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

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

Четврток, 22 јануари 1998 
Скопје 

Број 3 Год. LIV 

Аконтацијата за-1998 година изнесува 
7.200 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

21. 
Врз основа на член 65 точка 2 од Законот за локал-

ните избори („Службен весник на Република Македо-
нија" број 46/96), а во врска со членот 76 став 1 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија" број 52/95), Претседателот на 
Собранието на Република Македонија, на 20 јануари 
1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗ-
БОРИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА 

БИТОЛА 
I 

Се распишуваат предвремени избори за членови на 
Советот на општина Битола. 

II 
Предвремените избори ќе се одржат на 8 март 1998 

година. 

III 

Роковите за извршување на изборните дејства поч-
нуваат да течат од денот на објавувањето на ова реше-
ние во „Службен весник на Република Македонија". 

IV 

Предвремените избори ќе ги спроведе Изборната 
комисија на општина Битола. 

V 
Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија". 

Број 08-178/1 „ 
20 јануари 1998 година Претседател 

Скопје н а Собранието на Република Ј Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

II 

Дополнителните избори ќе се одржат на 8 март 1998 
година. 

III 

Дополнителните избори в е ги спроведе Изборната 
комисија на изборната единица број 34 под грижата на 
Републичката (Државна) изборна комисија 

IV 

Изборните дејства отпочнуваат со денот на објаву-
вањето на Решението во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

V 

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

Број 08-189/1 „ , Претседател 
21 јануари 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје ^ Македонија, Тито Петковски, с.р. 

23. 
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 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПАСИШТАТА 

Се прогласува Законот за пасиштата, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 15 јануари 1998 година. 

Број 07-143/1 
15 јануари 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

22. 
Врз основа на член 67 став 4 од Уставот на Репу-

блика Македонија и член 64 став 2, а во врска со член 63 
од Законот за избор на пратеници, Претседателот на 
Собранието на Република Македонија, на 21 јануари 
1998 година, донесе 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

ЗАКОН ЗА ПАСИШТАТА 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗ-

БОРИ 

I 
Во изборната единица број 34 општина Кочани - СЕ 

РАСПИШУВААТ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ за 
избор на еден пратеник во Собранието на Република 
Македонија. 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува управувањето, унапредува-

њето и користењето на пасиштата во државна сопстве-
ност. 

Работите на управување, унапредување и користење 
на пасиштата (во натамошниот текст: стопанисување) 
се од јавен интерес. 
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Член 2 
Пасиштата, како добро од општ интерес за Републи-

ката, се користат под услови и начин утврден со овој 
закон. 

Член 3 
Пасиште, во смисла на овој закон, е земјоделско 

земјиште обраснат*) со трева, чие искористување се 
врши најрационално со пасење на добиток и косење. 

Под пасиште во смисла на овој закон, се подразби-
раат и површини обраснати со трева поголеми од 3 ха 
што се наоѓаат во границите на шума, доколку не се 
наоѓаат во пребирна шума и во шума или делови од 
шуми во кои се вршат мелиоративни мерки и обнову-
вање. 

И. СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА 
Член 4 

За стопанисување со пасиштата во државна сопстве-
ност Владата основа Јавно претпријатие (во поната-
мошниот текст: Јавно претприја^е за пасишта). 

Со пасиштата во државна сопственост Јавното прет-
пријатие за пасишта стопанисува така што да се сочува 
нивната површина и да се зголеми нивната вредност, да 
се обезбеди најголем прираст на трева според природ-
ните услови 

Член 5 
Владата на Република Македонија донесува про-

грама за стопанисување со пасиштата за период од 10 
години. 

За спроведување на програмата од став 1 на овој 
член Јавното претпријатие за пасишта донесува го-
дишна програма, најдоцна до 31 декември во тековната 
година за наредната година 

Со програмите од ставовите 1 и 2 на овој член осо-
бено се утврдуваат, природните услови и можности на 
пасиштето, негова обнова, развој, мерките за одгледу-
вање, заштита, унапредување и проширување на па-
сиштата и слично. 

Јавното претпријатие за пасишта поднесува годишен 
извештај до Владата на Република Македонија за ре-
ализација на програмата од став 2 на овој член. 

Член 6 
Програмата за стопанисување со пасиштата од член 

5 став 1 ја изготвува Јавното претпријатие за пасишта. 

Член 7 
Јавното претпријатие за пасишта ги дава пасиштата 

на користење на правни и физички лица (во натамош-
ниот текст: корисници на пасишта), освен пасиштата 
што се наоѓаат во непосредна близина на населените 
места, по пат на јавен оглас во зависност од капаците-
тот на пасиштата. 

При еднакви услови, предност во добивањето на па-
сиштето на користење има дотогашниот корисник, од-
носно граѓаните кои живеат во тие населени места. 

Пасиштата што се наоѓаат во непосредна близина на 
населените места ќе се користат од одгледувачите на 
добиток кои хогвеат во тие населени места, според 
условите што пѓ утврдува Јавното претпријатие за па-
сишта. 

Член 8 
За користење на пасиштата од член 7 став 1 на овој 

закон и утврдување на меѓусебните права и обврски, 
Јавното претпријатие за пасишта и корисникот на па-
сиштето склучуваат договор. 

Договорот од став 1 на ОВОЈ член се склучува најм-
ногу до 10 години и особено содржи: 

- начин на користење на пасиштето; 

- времетраење на користеното на пасиштето; 
- капацитет на пасиштето, 
- висина на пашарината; 
- користење на инфраструктурни објекти и 
- заштита на пасиштата. 
Корисникот на пасиштето не може стекнатото 

право на користење на пасиштето да го пренесе на 
друго лице. 

Член 9 
За користење на пасиштето корисникот плаќа пата-

рина еднаш годишно на Јавното претпријатие за nacipu-
та. 

Член 10 
За поставување на времени објекти (трла, поила и 

слично) корисникот на пасиштето е должен да бара 
согласност од Јавното претпријатие за пасишта. 

Против Решението за бараната согласност за поста-
вување времени објекти предвидени во став 1 на овој 
член, може да се изјави жалба до Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 11 
Јавното претпријатие за пасишта може да го одземе 

пасиштето или дел од него од корисникот на пасиш-
тето, ако тој не се придржува на начинот на користење 
на пасиштето утврден со договорот од член 8 на овој 
закон. 

III. НАДЗОР 
Член 12 

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој 
закон врши Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство. 

Работите на инспекцискиот надзор ги вршат земјо-
делски инспектори. 

Член 13 
Во вршењето на надзорот земјоделскиот инспектор 

е овластен да нареди: 
- напуштање на пасиштето во случаи кога тоа се 

користи без склучен договор и 
- отстранување на поставените времени објекти 

(трла, поила и слично), доколку објектите се поставени 
спротивно на член 10 од овој закон. 

Член 14 
За отстранување на утврдените негативности, ин-

спекторот за земјоделство донесува решение во рам-
ките на овластувањата утврдени со овој закон. 

Жалба против решението од став 1 на овој член 
може да се изјави до министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

Жалбата од став 2 на овој член не го одлага извршу-
вањето на решението, ако со неизвршувањето на утвр-
дените мерки ќе се предизвикаат последици кои тешко 
можат да се отстранат. 

IV КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 15 

Со парична казна од 100.000 денари до 200.000 де-
нари ќе се казни за прекршок правното лице, ако: 

1* Го напасува добитокот на пасиште за кое нема 
склучено договор или не се придржува на правата и 
обврските утврдени со договорот (член 8 ставови 1 и 2). 

2. Го пренесе стекнатото право на друго лице (член 
8 став 3). 

3. Поставува времени објекти без согласност 
(член 10). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и 
одговорното лице во правното лице со парична казна од 
30.000 до 50.000 денари. 
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Член 16 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок физичко лице, ако: 
1. Пасе добиток на пасиште за кое нема склучено 

договор или не се придржува на правата и обврските 
утврдени со договорот (член 7 ставови 1 и 2), 

2. Го пренесе стекнатото право на друго лице (член 
8 став 3), 

3. Поставува времени објекти без согласност (член 
10). 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 17 

Владата на Република Македонија ќе го основа јав-
ното претпријатие за пасишта во рок од два месеца од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 18 
До основањето на Јавното претпријатие за пасишта 

корисниците на пасиштата пашарината ја плаќаат на 
сметка на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Член 19 
Правата, обврските, средствата и другиот имот на 

самоуправните интересни заедници за користење на па-
сиштата и утрините ги презема Јавното претпријатие за 
пасишта, врз основа на завршен биланс, според попис 
што ќе го изврши комисијата за попис, формирана од 
Владата на Република Македонија во рок од еден месец 
од денот на основањето на Јавното претпријатие за 
пасишта. 

Член 20 
Работниците на самоуправните интересни заедници 

за управување и користење на пасиштата и утрините ги 
презема Јавното претпријатие за пасишта, согласно со 
актот за систематизација. 

Член 21 
Јавното претпријатие за пасишта во рок од шест 

месеци од денот на влегуван>ето во сила на овој закон, 
ќе распише оглас за давање на пасиштата на кори-
стење. 

Договорите за користење на пасиштата склучени 
пред влегувањето во сила на овој закон, важат до исте-
кување на рокот утврден во договорите. 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија" ~ 
24. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-
ВАЊЕ АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗ-

ВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
Се прогласува Законот за основање Агенција за пот-

тикнување на развојот на земјоделството, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 15 јануари 1998 година, 

Број 07-144/1 Претседател 
15 јануари 1998 година н а Република Македонија, 

Скоте Кир0 Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

З А Х О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУ-

ВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

Член 1 
Заради давање стручна помош на земјоделците и 

сточарите а со цел за зголемување на квалитетот и 
квантитетот на земјоделското производство и неговата 
поголема искористеност се основа Агенција за потти-
кнување на развојот на земјоделството (во натамош-
ниот текст:, Агенција). 

Член 2 
Агенцијата ги врши следниве работи: 
1) давање непосредна помош на земјоделците за при-

мена на соодветни мерки: 
- во поледелството, лозарството и овоштарството: 

воведување на нови технологии во одгледувањето, пра-
вилна употреба на ѓубрива, избор на видови и сорти, 
подигање и одгледуање на насадите;, поставување де-
монстративни опити со нови сорти и технологии и 
сортни испитувања и 

- во сточарството: упатување на примена на мерки 
за подобрување на производните својства, обезбеду-
вање на правилна исхрана за добивање поквалитетни 
производи (млеко, месо, волна, јајца и друго); 

2) соработка со здруженијата на земјоделците и еди-
ниците на локалната самоуправа; 

3) насочување на земјоделските производители за 
производство на култури и производи според потребите 
на пазарот; 

4) непосредно извршување на дел од мерките за 
спроведување на Програмата за поттикнување на раз-
војот на земјоделството што се донесуваат согласно со 
Законот за поттикнување на развојот на земјодел-
ството (во натамошниот текст: Програмата); 

5) давање насоки за развој на земјоделството врз 
основа на сознанијата од теренот; 

6) пренесување на стручни сознанија до непосред-
ните земјоделски производители, како и научно-апли-
кативните достигнувања во земјоделското производ-
ство; 

7) давање насоки во изборот на соодветна земјодел-
ска механизација и опрема за растително и сточарско 
производство и нејзино правилно и рационално кори-
стење; 

8) вршење инструктажа, демонстрација за совре-
мени постапки за чување, преработка на земјоделски 
производи (од растително и животинско потекло) и 
подготовка за пласман; 

9) стручно оспособување на земјоделските произво-
дители преку одржување на советувања, семинари, 
курсеви и слично; 

10) организирање на натпревари за високи приноси, 
учествување на саеми и изложби, организирање на сто-' 
чарски смотри и тракторе™ натпревари; 

11) подготвување на истражувачки предлози во зем-
јоделството; 

12) воспоставување и користење на информативни 
системи во земјоделското производство; 

13) давање помош на земјоделските производители 
за установување евиденција во врска со земјоделското 
производство, неговата рентабилност и економичност; 

14) изготвување на информативни и рекламни списа-
нија, брошури, памфлети, прирачници во кои би биле 
опфатени новитетите од домашни и странски извори на 
информации од областа на земјоделството и 

15) други стручни и апликативни мерки за кои ќе се 
јави потреба. 

Член 3 
Агенцијата има својство на правно лице 
Седиштето на Агенцијата е во Битола 
Агенцијата е самостојна во својата работа. 
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Член 4 
Со Агенцијата раководи директор кој го именува и 

разрешува Владата на Република Македонија. 
Директорот се именува со мандат од четири години 
Директорот раководи со работењето на Агенцијата 

и ја организира нејзината работа 
Член 5 

Со Агенцијата управува Управен одбор КОЈ е соста-
вен од девет члена кои ги именува и разрешува Владата 
на Република Македонија на предлог на министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство за период 
од четири години, и тоа шест члена од редот на земјо-
делските производители, еден член од Земјоделскиот 
институт, еден член од Институтот за сточарство и еден 
член од Земјоделскиот факултет 

Со работата на Управниот одбор раководи претсе-
дател, КОЈ од редот на членовите на Управниот одбор го 
именува Владата на Република Македонија за период 
од четири години. 

Член 6 
Управниот одбор на Агенцијата ги врши следниве 

работи 
1) донесува Статут на Агенцијата; 
2) донесува Годишна програма за работа на предлог 

на директорот; 
3) донесува финансиски план и годишна пресметка, 
4) донесува годишен извештај за работа, 
5) утврдува цени на услугите за работи што не се 

утврдени со Програмата и 
6) врши и други работи утврдени со Статутот. 

Член 7 
Средствата за работа на Агенцијата се обезбедуваат 

од Буџетот на Република Македонија за извршување на 
дел од работите утврдени во Програмата, приходи што 
ги остварува од своето работење и други извори. 

Член 8 
Со Статутот поблиску се уредуваат организацијата и 

работењето на Агенцијата 
На Статутот на Агенцијата согласност дава Владата 

на Република Македонија. 
Член 9 

Владата на Република Македонија ги потврдува фи-
нансискиот план и годишната пресметка на Агенцијата. 

Член 10 
Агенцијата за својата работа најмалку еднаш го-

дишно доставува извештај до Владата на Република 
Македонија. 

Член 11 
Правата, обврските, средствата и другиот'имот од 

постојните служби - центри за унапредување на индиви-
дуалното земјоделство ги презема Агенцијата, според 
попис што ќе го изврши комисијата за попис, форми-
рана од Владата на Република Македонија, во рок од 
еден месец од денот на влегувањето во сила на ОВОЈ 
закон. 

Член 12 
Со денот на отпочнување со работа на Агенцијата, 

работниците од постојните служби - центри за унапре-
дување на индивидуалното земјоделство, ги презема 
Агенцијата согласно со актот за систематизација. 

Член 13 
До денот на отпочнување со работа на Агенцијата, 

работите од нејзината надлежност ги вршат досегаш-
ните служби - центри за унапредувана на индивидуал-
ното земјоделство 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за финансирана на мерките за 

унапредување на индивидуалното земјоделство 
(^Службен весник на СРМ" број 46/75). 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Mar 
кедонија". 

25. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

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

ТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за авторското право и сродните права, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 15 јануари 1998 година. 

Број 07-140/1 Претседател 
15 јануари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје КИР0 Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ 

ПРАВА 

Член 1 
Во Законот за авторското право и сродните права 

(„Службен весник на Република Македонија" број 47/ 
96) во член 1 по зборот „фонограмските" се става за-
пирка, сврзникот „и" се брише, а по зборот „филмски-
те" се додаваат зборовите: „ и сценските". 

Член 2 
Во член 2 точка 8 зборовите „на книжевно, музичко 

или сценско" се заменуваат со зборовите: „или друго 
користење на авторско", а по зборот „изведувањето" се 
додаваат зборовите: „или другото користење" и се 
става запирка. 

Во точка 10 по зборот „фотографската" точката и 
запирката се бришат, се става запирка, Се додаваат 
зборовите: „на дело од областа на применетата умет- , 
ност, дизајнот, како и дело од научна и техничка приро-
да" и се става точка и запирка. 

Во точка 12 зборот „доколку" по зборовите: „ка-
бловски приклучоци или" се брише. 

Член 3 
Во член 5 по зборот „откритие" се додаваат зборо-

вите. „како и" 
Член 4 

Во член 7 став 1 по зборот „творештво" зборот 
„или" се брише и се става запирка, а по зборовите: „на 
други дела" се додаваат зборовите, „или друг матери-
јал" 

Во став 3 по зборовите: „друго дело" и по зборо-
вите: „тоа дело" се додаваат зборовите: „или друг мате-
ријал". 
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Член 5 
Во член 30 по зборот „на" се додаваат зборовите: 

„снимки на", а по зборовите: „слични средства" точ-
ката се брише, се егава запирка, се додаваат зборовите: 
„освен на аудиовизуелни дела" и се става точка. 

Член 6 
Во член 32 алинеја 2 се брише. 
Алинеите 3 и 4 стануваат алинеи 2 и 3. 

Член 7 
Член 35 се менува и гласи: 
„Заради појаснување, полемика и упатување, сло-

бодно е цитирање авторско дело во обем што одговара 
на намената и целта на користењето". 

Член 8 
Во член 37 алинеја 3 се брише. 
Алинејата 4 станува алинеја 3. 

Член 9 
Во член 54 по зборовите: „член 52" се додаваат збо-

ровите: „став 2". 
Член 10 

Во член 84 став 1 по зборот во за1радата „зборник" 
се става запирка и се додаваат зборовите: „база на пода-
тоци". 

Член И 
Во член 111 став 1 по алинеја 4 се додава нова али-

неја 5 која гласи: 
„- репродуцирање на изведба снимена на фонограми 

и видеограми на било кој начин или форма". 
Алинеите 5 и 6 стануваат алинеи 6 и 7. 

Член 12 
Во член 117 зборовите: „прво ќе ги сними" се заме-

нуваат со зборовите: „ќе преземе иницијатива и одго-
ворност за прво снимање на". 

Член 13 
Во член 139 алинеја 1 зборовите: „јавно изведува-

ње", се заменуваат со зборот „објавување". 
Член 14 

Во член 140 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Колективно може да се остваруваат и други видови 

на користење на авторските дела, доколку е во интерес 
на авторите". 

Член 15 
Во член 162 во став 1 зборот „непарични" се брише. 

Член 16 
Во член 168 став 1 зборовите: „од 4 до 20 плати" се 

заменуваат со зборовите: „од 34.000.00 до 300.000.00 
денари". 

Во став 2 зборовите: „од една петина до три плати" 
се заменуваат со зборовите: „од 1.700.00 до 50.000.00 
денари". 

Во став 3 зборовите: „од .една десетина до една поло-
вина од плата" се заменуваат со зборовите: „од 1.000.00 
до 50.000.00 денари". 

Чле(| 17 | 
Во член 169 став 1 зборовите: „од четири до 10 

плати" се заменуваат со зборовите: „од 34.000.00 до 
150.000.00 денари". 

Во став 2 зборовите: „од една петина до две плати" 
се заменуваат со зборовите: „од 1.700.00 до 34.000.00 
денари". 

Во став 3 зборовите: „од една десетина до една поло-
вина од плата" се заменуваат со зборовите: „од 1.000.00 
до 33.000.00 денари". 

Член 18 
По член 170 се додава нов член 170 а, кој гласи: 

„Член 170 а 
Инспекторот од член 170 став 2 на овој закон има 

легитимација. 
Инспекторот е должен пред вршењето на инспекци-

јата да се легитимира. 
Образецот на легитимацијата и начинот на нејзи-

ното издавање ги пропишува министерот за култура". 
Член 19 

По член 184 се додава нов член 184 а, кој гласи: 
„Член 184 а 

Актот од член 170 а на овој закон, министерот за 
култура ќе го донесе во рок од три дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон". 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". _ _ 
26. 

Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за орга-
низација и делокруг на работата на Кабинетот на Прет-
седателот на Република Македонија („Службен весник 
на РМ" бр. 57/91) донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО КАБИНЕТОТ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА 

I 
Иван Атанасов се именува за советник во Кабинетот 

на Претседателот на Република Македонија. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 08-1272 Претседател 
31 декември 1997 година на Република Македонија, 

(5копје Киро Глигоров, с.р. 
27. 

Врз основа на член 84^став 1, алинеја 2 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репу-
блика Македонија донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОПГГЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 

Се поставува Ристо Никовски, амбасадор во Мини-
стерството за надворешни работи, за вонреден и опол-
номоштен амбасадор на Република Македонија во Ре-
публика Албанија, со седиште во Тирана. 

II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ број 57 Претседател 
13 јануари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
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28. 
Врз основа на член 12 од Законот за отстапување на 

деловни средства од страна на претпријатијата во кои 
што Република Македонија и Агенцијата на Република 
Македонија за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал имаат акции, односно удели 
(„Службен весник на РМ" бр. 49/97), член L од Уред-
бата за начинот и постапката за продажба на отстапе-
ните деловни средства од страна на претпријатијата и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонка на седницата одржана на 22.12.1997 
година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРОДАЖ-
БАТА НА ОТСТАПЕНИТЕ ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

ОД СТРАНА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува начинот и постапката 

за продажбата на отстапените деловни средства од страна 
на претпријатијата (деловни средства). 

Член 2 
Министерството за финансии односно Агенцијата на 

Република Македонија за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал, јавниот повик за про-
дажба на отстапеното деловно средство го објавуваат 
во средствата за јавно информирање. 

Член 3 
Јавниот повик содржи: 
- назив и основни податоци за деловното средство 

што се продава; 
- почетна цена; и 
- условите под кои може да се купи деловното сред-

ство. 
Член 4 

Понудите за купување на деловното средство се до-
ставуваат до Министерството за финансии односно 
Агенцијата на Република Македонија за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал во за-
творен плик со назнака „понуда" назив на деловното 
средство што се купува и назив и адреса на понудува-
чот. 

Член 5 
Понудата особено содржи: 
- назив на деловното средство што се сака да се 

купи; 
- цената по која се купува; 
- начинот на плаќање (со денари, депонирани де-

визни влогови или хартии од вредност што ги издава 
Република Македонија); 

- рок (датуми за отплата на ратите); 
- доказ за обезбедување на плаќањето. 
Понудите кои не ги содржат елементите од член 4 и 

став 1 на овој член, нема да се разгледуваат. 

Член 6 
Понудите се примаат во рок од 30 дена од денот на 

објавувањето на јавниот повик. 

Член 7 
Како поповолни услови за откуп се смета понудата 

на оној понудувач кој купува по највисока цена при што 
цената се пресметува со дисконтиран^ на отплатата, 
според динамиката на извршувањето на истата. 

Во случај на повеќе исти понуди на понудувачите се 
бараат дополнителни понуди од понудувачите кои под-
неле исти понуди. 

Дополнителните понуди ги содржат елементите од 
член 5 став еден алинеја 2,3,4 и 5 од оваа уредба. 

Член 8 
Доколку по јавниот повик не бидат поднесени по-

нуди за купување на деловното средство или истите не 
бидат прифатени, јавниот повик не може да се повтори 
пред истекот на рок од 30 дена. 

Член 9 
За резултатите од јавниот повик понудувачите се 

информираат во рок од 15 дена од денот на отворање на 
понудите. 

Член 10 
Договорот за продажба на деловното средство го 

склучува министерот за финансии, односно директорот 
на Агенцијата на Република Македонија за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал. 

Со договорот, покрај другото се уредува плаќањето 
и начинот на обезбедување на плаќаното. 

Договорот за продажба се склучува во рок од 30 
дена од известувањето. 

Член 11 
Уплата на средствата за извршена продажба се врши 

и тоа: 
- за промптно плаќање во рок од 30 дена од денот на 

склучувањето на договорот; и 
- за плаќање на рати во рок од 30 дена за првата рата 

од склучувањето на договорот, а за останатите рати 
според утврдените термини на отплата со договорот. 

Член 12 
При плаќањето на деловното средство со депони-

рани девизни влогови на граѓаните соодветно се приме-
нува Упатството за начинот и постапката на користење 
на депонираните девизни влогови на граѓаните за купу-
вање на акции и удели од претпријатијата со опште-
ствен капитал („Службен весник на РМ", број 7/95). 

Член 13 * 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 23-2973/1 Претседател на Владата 
22 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
29. 

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
53/91) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија бр. 63/94) 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 12.01.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ 

ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
И КРАЛСТВОТО НЕПАЛ 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Кралството Непал на амбасадорско ниво. 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни ра-
боти да ја спроведе оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 23-51/1 Претседател на Владата 
12 јануари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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30. 
Врз основа на член 78 став 1 од Законот за радиоди-

фузната дејност („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 20/97)» Владата на Република Македонија, 
на предлог на Советот за радиодифузија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД РА-
ДИОДИФУЗНАТА ТАКСА НАМЕНЕТИ ЗА ЛО-
КАЛНИТЕ ЈАВНИ РАДИОДИФУЗНИ ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА 
I. Средствата од радиодифузната такса во висина од 

5% кои согласно член 77 став 1 алинеја 4 од Законот за 
радиодифузната дејност се наменети за финансирање 
на јавните радиодифузни претпријатија што вршат деј-
ност на локално ниво, се распоредуваат на постојните 
јавни радиодифузни претпријатија, во следниве износи: 

1. Радио Прилеп -8% 
2. Радио Куманово -6% 
3. Радио Тетово -6% 
4. Радио Битола -5,36% 
5. Радио Охрид -4,47% 
6. Радио Струга -4,47% 
7. Радио Кавадарци , -4,47% 
8. Радио Струмица -3,94% 
9. Радио Гевгелија -3,94% 

10. Радио Гостивар -3,69% 
II. Радио Кичево 3,37% 
12. Радио Кочани -3,33% 
13. Радио Велес -3,26% 
14. Радио Штип -3,23% 
15. Радио Делчево -3,19% 
16. Радио Ресен -2,16% 
17. Радио Неготино -3,14% 
18. Радио Радовиш -2,12% 
19. Радио Дебар -2,05% 
20. Радио Пробили™ -2,00% 
21. Радио Берово -2,00% 
22. Радио К.Паланка -1,61% 
23. Радио Виница -1,41% 
24. Радио Валандово -1,31% 
25. Радио Кратово -1,24% 
26. Радио М.Брод -1,24% 
27. Радио Крушево -1,20% 
28. Радио Д. Хисар -1,00% 
29. Радио Св. Николе -1,00% 

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија" 
а ќе се применува од 1.01.1998 година. 

Бр. 23-2838/1 „ 
29 декември 1997 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА НОВАТА УПРАВНА ЗГРАДА 

- ПЕЛЕТИЗАЦИЈА 

Член 1 
Да се изврши продажба на новата управна зграда -

Пелетизација, со вкупно нето површина од 187,20 м , по 
почетна цена, 107.990 дем, денарска противвредност. 

Член 2 
Продажбата на новата управна зграда - Пелетиза-

ција да се изврши со јавен повик за прибирање на по-
нуди. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-66/1 
12 јануари 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

31. 
Врз основа на член 10 и 11 од Законот за отстапу-

вање на деловни средства од страна на претпријатијата 
во кои што Република Македонија и Агенцијата на Ре-
публика Македонија за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал имаат акции односно 
удели („Службен весник на РМ" бр. 47/97) и член 2 од 
Уредбата за начинот и постапката за продажба на от-
стапените деловни средства од страна на претпријати-
јата и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 12.01.1998 
година, донесе 

32. 
Врз основа на член 4 став 3 од Законот за јавното 

правобранителство („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 47/97) и член 46 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ КРИТЕРИУМИ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЗАМЕНИЦИТЕ 
НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА БРОЈОТ НА ЗАМЕНИЦИТЕ НА ЈАВНИОТ 

ПРАВОБРАНИТЕЛ 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување критериуми за опреде-

лување на бројот на замениците на јавниот правобрани-
тел на Република Македонија и за определување на 
бројот на замениците на јавниот правобранител 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 57/ 
97), член 2 став 1 се менува и гласи: 

„За подрачјата: Битола, Гостивар и Тетово се опре-
делуваат по два заменика на јавниот правобранител на 
Република Македонија, а за подрачјата: Куманово, 
Струмица, Штип, Кочани, Кавадарци, Гевгелија, Ве-
лес, Кичево, Охрид, Прилеп и Струга се определува по 
еден заменик на јавниот правобранител на Република 
Македонија". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од дено! 

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

Бр. 23-2502/2 
29 декември 1997 година 

Скопје Претседател на Владата 
наi Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е. р. 
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33. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 17.11.1997 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ПОСЕБНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ИДНИНА" 

- СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Посебното основно училиште „Иднина" - Скопје што 
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
10.02.1996 година " 

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

Бр 23-944/1 Претседател на Владата 
17 ноември 1997 година " а Република Македонија, 

Скоте Бранко Црвенковски, с.р. 
34. 4 

Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 10.11 1997 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „РИСТО РИСТЕСКИ" 

е . ДОЛНО КОСОВ?АСТИ 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Ристо Ристески" е. Долно Косо-
врасти што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 15.09.1997 година. 

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

Бр 23-1655/1 Претседател на Владата 
17 ноември 1997 година » а Република Македонија, 

(5копјс Бранко Црвенковски, с.р 
35. 

Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 17.11.1997 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „И ОКТОМВРИ" -

СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „11 Октомври" - Скопје, што го 
донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
22.10.1997 година 

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

Бр 23-926/1 Претседател на Владата 
17 ноември 1997 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, е р 

36. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 17.11 1997 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ" 

- СКОПЈЕ 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Владо Тасевски" - Скопје, што 
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
27.03.1996 година. 

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

Бр. 23-1170/1 Претседател на Владата 
17 ноември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

37. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
12.01.1998 година, донесе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова Решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
тоа: 

Тарифен 
6poj 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8703 Патнички автомо-

били и други моторни 
возила главно кон-
струирани за превоз 
на лица (освен вози-
лата од тар. број 
8702), вклучувајќи 
моторни возила за 
комбиниран превоз 
на лица и стоки (од 
типот караван, 
комби ити) и автомо-
били за трки: 

8703 23 —Со зафатнина на 
цилиндрите над 1500 
см3 до 3000 см3: 

8703 23 10 12 Други 
а) теренско возило 
„Лада нива" 14 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија"/ 

Бр 23-3125/1 Претседател на Владата 
29 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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38. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93, 63/95 и 15/97) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ", бр 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 12 01.1998 
година донесе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдува опрема која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, за потребите на Министер-
ството за финансии. 
Тарифен Тарифна 

број ознака Наименување Количина 
" 2 3 4 

8703 Патнички автомо-
били и други моторни 
возила главно кон-
струирани за превоз 
на лица (освен вози-
лата од тар. број 
8702), вклучувајќи и 
моторни возила за 
комбиниран превоз 
на лица и стоки (од 
типот „Караван", 
„Комби" инт) и авто-
мобили за трки: 

870331 ~Со< зафатнина на 
цилиндрите до 1500 
см3: 
— нови: 

8703 311010—-Патнички автомо-
били, составени 
а) Шкода фелиција 
ЛХ 1 п а Р ч е 

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

Бр 23-16/1 Претседател на Владата 
12 јануари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
39. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 12.01.1998 година, до-
несе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова Решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за земјоделие, шумарство и водостопанство и 
тоа. 
Тарифен Тарифна 

6poj ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8471 Машини за автомат-

ска обработка на по-
датоци и нивни еди-

1 2 3 4 

ници; магнетни или 
оптички читачи, ма-
шини за пресниму-
вање на податоци на 
носители на подаг 
тоци во кодирана 
форма и машини за 
обработка на такви 
податоци, неспом-
нати или неопфатени 
на друго место: 

8471 50 - дигитални цен-
трални единици 
освен оние од та-
рифни подброеви 
8471 41 и 8471 49, кои 
содржат или не содр-
жат во исто куќиште 
една или две од след-
ниве единици: мемо-
р и ј и единици, 
влезни единици, 
излезни единици: 

8471 50 90 00-Друго 
а) Дигитални цен-
трални единици 17 парчиња 

8471 60 - Влезни или излезни 
единици, што содр-
жат или не содржат 
мемориски единици 
во исто куќиште: 

847160 40 00—Печатари 17 парчиња 
8504 Електрични транс-

форматори, статички 
конвертори (на пр. 
испарувачи) и индук-
тивни калеми: 

8504 40 - Статички конвер-
тори (претворувачи) 

8504 40 3000— модули за напоју-
вање од вид кои се 
употребуваат кај ма-
шините за автомат-
ска обработка на по-
датоци 2 парчиња 

8517 Електрични апарати 
за жична телефонија 
или жична телегра-
фија, вклучувајќи 
жични телефонски 
апарати со безжични 
слушалки и телеко-
муникациски апарати 
за жични системи со 
носечка струја или 

/ дигитални линиски 
системи; видеофони: 

8517 50 - Други апарати, жи-
чани системи со но-
сечка струја или со 
дигитални линиски 
системи: 

8517 509000-Други 
а) Апарати за жи-
чани системи модеми 17 парчиња 

8528 Приемни апарати за 
телевизија, со или 
без вграден радиоди-
фузен приемник или 
со апарати за сни-
мање или репродук-
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1 2 3 4 
циЈа на звук или 
слика; видео-мони-
тори и видео-проек-
тори: 
- приемни апарати за 
телевизија, со или 
без вграден радиоди-
фузен приемник или 
со апарати за сни-
мање или репродук-
ција на звук или 
слика: 

8528 21 00 00- Во боја 
а) Монитор во 6oja 17 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бо 23-67/1 Претседател на Владата 
12 јануари 1998 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, е.p. 
40. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ" бр 20/93, 63/95 и 15/97) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник нг! РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 12.01.1998 
година донесе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за труд и социјална политика и тоа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8471 ^Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; магнетни 
или оптички читачи, ма-
шини за преснимување на 
податоци на носители на 
податоци во кодирана 
форма и машини за обра-
ботка на такви податоци, 
неспомнати или неопфа-
тени на друго место: 

8471 30 00 00 - портабл дигитални ма-
шини за автоматска обра-
ботка на податоци, со маса 
до 10 кг, што се состојат од 
најмалку една централна 
единица, тастатура и дис-
плеј 
а) портабл дигитални ма-
шини за АОП до 10 кг. 3 парчиња 

8471 60 - Влезни или излезни еди-
ници, што содржат или не 
содржат мемориски еди-
ници во исто куќиште 

8471 60 50 00 — Тастатури 1 парче 
8471 60 90 00 -Друго 

а) Влезно излезни единици-
друго-скенер 1 парче 

8471 70 - Мемориски единици. 
84717051 0 0 — Оптички, вклучувајќи 

и магнетно-оптички 2 парчиња 

8471 80 -Други единици од маши-
ните за автоматска обра-
ботка на податоци 

8471 80 10 00 - Периферни единици 2 парчиња 
8473 Делови и прибор (освен 

прекривачи куфери за ма-
шини и ел.) погодни за упо-
треба исклучително или 
главно со машините од тар. 
броЈ 8469 до 8472-

8473 30 - делови и прибор на ма-
шини од тар број 8470: 

8473 30 10 00 - Електронски 
а) делови и прибор 2 парчиња 

8528 Приемни апарати за теле-
визија, со или без вграден 
радиодифузен приемник 
или со апарати за снимање 
или репродукција на звук 
или слика; видео-монитори 
и видео-проектори: 
- Приемни апарати за теле-
визија, со или без вграден 
радиодифузен приемник 
или со апарати за снимање 
или репродукција на звук 
или слика, 

8528 21 00 00 -Во боја 
а) Монитор во боја 1 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-3176/1 Претседател на Владата 
12 јануари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
41. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
12.01.1998 година, донесе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова Решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за урбанизам, градежништво и заштита на чове-
ковата околина и тоа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8471 Машини за автоматска 

обработка на податоци и 
нивни единици магнетни 
или оптички читачи, ма-
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1 2 3 4 1 2 3 4 
шини за преснимување на 
податоци и носители на 
податоци во кодирана 
форма и машини за изра-
ботка на такви податоци 
неспомнати или неопфа-
тени на друго место 

8471 50 - Дигитални централни 
единици освен оние од 
тар подброеви 8471 41 и 
8471 49, кои содржат или 
не содржат во исто ку-
пиште една или две од 
следниве единици: мемо-
риам единици, влезни 
единици, излезни еди-
ници: 

8471 50 90 00 - Друго 
а) Дигитални централни 
единици 60 парчиња 

8471 60 - Влезни или излезни еди-
ници, што содржат или не 
содржат мемориски еди-
ници во исто куќиште: 

8471 60 40 00 — Печатари 
а) Влезни - излезни еди-
ници печатари 40 парчиња 

847160 50 00 - Тастатури 
а) Влезно - излезни еди-
ници - тастатури „глув-
ци" 60 парчиња 

847170 - Мемориски единици: 
8471 70 51 00 Оптички, вклучувајќи и 

маГнетно-оптички 
а) Оптички и магнетно 
оптички дискови ЦДРОМ60 парчиња 

8471 70 53 00 Хард диск драив 
(hard disk drives) 60 парчиња 

8471 80 - Други единици од маши-
ните за автоматска обра-
ботка на податоци: 

8471 80 10 00 - Периферни единици 60 парчиња 
Плочи, ленти и други сни-
мени подлоги со звучни 
или други слични фено-
мени, вклучувајќи ма-
трици и галвански отпе-
чатоци за производство 
на плочи, освен произво-
дите од Глава 37: 

8524 91 ~ за репродукција на по-
јави освен на звук или 
слика: 

8524 91 10 00 — Со снимени податоци 
или програми од вид кои 
се употребуваат со ма-
шини за автоматска обра-
ботка на податоци 
а) снимени податоци или 
програми (софтвер) 13 парчиња 

Приемни апарати за теле-
визија, со или без вграден 
радиодифузен приемник 
или со апарати за сни-
мање или репродукција на 

8524 

8528 

звук или слика; видео-мо-
нитори и видео-проек-
тори: 
- Приемни апарати за те-
левизија, со или без вгра-
ден радиодифузен прием-
ник или со апарати за сни-
мање или репродукција на 
звук или слика: 

8528 21 00 00 - Во боја 
а) монитор во боја 60 парчиња 

8542 Електронски интегрални 
кола и микросклопови: 
- Монолитни дигитални 
интегрални кола: 

8542 19 -Друго, вклучувајќи кола 
добиени со комбинација 
на биполарна и МОЅ тех-
нологија (ВМОЅ техно-
логија). 

8542 19 10 00 — Мемории (D-RAMs; 
S-RAMs; cache - PAMs, 
EPROMs; E2PROMs, 
FLASH E2PROMs, 
ROMs, CAMs,FIFOs; LI-
FOs, и др.) 
а) Мемории - МОС и би-
поларна технологија 132 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија" 

Бр. 23-3169/1 
12 јануари 1998 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

I 

42. 
Врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 10 
од Статутот на Националната агенција за развој на 
мали и средни претпријатија, Владата на Република 
Македонка на седницата одржана на 22 декември 1997 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ НА НАЦИ-
ОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И 

СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1. За раководител на Националната агенција за раз-
вој на мали и средни претпријатија се назначува 

- Владимир Шахов, заменик на директорот на Аген-
цијата на Република Македонија за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

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

Бр. 17-3120/1 
22 декември 1997 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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43. 
Врз основа на член 169 став 1 од Законот за изда-

вање и тргување со хартии од вредност („Службен вес-
ник на РМ" бр 7/97) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр 38/90 и „Службен весник на РМ" бр 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД 

ВРЕДНОСТ 
1. Д-р Љубе Трпески се разрешува од должноста 

претседател на Комисијата за хартии од вредност 
2. Д-р Владимир Кандикјан се разрешува од должно-

ста член на Комисијата за хартии од вредност. 
3. За претседател на Комисијата за хартии од вред-

ност се именува д-р Владимир Кандиран, професор на 
Правниот факултет во Скопје. 

4. За член на Комисијата за хартии од вредност се 
именува д-р Љубе Трпески, гувернер*" на Народната 
банка на Република Македонија. 

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

Бр. 23-873/2 Претседател на Владата 
29 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
44. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на РМ" бр. 38/96) и 
член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 24 од Стату-
тот на ЈП за телекомуникации „Македонски телекому-
никации" - Скопје, Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 29 декември 1997 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ТЕЛЕКОМУНИ-
КАЦИИ „МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ" 

- СКОПЈЕ 
1. Абдурахман Алити се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
телекомуникации „Македонски телекомуникации" -
Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на ЈП за телекомуни-
кации „Македонски телекомуникации" - Скопје се име-
нува Абдулади ВеЈсељи, пратеник во Собранието на 
Република Македонија 

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

Бр 17-2105/2 
29 декември 1997 година Претседател на Владата 

Скоте н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е р 

45. 
Врз основа на член 25 од Законот за јавните па-

тишта („Службен весник на Република Македонија" 
бр 26/96) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
број 63/94) и член 14 од Статутот на Фондот за маги-
стрални и регионални патишта, Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИ-
ОНАЛНИ ПАТИШТА 

1. За заменик на директорот на Фондот за маги-
стрални и регионални патишта се именува м-р Енвер 
Зенку, поранешен претседател на Собранието на опш-
тина Гостивар. 

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

Број 17-2387/1 
29 декември 1997 година Претседател на Владата 

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

46. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 3/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94) Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА ЗАТВОРОТ ОХРИД 

1. За заменик на директорот на Затворот Охрид се 
именува Трајче Јосифовски, досегашен заменик на 
управителот на Затворот Охрид. 

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

Бр. 17-2762/2 „ 
29 декември 1997 година Претседател на Владата 

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

47. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1. Се разрешува Живко Поповски од должноста со-
ветник на министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, поради заминување на друга долж-
ност. 

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

Бр. 17-3108/2 
29 декември 1997 година Претседател на Владата 

Ј на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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48. 
Врз основа на член 8 од Одлуката за основање на 

Јавно претпријатие за берзанско работење „Агро-Бер-
за" - Скопје („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 32/92) и член 46 став 5 од Законот за Владата 

„ на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА 

БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ „АГРО-БЕРЗА" 
-СКОПЈЕ 

1. За директор на Јавното претпријатие за берзанско 
работење „Агро-Берза" - Скопје, се именува инж. агр. 
Живко Поповски, досегашен вршител на должноста ди-
ректор на ова Јавно претпријатие. 

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

Број 17-3109/2 Претседател на Владата 
29 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
49. 

Врз основа на член 155, став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА 

МИНИСТЕРОТ ЗА РАЗВОЈ 
1. За помошник на министерот за развој и раководи-

тел на Одделението за човечки ресурси се назначува 
Венцеслав Арсов, досегашен советник на министерот 
за развој. 

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

Бо 17-3182/2 Претседател на Владата 
29 декември 1997 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

50. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ^ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија бр. 63/94) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29 декември 1997 грдила, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 

МИНИСТЕРОТ ЗА РАЗВОЈ 
1. За советник на министерот за развој, во Кабине-

тот на министерот, се назначува Викторија Теофилов-
ска, досегашен советник преведувач во Министер-
ството за развој. 

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

Бр 17-3183/1 Претседател на Владата 
29 декември 1997 година » а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р/ 

51. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 47/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен»весник на Република Македонија" 
бр. 63У94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЈАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За јавен правобранител на Република Македонија 

се именува Павле Марков, адвокат од Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 
3. Решението се објавува во „Службен весник на 

Република Македонија" 
Бр 17-3192/1 Претседател на Владата 

29 декември 1997 година « а Република Македонија, 
Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

52. 
Врз основа на член 16 од Законот за Јавното право-

бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување 
критериуми за определување на бројот на замениците 
на јавниот правобранител на Република Македонија и 
за определување на бројот на замениците на јавниот 
правобранител („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 декември 1997 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 
1. За заменик на јавниот правобранител на Репу-

блика Македонија за подрачјето на Скопје се именува 
Драги Бошковски, вршител на должноста јавен право-
бранител на Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

3. Решението се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 17-3193/1 Претседател на Владата 
29 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
53. 

Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување 
критериуми за определување на бројот на замениците 
на јавниот правобранител на Република Македонија и 
за определување на бројот на" замениците на јавниот 
правобранител („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонка („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 декември 1997 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 
1. За заменик на јавниот правобранител на Репу-

блика Македонија за подрачјето на Скопје се именува 
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м-р Петар Стоилов, заменик Јавен правобранител на 
Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 Јануари 1998 година. 

3. Решението се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија" 

Бр 17-3194/1 Претседател на Владата 
29 декември 1997 година » а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
54. 

Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување 
критериуми за определување на бројот на замениците 
на јавниот правобранител на Република Македонија и 
за определување на бројот на замениците на јавниот 
правобранител („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 декември 1997 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
В ОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 
1. За заменик на јавниот правобранител на Репу-

блика Македонија за подрачјето на Скопје се именува 
Крсто Бузлиев, заменик јавен правобранител на град 

. Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 
3. Решението се објавува во „Службен весник на 

Република Македонија". 
Бр 17 3195/1 Претседател на Владата 

29 декември 1997 година н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. Скопје 

56, 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување 
критериуми за определување на бројот на замениците 
на јавниот правобранител на Република Македонија и 
за определување на бројот на замениците на јавниот 
правобранител („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 декември 1997 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 

1. За заменик на јавниот правобранител на Репу-
блика Македонија за подрачјето на Скопје се именува 
Драги Јакимовски, полномошник - овластен застапник 
во Јавното правобранителство Крива Паланка и за 
Кратово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

3. Решението се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 17-3197/1 
29 декември 1997 година 

Скопје 

57. 

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

55. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување 
критериуми за определување на бројот на замениците 
на јавниот правобранител на Република Македонија и 
за определување на бројот на замениците на јавниот 
правобранител („Службен весник на Република Маке-
донија" бр 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 декември 1997 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 

1. За заменик на јавниот правобранител на Репу-
блика Македонија за подрачјето на Скопје се именува 
Миодраг Стевановиќ, стручен соработник во Јавното 
правобранителство на град Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

3. Решението се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување 
критериуми за определување на бројот на замениците 
на јавниот правобранител на Република Македонија и 
за определување на бројот на замениците на јавниот 
правобранител („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 декември 1997 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ШТИП 

1. За заменик на Јавниот правобранител на Репу-
блика Македонија за подрачјето на Штип се именува 
Мирослав Димитров, поранешен заменик на окруж-
ниот јавен обвинител во Штип. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

3. Решението се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 17-3196/1 
29 декември 1997 година 

Скопје 

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

Бр. 17-3198/1 
29 декември 1997 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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58. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување 
критериуми за определување на бројот на замениците 
на јавниот правобранител на Република Македонија и 
за определување на бројот на замениците на јавниот 
правобранител („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија" бр 63/94), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 декември 1997 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
В ОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРИЛЕП 

1. За заменик на јавниот правобранител на Репу-
блика Македонија за подрачјето на Прилеп се именува 
Стеван Трајкоски, поранешен судија на Општинскиот 
суд во Прилеп. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

3. Решението се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 17-3199/1 „ 
29 декември 1997 година Претседател на Владата 

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

60. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување 
критериуми за определување на бројот на замениците 
на јавниот правобранител на Република Македонија и 
за определување на бројот на замениците на јавниот 
правобранител („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 декември 1997 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КУМАНОВО 

1. За заменик на јавниот правобранител на Репу-
блика Македонија за подрачјето на Куманово се име-
нува Благе Кипријановски, правен референт во ЈП „Во-
довод" - Куманово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

3. Решението се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 17-3201/1 
29 декември 1997 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

59. 
Врз основа на член 16 од Законот за Јавното право-

бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување 
критериуми за определување на бројот на замениците 
на Јавниот правобранител на Република Македонија и 
за определувано на бројот на замениците на јавниот 
правобранител („Службен весник на Република Маке-
донија" бр 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија" бр 63/94), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 декември 1997 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СТРУГА 

1 За заменик на јавниот правобранител на Репу-
блика Македонија за подрачјето на Струга се именува 
MapjaH Деребан, стручен соработник во Јавното право-
бранителство на општината Струга 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се применува од 1 Јануари 1998 година. 

3. Решението се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија" 

Бр. 17-3200/1 
29 декември 1997 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

61. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување 
критериуми за определување на бројот на замениците 
на јавниот правобранител на Република Македонија и 
за определувано на бројот на замениците на јавниот 
правобранител („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 декември 1997 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ТЕТОВО 

1. За заменик на јавниот правобранител на Репу-
блика Македонија за подрачјето на Тетово се именува 
Зоран Илијевски, заменик јавен правобранител на опш-
тината Тетово 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

3. Решението се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 17-3202/1 
29 декември 1997 година Претседател на Владата 

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



Стр. 178 - Бр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 Јануари 1998 

62. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување 
критериуми за определување на бројот на замениците 
на јавниот правобранител на Република Македонија и 
за определување на бројот на замениците на јавниот 
правобранител („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 декември 1997 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОХРИД 
1. За заменик на Јавниот правобранител на Репу-

блика Македонија за подрачјето на Охрид се именува 
Димитри Панџакоски, Јавен правобранител на општи-
ната Охрид. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

3. Решението се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр 17-3203/| Претседател на Владата 
29 декември 1997%дина н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, е.p. 
63. 

Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување 
критериуми за определување на бројот на замениците 
на јавниот правобранител на Република Македонија и 
за определување на бројот на замениците на јавниот 
правобранител („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 декември 1997 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ГОСТИВАР 
1. За заменик на јавниот правобранител на Репу-

блика Македонија за подрачјето на Гостивар се име-
нува Витомир Матески, јавен правобранител на општи-
ната Гостивар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

3. Решението се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр 17-3204/1 Претседател на Владата 
29 декември 1997 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
64. 

Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување 
критериуми за определување на бројот на замениците 
на јавниот правобранител на Република Македонија и 
за определуваа на бројот на замениците на јавниот 
правобранител („Службен весник на Република Маке-
донија" бр 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија" бр 63/94), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 декември 1997 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ГЕВГЕЛИЈА 

1. За заменик на Јавниот правобранител на Репу-
блика Македонија за подрачјето на Гевгелија се име-
нува Глигор Влахов, адвокат од Гевгелија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

3. Решението се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија" 

Бр 17-3205/1 Претседател на Владата 
29 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

65. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување 
критериуми за определување на бројот на замениците 
на јавниот правобранител на Република Македонија и 
за определување на'бројот на замениците на јавниот 
правобранител („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 декември 1997 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЕЛЕС 

1. За заменик на јавниот правобранител на Репу-
блика Македонија за подрачјето на Велес се именува 
Злате Лозаноски, јавен правобранител на општината 
Велес. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

3. Решението се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр 17 3206/1 Претседател на Владата 
29 декември 1997 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

бб. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство („Службен весник на РМ" бр 47/97), а во 
врска со Одлуката за утврдување критериуми за опре-
делување на бројот на замениците на јавниот правобра-
нител на Република Македонија и за определување на 
бројот на замениците на јавниот правобранител 
(„Службен весник на РМ" бр. 57/97) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КОЧАНИ 

1. За заменик на јавниот правобранител на Репу-
блика Македонија за подрачјето на Кочани се именува 
Јордан Данилов, поранешен судија во Основниот суд во 
Кочани. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

3. Решението се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 17-3207/1 Претседател на Владата 
29 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
67. 

Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-
бранителство („Службен весник на РМ" бр. 47/97), а во 
врска со Одлуката за утврдување критериуми за опре-
делување на бројот на замениците на јавниот правобра-
нител на Република Македонија и за определување на 
бројот на замениците на јавниот правобранител(„Служ-
бен весник на РМ" бр. 57/97) и член 46, став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 
63/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
В ОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СТРУМИЦА 

1. За заменик на јавниот правобранител на Репу-
блика Македонија за подрачјето на Струмица се име-
нува Цветанка Иванова, раководител на правна служба 
во ДОО „Моша Пијаде" - Струмица. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година 

3. Решението се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 17-3208/1 
29 декември 1997 година Претседател на Владата 

СкОП;е на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

68. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство („Службен весник на РМ" бр. 47/97), а во 
врска со Одлуката за утврдување критериуми за опре-
делување на бројот на замениците на јавниот правобра-
нител на Република Македонија и за определување на 
бројот на замениците на јавниот правобранител 
(„Службен весник на РМ" бр. 57/97) и член 46, став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КАВАДАРЦИ 

1. За заменик на јавниот правобранител на Репу-
блика Македонија за подрачјето на Кавадарци се име-
нува Евдокија Заркова - Иванова, вработена во Мини-
стерството за внатрешни работи - Одделение за вна-
трешни работи - Кавадарци. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

3. Решението се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 17-3209/1 „ 
29 декември 1997 година Претседател на Владата 

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

69. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство („Службен весник на РМ" бр. 47/97), а во 
врска со Одлуката за утврдување критериуми за опре-
делување на бројот на замениците на јавниот правобра-
нител на Република Македонија и за определување на 
бројот на замениците на јавниот правобранител 
(„Службен весник на РМ" бр. 57/97) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр 38/90 и „Службен весник на 
Република Македонија бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 29 декем-
ври 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ 

ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КИЧЕВО 

1. За заменик на јавниот правобранител на Репу-
блика Македонија за подрачјето на Кичево се именува 
Владо Мицковски, адвокат од Кичево. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година 

3. Решението се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 17-3210/1 
29 декември 1997 година Претседател на Владата 

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

70. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство („Службен весник на РМ" бр. 47/97), а во 
врска со Одлуката за утврдување критериуми за опре-
делување на бројот на замениците на јавниот правобра-
нител на Република Македонка и за определување на 
бројот на замениците на јавниот правобранител 
(„Службен весник на РМ" бр. 57/97) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94)> Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА БИТОЛА 
1. За заменик на јавниот правобранител на Репу-

блика Македонија за подрачјето на Битола се именува 
Павлина Јанкуловска, стручен соработник во Јавното 
правобранителство на општината Битола. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

3. Решението се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 17-3211/1 Претседател на Владата 
29 декември 1997 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

71. 
Врз основа на член 59 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија", бр. 7/97), согласно Одлуката 
на Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата одржана на 16.12.1997 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Се поништува решението за давање Одобрение за 

издавање долгорочни хартии од вредност - шеста еми-
сија на акции на „Алшко Банка" А.Д. - Скопје број 
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01-17/1 од 21.04.1995 година, објавено во „Службен вес-
ник на Република Македонија", бр. 27/95 од 26.05.1995 
година, во износ од 150.000.000,00 денари. 

2. Се задолжува издавачот да ги врати уплатените 
средства заедно со каматата утврдена во Одлуката за 
издавање 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 01-17/2-95 Претседател на Комисијата, 
25 декември 1997 година проф- Д'Р ЉУ б е Трпески, с.р. 

Скопје 

72. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија", бр. 7/97), согласно Одлуката 
на Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата одржана на 16.12.1997 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. На „Алмако Банка" А.Д.Скопје се дава одобре-

ние за издавање на долгорочни хартии од вредност -
шеста емисија на акции во износ од 150.000.000,00 де-
нари. 

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

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

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

Број 01-89/1 Претседател на Комисијата, 
25 декември 1997 година ПР°Ф* Д"Р Љ У б е Трпески,с р. 

Скопје 
73. 

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 
тргуваа со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија", бр. 7/97), согласно Одлуката 
на Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата одржана на 16 12.1997 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е * 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На А.Д. „Ер Сервис" Скопје се дава одобрение за 
издавање на долгорочни хартии од вредност - четврта 
емисија на акции во вредност од 29.440 американски 
долари или во денарска противвредност по среден курс 
на Народната банка на Република Македонија на ден 
25.12.1997 година во износ од 1.615.938,00 денари. 

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

3. Комисијата за хартии од вредност при Владата на 
Република Македонија не препорачува како запишу-
вачи и купувачи на акции од оваа емисија на друштвотоt 
да се јават лица кои до сега' немаат инвестирано%во 
друштвото. 

4. Ова решение влегува во сила со денот ria донесу-
вањето. 

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

Број 01-97/1 Претседател на Комисијата, 
25 декември 1997 година проф.д-р Љубе Трпески,с.р. 

Скопје 

74. 
Врз основа на член 59 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија", бр. 7/97), согласно Одлуката 
на Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата одржана на 25.12.1997 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Се поништува решението за давање одобрение за 

издавање долгорочни хартии од вредност - втора еми-
сија на акции на А.Д. „Македонијапроект" - Скопје 
број 01-287/1 од 22.11.1996 година, објавено во „Служ-
бен весник на Република Македонка", бр. 65/96 од 
09.12.19% година, во износ од 10.651.840,00 денари. 

2. Се задолжува издавачот да ги врати уплатените 
средства заедно со каматата утврдена во Одлуката за 
издавање 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 01-287/2-% Претседател на Комисијата, 
29 декември 1997 година ПР°Ф-Д-Р Љубе Трпески,с р. 

Скопје 

75. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
58 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 70/92), на седницата одржана на 17 декември 1997 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА барањето на Зоран Василески за 
заштита на слободата на мислата и јавното изразување 
на мислата. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија". 

3. На Уставниот суд на Република Македонија, Зо-
, ран Василески од Тетово му поднесе барање за заштита 
на слободите и правата утврдени во член 8 став 2, член 
14 став 1, член 16 став 1 и 2, член 20 и член 37 став 5 од 
Уставот на Република Македонија, затоа што смета 
дека тие му се повредени со конечна одлука - решение 
на директорот на EE Трговска мрежа „Тетекс" А.Д. 
П.О. со која му била изречена дисциплинска мерка -
престанување на работниот однос. Имено, како по-
вреда на работниот ред и дисциплина, еден од основи^ 
те за престанок на работниот однос, биле квалифи-
цирани синдикални активности, односно активности 
кои ги вршел за синдикално организирање со цел да се 
заштитат и унапредат правата и интересите на вработе-
ните во „Тетекс" А.Д. Тетово. Исто така, како повреда 
на работниот ред и дисциплина му се сметале разгово-
рите во неговата работна просторија со работник на 
„Тетекс" на кој му советувал заштита на правата, а 
истиот ден составил апел за солидарност, што претста-
вувале активности што ги вршел како претседател на 
независниот синдикат „Сигурност" при „Тетекс". Како 
повреда на работниот ред и дисциплина му биле земени 
предвид и активностите организирање, лепење и расту-
рање на плакати, како и наводните дезинформации за 
состојбите во „Тетекс" изнесени во интервјуто што го 
дал за весникот „Фокус". 

Понатаму, подносителот на барањето појаснува 
дека во „Тетекс", работниците, согласно Уставот на 
Република Македонија и Законот за работните односи 
основале независен синдикат „Сигурност", на основач-
кото собрание биле донесени потребните акти (статут, 
програма и други одлуки) и дека овој синдикат бил член 
на Унијата на независните синдикати на Македонија. 
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4 Судот на седницата утврди дека подносителот на 
барањето ги извршувал работните задачи референт во 
EE Трговска мрежа при „Тетекс" А.Д, Со решение на 
директорот број 4784 од 31 октомври 1995 година му 
престанал работниот однос со отказ, со отказен рок од 
30 дена, заради кршење на работниот ред и дисциплина. 
При тоа е утврдено дека подносителот на ден 18 август 
1995 година неовластено се оддалечил од своето ра-
ботно место и престојувал во други канцеларии на Ком-
бинатот при што водел разговори на тема надвор од 
неговите работни задачи На ден 11 и 12 септември 
истата година организирал растурање и лепење на пла-
кати со содржина што не била поврзана со неговите 
работни задачи. На 25 септември 1995 година, водел 
разговори во својата работна просторија со работник 
од „Тетекс" и му ветувал заштита на неговите права, а 
истиот ден составил апел за солидарност за собирање 
на парични средства за овој работник, без негово зна-
ење и согласност. На ден 26 септември, неовластено се 
оддалечил од работното место и лично го лепел истиот 
апел на огласни табли на Комбинатот. На ден 29 сеп-
тември престојувал во магацинот на „Трговска мрежа" 
и собирал потписи, убедувајќи ги работниците од мага-
цинот да се потпишат, а истиот ден го напуштил работ-
ното место пред истекот на работното време. На 17 
октомври, надвор од неговите работни задачи престоју-
вал во магацинот на суровини при Секторот за набавки 
и увоз и барал работници кои ќе се ангажираат на 
собирање потписи Поради изнесеното било утврдено 
дека подносителот на барањето во подолг период не го 
користел работното време за вршење на своите ра-
ботни задачи, туку се занимавал со активности кои не 
се поврзани со неговите работни задачи со што сторил 
повеќе повреди на работниот ред и дисциплина предви-
дени во член 91 точка 1 од Правилата за работни од-
носи, работен ред и дисциплина, донесен од Управниот 
одбор на Акционерското друштво „Тетекс" - Тетово на 
И мај 1995 година и во повеќе случаи попречувал други 
работници во вршењето на нивните работни задачи со 
тоа што во работно време ги ангажирал за свои цели и 
потреби (член 90 точка 11 од Правилата). 

Понатаму, со решението за престанок на работниот 
однос е утврдено дека подносителот на барањето во 
подолг период, надвор од „Тетекс" ширел дезинформа-
ции за работењето на „Тетекс" и неговите активности, 
помеѓу работниците и пошироката јавност и во овој 
период обавил повеќе средби со работници при што 
истите ги доведувал во заблуда за неговата активност, 
на одделни работници им ветувал помош и во нивно име 
и без нивна согласност организирал собирање на по-
мош, составувал соопштенија, повици, во кои биле 
содржани невистини, навреди и клевети, се со цел да се 
создаде незадоволство и вознемирување помеѓу работ-
ниците, организирал печатено на ваквите текстови, 
нивно дистрибуирање и лепено и лично ги лепел на 
огласни табли и други јавни места. Во јавните медиуми 
лично пласирал вакви материјали (во весникот „Фокус" 
и обид на РТВ „КИС"), со што сторил повреда на ра-
ботниот ред и дисциплина од член 90 точка 17 од Прави-
лата g % 

При утврдување на* одговорноста како отежителна 
околност влијаел и фактот дека дејствијата ги вршел 
повеќекратно - со повторувано (член 90 точка 16 од 
Правилата) в 

Врз основа на утврдената фактичка положба подно-
сителот на барањето бил огласен за виновен и му е 
изречена мерката престанок на работниот однос. 

5 Во член 16 став 1 од Уставот се гарантира слобо-
дата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразу-
ва но На мислата, а според ставот 2 на овој член, се 
гарантира слободата на говорот, јавниот настап, јав-
ното информирано и слободното основање на институ-
ции за јавно информирано 

Според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да 
биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било 
утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело 
и за кое не била предвидена казна. 

Во член 90 точка 17 од Правилата за работни од-
носи, работен ред и дисциплина на „Тетекс" А.Д. П.О. 
- Тетово, како една од тешките повреди на работните 
обврски и одговорности на работниците за која може да 
се изрече дисциплинска мерка престанување на работ-
ниот однос е предвидена „намерно создавање на незадо-
волство, односно вознемирување на работниците, пре-
турање на дезинформации или погрешно информира-
ње". 

Од Уставот произлегува дека содржината на слобо-
дата на јавното изразување на мислата, а со тоа и пред-
метот на заштита од страна на Уставниот суд, не е 
ограничена само со човековото мислење како, внатре-
шен психолошки процес на расудување за природните и 
општествените појави што го опкружуваат, туку се од-
несува на слободата на човекот она што го мисли и да 
го соопшти на јавноста. Притоа, за уставната гаранција 
сосема не е битна содржината на пораката што се изра-
зува со користењето на слободата на јавното изразу-
вање на мислата. Таа може да се однесува на сите ви-
дови односи, како оние односи што се од општо зна-
чење за општествената заедница, така и на односите 
што се однесуваат на состојби и интереси на поедин-
ците. 

Меѓутоа, Судот смета дека заштитата на слободата 
на мислата и јавното изразување на мислата се однесу-
ваат само на оние форми на изразување на сила, прити-
сок и други слични дејствија кои оневозможуваат едно 
мислење да добие своја надворешна манифестација 
преку средствата за јавно комуницирање. Оттука, спо-
ред мислењето на Судот, злоупотребата на оваа сло-
бода не ја исклучува можноста нејзиниот носител да 
трпи штетни последици ако од надлежните органи (во 
крајна инстанца суд), во соодветна постапка се утврди 
дека таа слобода е злоупотребена вгради вршење на 
определени казниви дела. Исто така, според мислењето 
на Судот за остварување на оваа уставна гаранција е 
битно да се обезбеди од никого непречено јавно изразу-
в а а на мислата како досег на слободата на мислата, а 
последиците ќе зависат од тоа што е предмет на мисле-
њето, дали таа претставува битие на некое казниво 
дело и дали е тоа казниво според закон или друг пропис 

Во конкретниов случај, Судот смета дека не се ра-
боти за спречуваа на јавното изразувало на мислата 
на подносителот на барањето, затоа што неговото 
јавно изразување на мислата во врска со состојбите и 
работеното во „Тетекс" е овозможено во средствата за 
јавно информирано (весникот „Фокус", РТВ „КИС"), 
туку за последици врз него од дисциплински карактер 
што му се изречени заради содржината на тоа мислено, 
што според органите што одлучувале е елемент на каз-
ниво поведение утврдено во точката 17 на членот 91 од 
Правилата, за што во крајна линија се одлучува во 
постапка за заштита на правата на работниците од ра-
ботниот однос пред редовните судови. 

За карактерот на спорот што произлегува од карак-
терот на јавното изразување на мислата од значено е и 
статусот на подносителот на барањето што го имал во 
момент на јавното изразување на мислата, односно тој 
не настапувал од позиција на граѓанин, туку од позиција 
на работник во „Тетекс". Во такви услови користеното 
на слободата на мислата и јавното изразување на ми-
слата за овие граѓани добива сосема друго значење од 
аспект на нивното својство на работници на претприја-
тието за кои важат внатрешните правила на однесу-
вано, и во таа смисла слободата на изразување ра ми-
слата не ги ослободува од одговорноста за повреда на 
тие правила. Според тоа, работа е на дисциплинската 
постапка (во претпријатието, а подоцна и пред редов-
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ниот суд) дали во конкретниот случај постои или не 
постои повреда на правилата за дисциплинска одговор-
ност, при што од пресудна важност е утврдување на 
вистинитоста или невистинитоста на тврдењата неза-
висно од тоа што таквата евентуална повреда е сторена 
со јавно изразување на мислата. 

Во конкретниов случај изнесувањето (претурање) 
на дезинформации или погрешно информирање на 
определена содржина е утврдено како битие на казниво 
дело, без оглед на тоа дека е сторено јавно (во весникот 
„Фокус") или на друг начин, поради што казнувањето 
на неговото сторување со дисциплинска мерка - преста-
нување на работниот однос, не претставува ограничу-
вање на слободата на така изразеното мислење, туку 
санкција што е непосредно поврзана со содржината на 
јавно изразеното мислење како елемент на дисциплин-
ската повреда. 

Поради тоа Судот оцени дека во конкретниов случај 
не постои ограничување на слободата на јавното изра-
зување на мислата. 

6. Со Уставот на Република Македонија е утврдено 
правото на граѓаните да се повикуваат на своите сло-
боди и права пред редовните судови и пред Уставниот 
суд на Република Македонија (член 50 од Уставот) и во 
врска со тоа е утврдена надлежноста на Уставниот суд 
да ги штити слободите и правата на човекот и граѓани-
нот што се однесуваат на слободата на уверувањето, 
совеста, мислата и јавното изразување на мислата, по-
литичкото здружуваа и дејствување и на забраната на 
дискриминација по основ на пол, раса, верска, наци-
онална, социјална и политичка припадност. Според 
тоа, Уставниот суд не ги штити правата на работниците 
на синдикално организирање и дејствување. Имено, 
правото на синдикално организирање и дејствување на 
работниците во Уставот е сместено во делот на економ-
ски, социјални и културни права (член 37), што укажува 
дека синдикалното организирање и дејствување е изд-
воено односно е посебен облик на организирање на 
граѓаните, различен од здруженијата на граѓаните и 
политичките партии кои се организирани согласно член 
20 од Уставот, во кои граѓаните остваруваат заштита на 
своите политички, економски, културни и други права 
и уверувања, а преку организирање во политички пар-
тии се залагаат за учество во власта (член 2 и 3 од 
Законот за политичките партии). Основањето, пак, на 
синдикатите има јасна цел - остварување и заштита на 
економските и на социјалните права на граѓаните, од-
носно на работниците. Законот за работните односи ги 
има предвид само организациите на работниците кои 
имаат синдикален карактер, вид на организирање на 
работниците заради остварување на нивните економски 
и социјални права од работниот однос, а кои се утвр-
дени со закон и колективен договор. 

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

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

У.бр. 333/95 
17 декември 1997 година „ 

Скопје л , Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

76. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 70/92), на седницата одржана на 24 декември 1997 
година, донесе 

ОДЛУКА 
) 

1. СЕ ПОНИШТУВААТ: 

- Одлуката за основање на управни и администра-
тивни органи на општина Тетово, донесена од Советот 
на општина Тетово бр. 08-268/7 од 15 мај 1997 година. 

- Одлуката за определување на бројот на вработе-
ните во управните и административните органи на опш-
тина Тетово донесена од Советот на општина Тетово на 
13 јуни 1997 година, и 

- Решението за прогласување на работниците за кои 
престанува потребата од работно ангажирање во орга-
ните на општина Тетово поради настанати структурни 
промени и работници кои остануваат на работа, доне-
сено од градоначалникот на општина Тетово на 1 јули 
1997 година. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
поднесена иницијатива од Владата на Република Маке-
донија, поведе постапка за оценување законитоста на 
актите означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
со оспорените одлуки биле основани управни и админи-
стративни органи и се определувал бројот на изврши-
тели и ако Советот на општината го немал донесено 
статутот на општината Тетово кој е предуслов и основ 
за нивно донесување. 

Понатаму со Одлуката за определување број на вра-
ботените во управните и административните органи е 
повреден член 4 став 2 од Законот за уредување на 
односите меѓу новите единици на локалната самоуправа 
и единиците на локалната самоуправа од кои произле-
гуваат, затоа што бројот на вработените во овие органи 
се определува во зависност од бројот на населението, 
развиеноста на општината и вкупниот број вработени 
на подрачјето на општината. 

Спротивен на цитираната одредба е и член 5 од Од-
луката за определување на бројот на работници, со која 
е предвидено дека градоначалникот може да ја про-
шири систематизацијата со одреден број извршители во 
случај на потреба, и ако тоа е во надлежност на Сове-
тот на општината. 

Оспореното решение било спротивно на член 94 од 
Законот за локалната самоуправа и член 130 од Зако-
нот за работните односи затоа што на работниците што 
се прогласени за технолошки вишок не им биле обезбе-
дени правата кои произлегуваат во случај да им преста-
нува работниот однос по основ на технолошки вишок и 
истите не можеле да бидат преземени од Министер-
ството за правда. 

4. На седницата Судот утврди дека врз основа на 
член 2? став 1 точка 8 од Законот за локалната самоу-
права и член 69 и 104 од Деловникот на Советот на 
општина Тетово, Советот на општината Тетово на 15 
мај 1997 година, донел Одлука за основање на управни и 
административни органи на општина Тетово. 

Со оваа одлука се основаат управни и администра-
тивни органи на општината, се утврдува нивната над-
лежност, се уредува остварување на соработката со по-
драчните единици на Министерството за правда и други 
органи на државната управа и други прашана од зна-
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пење за функционирање на управните и администра-
тивни органи на општината. 

Во преодните и завршните одредби на одлуката е 
предвидено дека бројот на извршители на работите и 
задачите во управните и административните органи се 
утврдува со посебна одлука на советот на општината. 

Распоредувањето на работниците на работни места 
согласно утврдениот број се врши со актот за система-
тизација на работите и задачите што го донесува градо-
началникот на општината. 

Во член 25 од одлуката е предвидено дека оваа од-
лука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во „Службен гласник на општина Тетово". 

5. Понатаму Судот утврди дека врз основа на член 29 
точка 4 од Законот за локалната самоуправа, член 4 
став 2 од Законот за уредување на односите меѓу новите 
единици на локалната самоуправа и единиците на ло-
калната самоуправа од кои произлегуваат и член 69 и 
104 од Деловникот на Советот на општина Тетово, Со-
ветот на општина Тетово на 13 јуни 1997 година донел 
Одлука за определување бројот на вработените во 
управни и административни органи на општина Тетово 
со која е утврдено вкупниот број на работници во кој 
број не влегуваат градоначалникот, главниот архитект, 
секретарот на Советот и претседавачот на Советот. 

Врз основа на наведената одлука во актот за органи-
зација и систематизација градоначалникот на општи-
ната ќе го определи профилот и видот на образовани-
ето, работното искуство и други критериуми за вршење 
на работите и задачите на поодделни извршители во 
службите и органите на општината. 

Понатаму вq одлуката е предвидено дека со неа се 
намалува бројот на работници во Стручната служба на 
општината што претставувал технолошки вишок па по-
ради тоа ќе се преземат мерки за нивно преземање со 
прераспоредување во новооснованите општини кои 
произлегуваат од општината Тетово како и мерки за 
обезбедување на правата на работници за чија работа 
престанала потребата во државните органи на упра-
вата, доколку не КОЈ од нив не биде преземен и прера-
спореден. 

Во член 5 од одлуката е предвидено дека доколку се 
појави потреба за зголемување на обемот на работите и 
задачите што ќе произлезе од новите функции според 
прописите во тој случај се овластува градоначалникот 
да може да ја прошири систематизацијата со одреден 
број извршители. 

Во член 6, пак, е предвидено дека одлуката стапува 
во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Тетово" 

6. Според член 56 од Законот за локалната самоу-
права („Службен весник на РМ" бр. 52/95) во вршењето 
на работите од својата надлежност Советот на едини-
цата на локалната самоуправа донесува општи акти 
како што се статут, програми, планови, одлуки и други 
општи акти предвидени со статутот во согласност со 
закон. 

Според член 92 од наведениот закон, општите и 
други акти чија обврска за донесување односно усогла-
сување произлегува од овој закон ќе се донесат во рок 
од три месеци по донесувањето на статутот на едини-
цата на локалната самоуправа. 

Според член 19 од Законот за локалната самоу-
права, Советот на единицата на локалната самоуправа 
основа управни и административни органи. 

Во член 4 став 2 од Законот за уредување на одно-
сите меѓу новите единици на локалната самоуправа и 
единиците на локалната самоуправа од кои произлегу-
ваат е* предвидено дека бројот на вработените во управ-
ните и административните органи на општината се 
определува со акт на советот на општината во завис-
ност од бројот на населението, развиеноста на општи-

ната и вкупниот број на вработени на подрачјето на 
општината односно градот Скопје. 

Со оглед на изнесеното а поаѓајќи од фактот што 
општината како единица на локалната самоуправа со 
Законот за локална самоуправа е поставена на по-
инакви основи од општината која функционираше како 
општествено политичка заедница .односно се работи за 
нова организација на општината и дека прво мора да се 
донесе статутот на општината па потоа да се гради 
нормативниот поредок на единицата на локалната са-
моуправа, односно да се донесуваат други акти во кои 
ќе се утврди организацијата, видот, обемот, функциите 
и структурата на вработените и друго, Судот оцени 
дека Советот на единицата на локалната самоуправа не 
можел да ги донесе оспорените одлуки со кои пред да 
биде донесен статутот како основа на новата единица 
на локалната самоуправа ќе се основаат управни и ад-
министративни органи и ќе се утврди бројот на вработе-
ните во тие органи. 

Исто така Судот оцени дека оспорените одлуки не се 
во согласност со член 52 од Уставот на Република Ма-
кедонија со оглед на тоа што одлуките не можеле да 
стапат во сила со денот на донесувањето, туку по обја-
вувањето. 

7. Судот утврди дека на 1 јули 1997 година, градона-
чалникот на општина Тетово донел Решение за прогла-
сување на работниците за кои престанува потребата од 
работно ангажирање во органите на општина Тетово 
поради настанати структурни промени и работниците 
кои остануваат на работа. 

Со ова решение е предвидено дека согласно изврше-
ната територијална поделба на општина Тетово според 
Законот за територијална поделба и формирање на 
нови општини на подрачјето на општината се намалил 
обемот и задачите на работно ангажирање на досегаш-
ниот совет и се извршени намалувања на бројот на 
работници за 22. 

Структурата на новите места е утврдена со Правил-
никот за организација и работа и систематизација на 
работите и задачите на општина Тетово, донесен од 
страна на градоначалникот како надлежен орган. 

Согласно со наведените заклучоци со 30 јуни 1997 
година престанува потребата од работното ангажирање 
на одредени работници. 

Во решението поименично се наведуваат 22 работ-
ника на кои им престанува работниот однос и 16 работ-
ника кои остануваат и понатаму. 

Во решението е предвидено дека на работниците 
наведени во решението поради рационализација не 
може да им престане работниот однос се додека не им 
се обезбеди едно од правата утврдени во член 130 од 
Законот за работните односи. 

На овие работници согласно Законот за уредување 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегува и Законот за локалната самоуправа ќе се 
изврши прераспоредување од општината Тетово во но-
вонастанатите општини за што ќе се склучи спогодба за 
преземање на дел од работниците од досегашната опш-
тина Тетово во новоформираните општини кои прои-
злегуваа од неа. 

Доколку на работниците не може да им се обезбеди 
едно до предвидените права истите ќе се стават на ра-
сполагање заради остварување на нивните права на над-
лежното министерство за правда во смисла на член 55 и 
94 од Законот за локалната самоуправа и член 214 од 
Законот за органите на управата. 

На напред наведените работници ќе се издава по-
себно решение за прераспоредување кое што е истовре-
мено и упат за работно ангажирање во новите опш-
тини. 

Работниците кои остануваат на работа во органите 
на општината ќе бидат прераспоредени на работи и 
работни задачи согласно со актот за систематизација 
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Ова решение влегува во сила ЈСО денот на донесување 
од кога и ќе се применува. 

8 Според член 94 од Законот за локалната самоу-
права работниците кои нема да бидат распоредени во 
смисла на член 93 од овој закон имаат право и обврска 
како и работниците за чија потреба престанала потре-
бата во министерствата и другите органи на државната 
управа, утврдени со закон. 

Според член 216 од Законот за органите на управата 
(„Службен весник на Република Македонија" бр 40/90 
и 63/94) на работниците во органите на управата не 
може да им престане работниот однос само заради ра-
ционализација, технолошки и други унапредувања на 
работниците ако се намали обемот или потребата од 
работници, додека во согласност со закон, колективен 
договор и општ акт на органот не му се обезбеди едно 
од правата предвидени во законот во случај на техно-
лошки вишок. 

Ако на работникот не може да му се обезбеди едно 
до тие права во случаЈ на престанок на работниот однос 
има право на паричен надоместок во висина и за време 
определен со закон. 

Според член 130 од Законот за работни односи на 
работникот не може да му престане работниот однос 
ако работодавецот не му обезбеди едно од следните 
права: 

1) вработување кај друг работодавец без огласување 
на работното место со преземање и склучување на до-
говор за работа, на работно место кое одговара на 
неговата стручна подготовка, односно квалификација; 

2) стручно оспособување, преквалификација или 
доквалификација за работа Kaj ист или кај друг работо-
давец и 

3) еднократен надомест во вид на испратнина, во 
висина од едномесечна плата на работникот за секои 
две години работен стаж, а најмногу 12 месечни плати, 
остварени во претходниот месец од денот на престано-
кот на работниот однос на работникот, што се испла-
тува со денот на престанокот на работниот однос. 

Според член 129 од Законот за работните односи 
бројот и структурата на работниците на кои ќе им пре-
стане работниот однос поради економски, технолошки, 
структурни или слични промени се утврдува врз основа 
на критериум утврден со колективен договор при што 
се поаѓа од потребите за ефикасно функционирање на 
работата на работодавецот, стручната подготовка и 
квалификацијата, работното искуство, успешноста на 
работењето, видот и значењето на работното место, 
работниот стаж, возраста и други критериуми утврдени 
во колективен договор. 

Во член 109 и НО од Колективниот договор за 
државните, правосудните и органите на локалната са-
моуправа на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија" бр 53/95) се утврдени крите-
риуми според кои треба да се утврди бројот и структу-
рата на работниците на кои им престанува работниот 
однос поради економски, технолошки, структурни или 
слични промени 

9. Од наведените законски одредби произлегува 
дека на работниците не може да им престане работниот 
однос заради рационализација, технолошки и други 
унапредувања доколку не им се обезбеди едно од пра-
вата предвидени со закон, колективен договор и општ 
акт на органот во случај на технолошки вишок, и дека 
односите меѓу новите единици на локалната самоуправа 
и единиците на локалната самоуправа од кои произле-
гуваат спогодбено ќе ги уредат, покрај другото, и пра-
шањата кои се однесуваат на вработените и за вработу-
вање на работниците, при што не е дадена можност на 
работниците на кои нема да им биде обезбедено едно од 
правата односно нема прашањето да се реши спогод-
бено со новите единици на локалната самоуправа и еди-

ниците кои произлегуваат од неа, тие да бидат отста-
пени на Министерството за правда. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај со оспо-
реното решение градоначалникот без да утврди крите-
риуми кои работници ќе бидат прогласени како техно-
лошки вишок и без притоа да се обезбеди.едно од пра-
вата утврдени со закон, колективен договор и општ акт 
на органот е предвидено тие работници да му бидат 
отстапени на Министерството за правда, Судот оцени 
дека тоа не е во согласност со наведените законски 
одредби. 

10 Оваа ̂ одлукаСудот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од, претседателот на Судот д-р Милан 
Недков и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловом, д-р Јован Про-
евски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

У.бр. 152/97 
24 декември 1997 година Претседател 

Скопје н а Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Милан Недков, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за определу-
вање на услову за градба за објектот „Бензинска пумпа 
Со придружни објекти", што треба да се гради во е. 
Радичево, општина Василево, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија" 1/98, се поткраднала 
грешка, поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
УСЛОВИ ЗА ГРАДБА ЗА ОБЈЕКТОТ „БЕНЗИН-
СКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ" ШТО 
ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО С. РАДИЧЕВО, ОПШ-

ТИНА ВАСИЛЕВО 

Во точка 1, во редовите 5 и 6 наместо „катастарска 
, култура - ниви и лозја, катастарска класа 3,4 и 5 класа" 
треба да стои „катастарска култура - ниви 5 класа" 

Бр. 23-3125/1 ^ л 
20 јануари 1998 година Владата на Република 

Скопје Македонија 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје заведен е 
спор за развод на брак по тужбата на тужителот 
Мухарем Рецепи од Скопје, против тужената Рецепи 
Сузана од Скопје, а сега со непозната адреса на 
живеење Вредност на спорот неопределена 

Се повикува тужената Сузана Рецепи да се јави во 
овој суд даја достави сегашната адреса на живеење во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во спротивно, на истата ќе и биде одреден привремен 
старател КОЈ ќе ги застапува нејзините интереси, во 
смисла на чл 83 од ЗПП, а во врска со чл.5 од 
Уставниот закон за спроведување на уставот 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVI П бр 
16/98 

(564) 
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Пред Основниот суд Ciconje II - СкопЈе , се води 
постапка по тужбата на тужителот Ештрефа Мах-
мутових од Скопје, застапувана од полномошникот 
адвокат Никола Додевски од Скопје, против тужените 
Момчило Нусрет и Зекири Ибиш, со непозната адреса 
на живеење 

- Се повикуваат Момчило Нусрет и Зекири Ибуш, 
да се ]ават во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на ОВОЈ оглас во судот или да ЈА достават својата 
адреса на живеење. Во спротивно, нивните интереси 
во постапката ќе ги застарува привремениот старател 
Борис Ношпал КОЈ е одреден од страна на Меѓуоп-
штинскиот Центар за социјална работа на Општините 
на град Скопје со решението бр 3020-357 од 22 X 1997 
година, се до нивното Јавување 

Од Основниот суд СкопЈе И - Qconje X П. 
3551/89 1 (570) 

Пред ОВОЈ суд е заведен спор по тужбата на тужи-
тел ката Садета Актурк од Скопје, против тужениот 
Исмет Актурк, КОЈ се наоѓа во Истамбул - ТурциЈа со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Исмет Актурк да се Јави во 
ОВОЈ суд во рок од 30 дена по објавување на огласот и 
во истиот рок да ja достави сегашната адреса на 
живеење. 

До колку не се1 Јави во определениот рок ќе му 
биде поставен привремен старател во смисла на чл.84 
од ЗПП КОЈ ќе ги застапува неговите интереси во 
постапката 

Од Основниот суд СкопЈе II - СкопЈе, И П бр. 
3204/97 (748) 

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 
Пред Основниот суд во Битола во тек е постапка 

по предлог на предлагачите Мемедовски Акил и 
Мемедоески Нашил од е. Долно Ореово, Битола, за 
утврдување на исчезнатото лице Месикович 
Шабанова Зениш, за умрено 

Се повикува исчезнатата Месикович Шабанова 
Зениш последно место на живеење во Битола, на 
ул "Охридска" бр. 155, родена во е. Доплно Ореово -
Битолско, во 1900 година, КОЈ а во 1955 - 1956 година се 
иселила во Република ТурциЈа, за ЧИЈ живот после 
иселувањето нема никакви вести, без одлагање да се 
Јави во Основниот суд ро Битола, простија бр. 40. 
Истовремено се повикува секое лице кое нешто знае 
за исчезнатата или за нејзиниот живот без одлагање 
д а с е Јави н а ОВОЈ суд . 

Доколку, рокот од 3 месеци од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
НИКОЈ не се Јави, судот ќе донесе одлука по предлогот 
за прогласување на исчезнатото лице за умрено. 

Од Основниот суд во Битола, ВПП бр. 149/97 (91) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Велес, во тек е постапка 

по предлог од предлагачот Слободанка Николова од 
Велес, и други за прогласување на исчезнатото лице 
Турчинов Наке од е. Белештевица - Велешко за 
умрено, КОЈ во април 1976 година исчезнал во непознат 
правец и воопшто до денес не се Јавува. 

Се повикува исчезнатото лице Ѓурчинов Наќе од 
е. Белештевица, роден 01.IX. 1891 година во е. Ореше -
Велешко, како и секое друго лице што има сознание и 
податоци за неговиот живот, место на живеење или 

смрттта да се Јави во Основниот суд во Велес или на 
привремениот старател Билјана Кожарова Гушева од 
Центарот за социјална работа Велес, во рок од 3 
месеци од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија 

Доколку во ОВОЈ рок не се Јави НИКОЈ ВО Основ-
ниот суд во Велес или во Центарот за социјална 
работа исчезнатото лице Турчинов Наќе ќе биде 
прогласен за умрен. 

Од Основниот суд во Велес, ВПП. бр. 138/96. (90) 

Пред ОВОЈ суд во тек е постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителот Марјановиќ MapjaH од 
Велес, ул. "Марксова" бр. 14/2-2, Велес, против 
тужената Марјановиќ Соња на привремена работа во 
Германија со непозната адреса на живеење. Вредност 
на спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужената да се јави во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот да достави точна 
адреса и одреди свој полномошник. Во спротивно, 
судот по службена должност ќе и постави привремен 
застапник и ќе ги застапува нејзините права и 
интереси до окончување на постапката во судот. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 2634/97. (516) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово се води пар-

нична постапка за утврдување на сопственост по 
тужбата на тужителите Јакупи Џемаил и Јакуп од е 
Лопате, против тужениот Сулејмани Авди со непозна-
то пребивалиигге во СРЈ Вредност на спорот 1.000 
денари. 

Се повикува тужениот или било кое друго лице во 
рок од 30 дена да му достават на судот точна адреса 
или да назначат свој полномошник или старател. До 
колку НИКОЈ во рок од 35 дена не се Јави во судот и не 
hiy биде достапна адреса на тужениот, судот ќе му 
постави привремен застапник од редот на стручни 
соработници при ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово, V. П. бр.09-
2288/97. (470) 

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 
Пред Основниот суд во Радовиш, се води спор за , 

сопственост по тужбата на тужителот ДОО "Коо-
перант" од Радовиш, против тужената Атиже Ансур 
Хаджи Марифи, од Радовиш, сега со непозната адреса 
во странство 

Се повикува тужената Атиже Ансур Хажи 
Марифи од Радовиш, да се Јави пред ОВОЈ суд во рок од4 
15 дена по објавувањето на оглсаот, да достави точна 
адреса или да опреди'полномошник КОЈ ќе ja застапува 
во постапката. 

По истекот на ОВОЈ рок судот за привремен зас-
тапник ќе го постави лицето Мирјана Ристова судска 
приправник во Основниот суд во Радовиш, КОЈ а ќе ги 
штити нејзините права и интереси до окончувањето на 
спорот 

Од Основниот суд во Радовиш, П.бр. 837/97 (433) 

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

развод на брак по тужбата на тужителот Адем Муста-
фа од Лафце, против тужената Хикмете Ферхат Кочи 
Мустафа од е. Лафце, сега во Република Албанија со 
непозната адреса. 
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Се повикува тужената Хекмете Мустафа од е 
Лафце сегаво Република Албанија со непозната 
адреса да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот пред судот или одреди СВОЈ полномошник КОЈ 

ќе ja застапува пред судот во постапката по ОВОЈ 

предмет Во спротивно, доколку во определениот рок 
не се Јави пред судот или не обезбеди СВОЈ 

полномошник, судот преку ЦСР - Тетово, ќе бара 
поставување на привремен старател КОЈ ќе се грижи за 
нејзините права и интереси до правосилното окон-
чување во постапката по предметот 

Од Основниот суд во Тетово, П бр. 4/98 (430) 

Пред ОВОЈ суд се води спор за законска издршка 
по тужбата на тужител ите Дамевски Роберт и Сашко 
Дамевски, застапувани од законскиот застапник 
нивната мајка Дамевска Снежана од Тетово, против 
тужениот Дамевски Љубен од е Мажучиште, Прилеп 
Вредност на спорот 5 ООО денари. 

Се повикува тужениот Дамевски Љубен од е 
Мажучиште, Прилеп во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот да се Јави во Основниот суд во 
Тетово, како4тужен 

Доколку тужениот не се Јави или не одреди СВОЈ 
полнс5мошник судот ќе му постави привремен ста-
рател КОЈ ќе се грижи за неговите права и интереси во 
постапката 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр 678/97. (431) 

Пред ОВОЈ суд во тек е бракоразводна парница по 
тужбата на тужителот Етеми Сеадин од е. Слатина, 
против тужената Андреа Етеми родена Шпаид од 
Берлин 

Се повикува тужената да се јави во Основниот суд 
во Тетово или во рок од 30 дена постави полномош-
ник, доколку тоа не го стори во определниот рок 
судот преку Центарот за социјални работи во Тетово 
ќе и постави привремен застапник КОЈ ќе се грижи за 
нејзините права и интереси до правосилното окончу-
вање на ОВОЈ спор 

Од Основниот суд во Тетово,П бр. 29/98 (432) 

Пред ОВОЈ суд се води спор за сопственост по 
тужбата на тужителот Османи Рамадан, против Рис-
товски Душан, со непозната адреса во Сараево Вред-
ност на спорот 20 000,00 денари 

Се повикува тужениот да се Јави пред ОВОЈ суд во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот Во спро-
тивно, судот ќе му постави привремен застапник КОЈ 
ќе се грижи за неговите интереси до правосилното 
окончување на спорот 

Од Основниот суд во Тетово, П бр 1677/97 (466) 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за 
развод на брак по тужбата на тужителот Рухиде 
Шабани, родена Мемиши од е. Чивлик против 
тужениот Бесим Шабани од е Добарце, а сега со 
непозната адреса во странство 

Се повикува тужениот да се Јави на судот, да 
достави адреса или да овласти полномошник КОЈ ќе i о 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување 

Во спротивно, судот преку центарот за социјална 
работа по истекот од 30 дена ќе му постави привремен 
застапник 

Од Основниот суд во Тетово, П бр 1/98 (467) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка 
за сопственост по тужбата на тужителот Џелал Хевзи 
и Сами Хевзи и двајцата од Тетово, ул "184" бр 5, 
против тужените Ју су фи Назми и Ју су фи Јусуф од 
Тетово, а сега со непозната адреса во ТурциЈа 

Се повикуваат тужените да Се Јават на судот, да 
достават адреса или да овластат полномошник КОЈ ќе 
ги застапува во оваа постапка до нејзиното окончу-
вање Во спротивно, по истекот на 30 дена од 
објавувањето на огласот судот преку Центарот за 
социјална работа во Тетово на тужените ќе им 
постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П бр. 1445/97. (468) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка 
за измена на одлука за доделување на дете по тужбата 
на тужителот Али Љума од Тетово, ул."180" бр 12, 
против тужената Мељуш Љума од Тетово, а сега со 
непозната адреса во странство. 

Се повикува тужената да се јави на судот, да 
достави адреса или овласти полномошник КОЈ ќе ja 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување 
Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку 
Центарот за социјални работи Тетово ќе и постави 
привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П бр 1611/97 (469) 

Пред ОВОЈ суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Фати Мемети од е. Одри, 
против тужената Микаела Бегал од Берлин -
Германија, на непозната адрса. 

Се повикува тужената да се Јави во рок од 30 дена 
во Основниот суд во Тетово. 

Доколку во ОВОЈ рок истата не се Јави, судот ќе и 
постави привремен старател КОЈ ќе се грижи за 
нејзините права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П бр.1658/97. (1038) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 31/97, на регистарска влошка бр. 3-02000353-
000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
седиште на „ИНТЕРНЕШЕНЕЛ ПРОФЕШНАЛ 
ЛИНК" д.о.о. Трговско друштво за трговија и услуги, 
експорт импорт Вилиам ул. „Иво Лола Рибар" бр. 59/ 
2-2/2 - Скопје. 

Новата промена гласи: „Интернешенел профешнал 
линк" д.о.о. Трговско друштво за трговија и услуги, 
експорт импорт В ил нам Деловно трговски центар „Ма-
вровска" бр. 49, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 31/97. 
(15979) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 948/97, на регистарска влошка бр. 1-1675-0, ја 
запиша во трговскиот регистар промената на овластено 
лице на Друштвото со ограничена одговорност за сто-
чарство и преработки „ОВЧЕ ПОЛЕ" Св. Николе. 

Промената на лице овластено за застапување Мила-
динов Благој - директор со неограничено овластување 
до надворешно трговското работење се разрешува до-
сегашниот в.д. директор Вељанов Сребре. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 948/97. 
(16018) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 965/97, на регистарска влошка бр. 1-6781-0, ја 
запиша во трговскиот регистар промената на овластено 
лице и промената на седиште на Претпријатие за вна-
трешен и надворешен превоз со шпедиција „ТАРЗАН" 
п.о. Св. Николе, ул. „11 Октомври" бр. 33. 

Досегашното седиште е на ул. „11 Октомври" бр. 33 
Св. Николе, ново седиште на фирмата е на ул. „Вељко 
Влаховић4 бр. 42, Св. Николе. 

Љубица Бошева од Св. Николе се запишува за ди-
ректор и застапник во надворешно трговскиот промет 
со неограничени овластувања, а се брише Зоран Васев. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 965/97. 
(16019) 

Основниот суд Скоцје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 980/97, на регистарска влошка бр. 1-8231-0, ја 
запиша во судскиот регистар промена на овластено 
лице на Производно услужно трговско претпријатие 
увоз-извоз „МАРГО" п.о. Свети Николе, ул. „Скоп-
ска" бр. 23. 

Се брише Гоце Јанчев, директор и застапник без 
ограничување. 

Се запишува Борјанка Коцева, директор и застап-
ник без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр. 980/ 
97. (16020) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 2084/97, на регистарска влошка бр. 1-8237, ја 
запиша во судскиот регистар промената на лице овла-
стено за застапување на Претпријатието за трговија, 
услуги, увоз-извоз „ЈУНОНА", е. Мусинци, Добрушево 
п.о. е. Мусинци, Добрушево. 

Се разрешува од директор на претпријатието Алек-
сандар Јанкуловом без ограничувања и се брише од 
судскиот регистар. 

Се запишува за директор на претпријатието Бран-
кица Димитриевска на претпријатието без ограничу-
вања и ќе гб застапува претпрадатието и во надво-
решно-трговското работење. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2084/ 
97. (16200) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 2112/97, на регистарска влошка бр. 1-18427, го 
запиша во судскиот регистар зголемување на основната 
главница на Претпријатието за производство на тек-
стилната конфекција и трговија „РОДОН" експорт-им-
порт д.о.о. Битола, со п.о. Битола, ул. „Прилепска" бр. 
90-а. 

Се зголемува основачкиот влог на основачот Гинис 
Спиридон кој обезбедува нов влог во пари во вкупна 
вредност од 30.000,00 дем, со кои 10.000,00 при уписот 
на измената во трговскиот регистер 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2112/ 
97 (16201) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег. бр. 30/97, на регистарска влошка бр 000056, го 
запиша во трговскиот регистар зголемувањето на ос-
новна главница на Друштво за внатрешна и надворешна 
трговија Бернард Откер „Б.М.Д Битола ДОЕЛ Би-
тола, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 28. 

Зголемување на основната главнина на друштвото 
за внатрешна и надворешна трговија Бернард Откер 
Б М.Д , Битола, ДОЕЛ со внесување на основно сред-
ство камион марка „Ман" во вредност од 775.000,00 
ден 

Од Основниот суд Битола во Битола, П Трег бр 
30/97. (16202") 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 2100/97, на регистарска влошка бр. 1-18564, ја 
запиша во судскиот регистар промената на име, основа, 
седиште, директор и проширување на дејноста на Прет-
пријатието за производство, трговија и услуги „АС-
ВИКИ", увоз-извоз Битола, п.о. ул. „Студентска" бр. 
31 - Битола. 

Се менува името на претпријатието за угостител-
ство, производство, услуги и трговија „ГАГИ" увоз-
извоз Битола, п.о. во Претпријатие за производство, 
трговија и услуги „АС - ВИКИ", увоз*извоз Битола, 
п.о. 

Се менува седиштето од ул. „23-та" бр. 9, во ул. 
„Студентска" бр. 31, Битола. Се менува основачот: 
Истапува Градимир Живковиќ, пристапува Златко Ми-
тревски. 

Се менува директорот Градимир Живковиќ и се наз-
начува нов директор Златко Митревски со неограни-
чено и полно овластување. 

Дејноста се проширува уште со: 060601, 060602, 
013400. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2100/ 
97. (16206У 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 2122/97, на регистарска влошка бр. 1-8208, ја 
запиша во судскиот регистар промената на Приватното 
претпријатие за производство, трговија и услуги „ДЕ-
ЈОФИЛ", увоз-извоз Битола, со п.о. ул. „Ѓуро Ѓако-
вич" бр. 43. 

Основач: Лоза Колевска, основач кој пристапува, 
истапува лицето Соња Макриевска. 

Лице овластено за застапување: Му престанува 
овластувањето за застапување на Соња Макриевска и 
се брише од судскиот регистар како директор. За ново 
лице овластено за застапување во приватното претпри-
јатие за производство, трговија и услуги „ДЕЈОФИЈ1" 
Битола, со п.о. се наименува Лоза Колевска, која ќе го 
застапува претор^'атието во внатрешниот и надво-
решно-трговскиот промет. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2122/ 
97 (16207) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. 
Трег бр 35/97, на регистарска влошка бр. 000624, го 
запиша во трговскиот регистар зголемувањето на ос-
новната главнина на Текстилната индустрија „МИКО-
ТЕКС" експорт-импорт Василиос Михос и др д.о.о 
Битола, ул. „Пиринска" бр 90а 

Се зголемува основната главнина на друштвото со 
тоа што странскиот содружник Текстилната индустрија 
„МИКОТЕКС" а.д. Науса, Р. Грција, вложува пред-
мети во вредност од 24.269,17 дем. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 
35/97. (16208) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 2255/97, на регистарска влошка бр. 1-8577, ја 
запиша во судскиот регистар промената на овластено 
лице на Приватното претпрЈдатие за производство, 
услуги и трговија на големо и мало „АЗОТ*, увоз-извоз 
п.о. Битола, ул. „Прогрес" бр. 5. 

Му престануваат овластувањата за застапување на 
П.П. за производство, услуги и трговија на големо и 
мало „АЗОТ" увоз-извоз Битола, П.О. на лицето 
Љупчо Димовски и во надворешно трговскиот промет и 
се брише од судскиот регистар како директор. 

Ј1ице овластено за застапување на претпријатието е 
лицето Сашо Димовски, директор и се овластува за 
застапување во надворешно-трговскиот промет. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2255/ 
97. (16209) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 2227/97, на регистарска влошка бр. 1-6141, ја 
запиша во судскиот регистар промената на овластено 
лице на Претпријатието за производство, промет на 
стоки на големо и мало и услуга „ГИШОН - КОМЕРЦ" 
из воз-увоз Битола, П.О. Битола нас „Карпош" бр. 8-3/ 
3. 

Се именува нов директор на претпријатието со нео-
граничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности лицето Миле Димовски од Битола, ул. „Димче 
Лахчански" бр. 112 - Битола. 

Миле Димовски, директор со неограничени овласту-
вања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег бр 2227/ 
97. (16210) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег бр. 2160/97, на регистарска влошка бр. 1-17643, го 
запиша во судскиот регистар Новинско-издавачкото 
претпријатие „НОВА ЗОРА" Битола, п.о. ул „Буле-
вар 1-ви Мај" бр 235 - Битола 

Промена на лице овластено за застапување на Но-
винско-издавач кото претпријатие „НОВА ЗОРА14, Би-
тола 

Му престанува овластувањето за застапување на Та-
левски Пеце и се брише од судскиот регистар 

Лице овластено за застапување е Добре Кековски, 
директор. 

Проширување на дејност: - откуп на земјоделски 
производи 110903, 070129 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2160/ 
97. (16211) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2126/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000694-000-06, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ТП Автотакси „ФАДИЉ" Фадиљ Саит 
Арифи, ул. „378" бр. 9 Скопје. 

Фадиљ Саит Арифи пристапува кон претпријатието. 
Дејност: 060602. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските во тој промет 
одговара лично со целиот свој имот. 

Фадиљ Саит Арифи, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2126/ 

97. (16527) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2281/97, на регистарска влошка бр. 4-
02000742-000-09, го запиша во трговскиот регистар ор-
ганизирањето на АД „Рудници и железарница „УСЛУ-
ГИ" АД Скопје, ул „16-та Македонска бригада" бр 18. 

Основачи се. Акционерски капитал по чл. 4 од Зако-
нот за испл. на л.д., траен влог на вработените, траен 
влог на Комерцијална банка АД Скопје, траен влог на 
ЈП „Македонски телекомуникации" Скопје, траен влог 
на ЈП „Македонски пошти". 

Дејности: 100310, 100330, 110340, 110302, 110401, 
011722, 011723, 011941, 020302, 04001, 060700, 060900, 
080201, 080202, 090122, 090131, 090132, 100200, 100399, 
110901, 110903, 110909, 120323. 

Се запишува Стоименов Шпиро, извршен член во 
Одборот на директори со неограничено овластување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2281/ 
97 (16528) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег бр. 2169/97, на регистарска влошка бр 6-
02000705-000-06, го запиша во трговскиот регистар ТП 
Автотакси „ФАДИЛ" Фадил Решат Абдулаи, ул „Ди-
жонска" 21 бр 9 СкопЈе 

Фадил Решат Абдулаи од Скопје 

Дејност' 060602. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските во ТОЈ промет 
одговара лично со целиот СВОЈ имот 

Фадил Решат Абдулаи, управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2169/ 
97. (16529) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2060/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000750-000-09, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Ќебапчилницата „БАЛКАН" ТП, Скопје, 
Мустафа Садри Салихасии МЗ „Васил Главинов" бр. 2! 
4, Скопје.. 

Дејност: 080190. 
Управител Мустафа Салихдси од Скопје, уЛ. „Ди-

жонска" бр. 13/30. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските во тој промет 
одговара лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2060/ 
97. (16530) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2006/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000737-000-01, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Трговец-поединец „ЏУЛИЈА" ТП, Скопје 
Небахат Џемаил Круези - галантерија Бит пазар тезга 
бр. 976, Скопје. 

Дејност: 070129. 
Управител Небахат Круези од Скопје, ул. „Атанас 

Бабата" бр. 2. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските во тој промет 
одговара лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2006/ 
97. (16531) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2256/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000711-000-06, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Автотакси „ЏАН - ЏАН" Туран Џељадин 
Суљчев ТП, ул. „Ефтим Спространов" бр 16 Скопје 

Пристапува кон претпријатието Туран Суљчев. 
Дејност: 060602. 
Истапува во свое име и за своја сметка, одговара со 

целиот свој личен имот 
Туран Суљчев, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр. 2256/ 

97 (16532) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег бр 4395/97, на регистарска влошка бр 3-69719-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основавте Фонд 
за локални патишта на Општина „ГАЗИ БАБА" 
СкопЈе, бул „Александар Македонски" бб, Qconje. 

Основач е Советот на Општината „Гази Баба" 
Скопје 

Дејност: 100102. 
Во правниот промет со трети лица фондот истапува 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4395/ 
97. (16533) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр. 2289/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000743-000-09, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Стопанска интересна заедница за промет 
со нафта и нафтени деривати „МАК БЕНЗ" д.о.о. 
Скопје, ул. „Пролет" бр. 14/2 Скопје. 
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Основачи се ППТУ „МИ - НА" Петрол Вингс -
Битола, ППТУ „МОТОТРЕИД" - Скопје, ППТУ 
„НИКО ПЕТРОЛ" - Штип; ППТУ „МАКОИЛ КОМ-
ПАНИ" - Скопје, ППТУ „КМР ПЕТРОЛ" - Струга, 
ТП РИБНИЦА - Кавадарци, ППТУ „БУНАР" Петрол 
- Гостивар, ПП „РАФИС КОМЕРЦ" - Тетовско, ПП 
„БАЈ КОМЕРЦ" - Кичево, ПТУ „СТУДЈЕСА" - Те-
тово, ППТУ „БАЛКАН - ЕКСИМ" - Гостивар, ППТУ 
„САТЕЛИТ 2000" - Куманово, ППУ „М и В" - Петрол 
- Велес, ПТП „МК - КОМЕРЦ" - Тетово, ППТУ „ПЕ-
ТРОЛ" - Охрид, ППТ „МЕТАЛОПРОМЕТ" - Стру-
мица, ТПП „ЦРНА РЕКА" - Кавадарци, ППТУ „ЕКО 
- ПРЕС" - Тетово. 

Дејности: 010500, 060501, 060502, 060503, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070127, 070132, 070140, 070150, 
070223, 070224, 070225, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080112, 080121, ј)80122, 080129, 080190, 080201, 080202, 
090121, 110109, 110201, 110202, 110301, 110302, 110303, 
110304, 110309, 110901, 110902, 110903, 110904, 110905, 
110909; надворешно трговско работење. 070310,070320, 
меѓународен транспорт, вршење агенциски работи во 
странство, меѓународна шпедиција, малограничен про-
мет со Албанија, Грција, Бугарка и СР Југославија, 
реекспорт, слободни царински продавници, продажба 
на стоки од консигнационен склад, туристички услуги 
во странство, застапување на странски фирми и посре-
дувања во надворешно трговскиот промет. 

Стопанската интересна заедница во правниот про-
мет со трети лица настапува во свое име и за сметка на 
членките, а за обврските во ТОЈ промет одговараат чле-
новите на заедницата солидарно. 

Лице овластено за застапување е Наташа Таневска, 
в д управител без ограничување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 2289/ 
97 (16534) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 5615/97, на регистарска влошка бр. 1-12601-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на назив, се-
диште, основач, промена на дејност и лице овластено за 
застапување во внатрешен и надворешно трговски про-
мет на Претпријатие за промет и услуги „АЈША" ц.о. 
Скопје, ул. „Боро Менков" бр. 6/4-1. 

Претпријатие за производство промет и услуги ек-
спорт-импорт „МОДЕЛ" доо е. Требош, Желино. 

Кон претпријатието пристапува: Садри Салиу а 
истапува: Поповска Лилјана. 

Дејноста се проширува со: 012410, 012421, 012429, 
060502, 080190. 

Да се брише: Сузана Костиќ а се запишува: Садри 
Салиу како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5615/ 
97. (16561) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег 
бр 1631/97, на регистарска влошка бр. 1-46712-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на седиште, 
основач, проширување на дејност и промена на статута-
рен застапник на Претпријатие за производство и про-
мет „ЈУНАЈТЕД ЕКСПОРТ" извоз-увоз д.о.о. Скопје, 
ул „29 Ноември" бр. 42 лок 4 Скопје 

Новото седиште на фирмата е на ул. „29 Ноември" 
бр 42 лок. 4 Скопје. 

Од претпријатието истапува лицето Тантуровски 
Зоран од Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со-
080190, 080201 

Се брише Тантуровски Зоран се запишува Крлевски 
Димитри како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр. 1631/ 
97 (16562) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр 6460/97, на регистарска влошка бр. 1-54082-0-0-0, Ја 
запиша во судскиот регистар промената на директор на 
Претпријатие за професионално оспособување и врабо-
тување инвалиди „НЕЛА - КОМЕРЦ" д о о увоз-извоз 
Скопје, ул. „Никола Парапунов" бб Скопје 

Се брише Лакота Нермин, се запишува Красним 
Бафи. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6460/ 
97. (16563) 

Основниот суд Скопје I - Скоцје со решението Срег. 
бр. 6157/97, на регистарска влошка бр. 1-40550-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на директор на 
Претпријатие за производство, услуги и треговија на 
големо и мало „ПАКО" д.о.о. експорт-импорт Скопје, 
ул. „Дебарца" бр. 42 Скопје. 

Се брише Коста Симоновски, се запишува Павле 
Несторовски - директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6157/ 
97. (16564) 

Основниот стопански суд Скопје I - Скопје со реше-
нието Срег. бр. 5731/97, на регистарска влошка бр. 1-
45109-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на директор и проширување на дејност на Претпријатие 
за производство, услуги и промет на големо и мало 
„НОМИНАЈ1 V" извоз-увоз доо Скопје, ул. „Трифун 
Хаџијанев" бр. 20/1-11 Скопје. 

Се брише Стојановски Илија, директор без ограни-
чување, а се запишува во внатрешен и надворешен про-
мет Петрушевски Владо, директор без ограничување. 

Дејноста се проширува со: 011312, 011314, 011316, 
011320, 011419, 011420, 011521, 011522, 011526, 011527, 
011793, 011799, 011832, 012820, 012830, 012901, 012909, 
013400, 013500, 013901, 013909, 050100, 050209, 050301, 
050302, 060502, 060503, 060601, 060602, 060803, 070114, 
070131, 070219, 070221, 070223, 070225, 070226, 070229, 
080190, 090121, 090123, 090124, 090129, 090139, 090140, 
090183, 090189, 090209, 110301, 110302, 110303, 110402, 
110403, 110404, 110620, 110902, 110904, 110905, 1120331, 
120312, 130233. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5731/ 
97. (16565) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6062/97, ја запиша во судскиот регистар промената 
на назив и седиште, истапување и пристапување на ос-
новач, проширување на дејност и промена на лице за 
застапување на Претпријатие за производство, сервис и 
промет на големо и мало „ЛОТКА" д.о.о увоз-извоз 
Скопје, ул „Капиштец" број 23-а. 

Новото седиште на фирмата е на ул „Трпе Петрев-
ски" бр 6 Оштина Кисела Вода. 

Кон претпријатието пристапува лицето Стојанче 
Стајиќ 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со 
050100, 050201, 050200, 050209, 050301, 050302, 060501, 
060502, 060503,060601, 110303, 060602. 

Се брише Мирослава Стојановска се запишува Сто-
јанче Стајиќ како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6062/ 
97. , (16566) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6080/97, на регистарска влошка бр. 1-59646-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената во Прозводно 
трговско претпријатие „ФИЛЕ" ц.о. увоз-извоз Скопје, 
ул. „11 Октомври" бр. 23-а/1 Скопје. 

Се брише: Филовски Жарко. 
Се запишува: Кекиќ Весна. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6080/ 

ал 
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Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 5819/97, на регистарска влошка бр. 1-52841-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на седиште на 
Трговско претпријатие „СУМИТ МОТОРС СКОПЈЕ" 
експорт-импорт Дистрибуција д.о.о. Скопје, ул. „Бела-
сица" бб (Скопски саем) Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на Бул. „Октомври-
ска револуција" бб Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5819/ 
97. (16569) 

Окружен стопански суд Скопје во Скопје со решени-
ето Срег. бр. 4846/96, на регистарска влошка бр. 1-
44141-Q-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на директор на Производно трговско услужно претпри-
јатие „МЕРИДИ ТРЕЈД" експорт-импорт доо Скопје, 
ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 5. 

Се брише Катица Дичевска се запишува Јулијана 
Дичевска како нов директор. 

Од Окружниот стопански суд Скопје во Скопје, 
Срег. бр. 4846/96. (16573) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6088/97, на регистарска влошка бр. 1-51799-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на директор на 
Претпријатие за трговија и услуга „ЛИКОМ" д.о о. 
Скопје, бул. „АВНОЈ" бр. 74-а Скопје. 

Се брише Татјана Јаневска се запишува Лилјана 
Авукатова како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скоцје I - Скопје, Срег. бр. 6088/ 
97 (16574) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2169/97, на регистарска влошка бр. 4-63, го запиша во 
судскиот регистар вршењето на стопанска дејност на 
Ловечкото друштво „ЕЛЕН" Кичево, Булевар „Осло-
бодување" бр. 8. 

Вршење на стопанска дејност на Ловечко друштво 
„ЕЛЕН" Кичево: 

Дејност: 030004, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 080119, 
080121, 070320, 070310. 

Во правниот промет Ловечкото друштво ќе наста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластувања 
и одговара со својот имот со полна одговорност. 

Претседател на Ловечкото друштво Блаже Дими-
тријоски. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр*. 2169/97. 
(16219) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2126/97, на регистарска влошка бр. 1-19526, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Трговско-производствено претпријатие 
на големо и мало, увоз-извоз, угостителство и други 
услуга „КЛАДЕНЧЕ - М" д.о.о. ул. „4-ти Јули" бр. 135 
- Кичево. 

Промена на лице овластено за застапување на фир-
мата: Трговско-производсгвено претпријатие на го-
лемо и мало, увоз-извоз, угостителство и други услуга 
„КЛАДЕНЧЕ - М" д.о.о. Кичево. 

Се разрешува од должност досегашниот директор 
Милорад Велиноски, му престанува овластувањето за 
застапување и во надворешно-трговскиот промет, и се 
брише од судскиот регистар. 

За нов директор се именува лицето Младен Танев-
ски, и ќе го застапува претпријатието и во надворешно-
трговското работење. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2126/97. 
(16220) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег бр 
2085/97, на регистарска влошка бр. 1-8798, ја запиша во 
судскиот регистар промената на основач, лице за заста-
пување и седиште на Приватното претпријатие за про-
изводство, занаетчиство, услуги, трговија на големо и 
мало, увоз-извоз „Л-Б-КОМПАНИ" п.о. Прилеп, ул. 
„Моша Одаде" бр. 273 - Прилеп. 

Од претпријатието истапува лицето Тотески Сло-
бодан, му престанува овластувањето за застапување и 
во надворешно-трговското работење и се брише од суд-
скиот регистар, како и основачот Зероски Стеван, како 
основач му престануваат сите права и обврски. 

Во претпријатието пристапува лицето Џоџоски 
Ѓорѓи од Прилеп, ул. „Моше Пијаде" бр. 273 - Прилеп, 
како основач и директор - лице овластено за застапу-
вање на претпријатието како и во надворешно-тргов-
ското работење. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2085/97. 
(16221) 

Основниот суд во Битола, со решението П. трег. бр. 
20/97, на регистарска влошка бр. 000272, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната глав-
нина на Друштвото за производство, промет и надво-
решна трговија „И.П.Д." д.о.о. Драге Петрески, е. Го-
лемо Коњари - Прилеп. 

Зголемување на основната главнина на Друштвото 
преку зголемување на влогот на содружникот Бригита 
В ур лф со внесување на основни средства во против-
вредност од 361.192 ден. по приложен извештај на овла-
стен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, П. трег. бр. 20/97. 
(16222) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2097/97, на регистарска влошка бр. 1-11979, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лице за застапување 
на Угостителско-трговското претпријатие „АЗИР" 
увоз-извоз, е. Велешта, п.о. Струга. 

Промена на лице овластено за застапување на Уго-
стителско, трговско претпријатие „АЗОТ" увоз-извоз 
е. Велешта, п.о. Струга. 

Му престанува овластувањето на Аир Жута. 
Лице овластено за застапување е Расим Жута - ди-

ректор. 
Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2097/97. 

(16223) 
Основниот суд во Битола, со решението П. трег. бр. 

31/97, на регистарска влошка бр. ООО, го запиша во 
трговскиот регистар дополнувањето на дејност на Трго-
вец поединец за трговија на мало „ИРЕНА ГОЦЕ 
МИЦКОСКА" - ТП Струга, ул. „Маркс - еигелсова" 
бр. 32/1 - Струга. 

Трговец поединец за трговија на мало „ИРЕНА 
ГОЦЕ МИРКОСКА" - ТП Струга, ул. „Маркс - енгел-
сова" бр. 32/1 - Струга. 

Дејности: 070123 - метални и електротехнички 
стоки, 070127 - бои, лакови и хемикалии, 070128 -
книги, канцелариски материјал и прибор, 070140 - трго-
вија на мало со возила и делови. 

Од Основниот суд во Битола, П. трег. бр. 31/97. 
(16224) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2133/97, на регистарска влошка бр. 1-17789, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Производно-прометно и услужно претпријатие „КЕ 
КОМ" увоз-изовз п.о. Струга, ул. „Први Мај" бр. 3. 

Се проширува дејноста на Производно-прометно и 
услужно претпријатие „КЕ КОМ" увоз извоз п.о. 
Струга уште со дејностите: 012201, 012322, 090140. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2133/97. 
Г16225) 
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Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2Ј34/97, на регистарска влошка бр. 1-5001, ја запиша во 
судскиот регистар промената на директор на Приват-
ното трговско претпријатие на големо и мало „РИ-
НКА" увоз-извоз, Велешта. 

Промена на лице овластено за застапување на При-
ватното трговско претпријатие на големо и мало „РИ-
НКА" увоз-извоз Велешта, и во надворешно-тргов-
скиот промет. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2134/97. 
(16226) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1749/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000443-0-0-0-01, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Ристовски Ристе Трајче на „III" - „ДИЗ-
НИЛЕНД" штанд за промет со ^прехранбени произ-
води, ул. „Димитар Влахов" бр. 14 - Велес. 

Дејности: 070132. 
Во правниот промет со трети лица, „ТП" ќе наста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет, ТП ќе 

одговара лично, со целиот свој имот. 
Овластено лице за застапување во прометот е Ри-

стовски Трајче од Велес, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1749/ 

97. (16519) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1835/97 на регистарска влошка бр. 6-02000592-
0-0-0-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
„ТП" на Ѓорѓиева Лазар Биљана „ТП" - „БИБА" -
Свеќара, ул. „Владимир Назор" бр. 26, Велес. 

Дејности: 070114, 070132. 
Во правниот промет со трети лица, ТП ќе настапува 

во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во прометот, ТП ќе одговара 

лично со целиот свој имот. 
Овластено лице за застапување е Ѓорѓиева Биљана, 

управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1835/ 

97. (16520) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2058/97 на регистарска влошка бр. 6-02000724-
0-0-0-09, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
трговец поединец, Угостителство - ќебапчилница „ЕЗ-
МИНА", ТП Ајдари Таип Вејсел, ул. „Ж. Брајкоски" 
бб - Гостивар. 

Основна дејност: 080129. 
Трговецот поединец истапува во свое име и за своја 

сметка. 
Трговецот поединец за обврските во правниот про-

мет со трети лица одговара со целиот СВОЈ ИМОТ 
Овластено лице е Ајдари Вејсел, со неограничени 

овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2058/ 

97. (16521) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1763/97, на регистарска влошка бр. 6-
0200033^0-0-0-06, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на трговец поединец ТП „МУСЛИ" авто 
такси, Есмир Веби Мусли, Бул. „Јане Сандански" бр. 
11-3/28 - Скопје. 

Дејност: 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили. 

Управител и основач на ТП е Есмир Мусли од 
Скопје. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1763/ 
97. (16522) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1926/97 на регистарска влошка бр. 6-02000759-
0-0-0-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
трговец поединец ТП „ШНОЛА" Радован Васо Маљко-
вић продажно место тезга бр. 2223 во пазарчето „Јане 
Сатански" - Аеродром - Скопје. 

Дејност: 070132 - бижутерија и галантерија. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица трговецот поединец одговара со целокупниот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување е Радован Маљко-
вић, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1926/ 
97. (16523) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1761/97 на регистарска влошка бр. 3-02000758-
0-0-0-09, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговското друштво за производство, промет и 
услуги „СМАРТ СИСТЕМИ СОФТВЕР, ХАРДВЕР И 
МРЕЖИ" Лидфа и др. д.о.о. - Скопје, Бул. „Климент 
Охридски" бб. 

Основачи се: Лидија Георгиева, Бул. „Кузман Јоси-
фовом" од Скопје. 

Венцислав Чадиковски, ул. „Васил Ѓоргов" бр 26 од 
Скопје 

Дејности: 011231, 011741, 011710, 011721, 011722, 
011723, 011729, 011799, 013400, 013909, 060105, 060501, 
060502, 060503, 070111, 070112, Q70113 , 070114, 070121, 
070122, 070124, 070123, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 080190, 090122, 090132, 
090139, 110109, 110302, 110303, 110309, 110903, 110905, 
110909,110620,120190. 

Дејности џо надворешно трговски промет: 070310, 
070320, посредување, застапување на странски лица, 
реекспорт, продажба на стоки од консигнациони скла-
дови, меѓународен транспорт и шпедиција. 

Трговското друштво во правниот промет истапува 
во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со својот 
имот. 

Застапување: овластено лице за застапување во вна-
трешен и надворешен промет е Лидија Георгиева од 
Скопје, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1761/ 
97. (16524) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1772/97 на регистарска влошка бр. 6-02000647-
0-0-0-06, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
трговец поединец Превоз на патници „ХИСМЕТ -
ТРАНС" ТП, Хисмет Емин Хазири, Бул. „Македонско-
-Косовска Бригада" 44/1 - Скопје. 

Дејности: 060601 - превоз на патници во градски и 
приградски; 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили; 060501 - превоз на патници во друмски сообра-
ќај. 

Управител: Хисмет Хазири од 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 ! ^Скопје, Трег. бр. 1772/ 
97. (16525) 



Стр. 178 - Бр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 Јануари 1998 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 2120/97 на регистарска влошка бр 8-02000754-
0-0-0-01, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на аптека, Приватна здравствена организација - аптека 
„АДОНИС" - Зорица д.о о. ЕЛ, нас „Железара" К-7 
влез 1, лок. 1 - Скопје. 

Основач. Зорица Синдилиева 
Дејности: 130160, промет на лекови на мало, сани-

тетски материјални средства и лековити супстанци, 
средства за детска и диетална исхрана, ортопедски по-
магала, прибори и медицински инструменти, средства 
за лична хигиена, дрогериска сх ока и чаеви. 

Зорица Синдилиева, управител без ограничување 
Од Основниот суд Скоте I - Скопје, Трег бр 2120/ 

97 (16526) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2177/97, на регистарска влошка бр. 1-732, гб запиша во 
судскиот регистар зголемувањето на откупен акционер-
ски капитал на Акционерското друштво за градежниш-
тво, производство, трговија и угостителство „ИЛИН-
ДЕН" со п.о. Струга, ул. „Пролетерски бригади" бр. 
62-6. 

Промени во структурата на основната главнина: 
- Акционерски капитал (откупен) 906.770,00 ДЕМ., 

- Резервориран општествен капитал за акции со по-
пуст, - 120.100,00 ДЕМ, - За Фондот за ПНОМ 
73.150,00 ДЕМ., - Основен капитал - основна главнина 
1.100.000,00 ДЕМ., на Акционерското друштво за гра-
дежништво, производство, трговија и угостителство 
„ИЛИНДЕН" Струга со п.о. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2177/97. 
(16227) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2099/97, на регистарска влошка бр. 1-3422, го запиша во 
судскиот регистар проширувањето на дејност на Прет-
пријатие во приватна сопственост за трговија, угости-
телство и туризам „ДРАЈВЕР" од Струга со п.о., ул. 
„Ѓорѓи Ѓоргон" бр. 24. 

Проширување на дејност на претпријатието во при- * 
ватна сопственост за трговија, угостителство и туризам 
„ДРАЈВЕР" Струга, п.о. како во прилог образец бр. 3. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2099/97. 
(16228) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2141/97, на регистарска влошка бр. 1-14596, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Приватно Трговско и угостителско 
претпријатие со увоз-извоз „ТАТРА - ПРОМ" е. Ми-
слешево Струга п.о. е. Мислешево - Струга. 

Промена на лицето овластено за застапување на 
Приватното Трговско Угостителско Претпријатие со 
увоз-извоз „ТАТРА - ПРОМ" е Мислешево - Струга, 
п о. со седиште во Струга 

Директор со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности Настоски Славејко 

Во надворешно трговскиот промет директор со нео-
граничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности: Настоски Славејко. 

Му престануваат овластувањата за застапување на 
досегашниот директор Велјаноска Трајанка и се брише 
од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2141/97. 
(16229) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2144/97, на регистарска влошка бр. 1-11380, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејностите на 
Производно, трговско и услужно претпријатие „АРБО-
РИСТ" - Струга, п.о. е. Беровец - Струга. 

Дејности: 050301, 0503202, 090171 и 090209. 
Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2144/97. 

(16230) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2168/97, на регистарска влошка бр. 1-2769, го запиша во 
судскиот регистар проширување на дејност на Претпри-
јатието за производство, деловни услуги, трговија, про-
ектирање и градежништво „ПРОМИНГ" Струга со п.о. 
ул. „Моша Пијаде" бр. 26. 

Претпријатието за производство, деловни услуги, 
трговија, проектирање и градежништво „ПРОМИНИ4 

Струга со п.о. ул. „Моша Пијаде" бр. 26 врши проши-
рување на дејноста така што покрај веќе запишаните 
дејности ќе ги врши и следните дејности: 012002, 
0121130, 012142, 012321, 013030, 013050, 013400, 020110, 
020140, 020302, 060501, 060502, 060503, 060803, 070124, 
070223, 070225, 100101, 100103, 110303, 110304, 110309, 
110401, 110402, 110403, 110404, 110903, 110909. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2168/97. 
(16231) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2103/97, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, прош. на дејност, лице овластено за 
застапување и основач на Приватно-услужно претпри-
јатие „НЕФА" експорт-импорт - Струга п.о. е. Загра-
чани - Струга. 

Во Услужно прометно претпријатие „П - МЕТИ" од 
е. Биџево - Струга, се менува името на претпријатието. 

Новото име гласи: Приватно услужно претпријатие 
„НЕФА" е. Заграчани, Струга п.о. 

Се менува седиштето на претпријатието од е. Би-
џево - Струга во е Заграчани, Струга. 

Се менува основачот во претпријатието. Истапува 
Нашир Положани, а пристапува Максути Неџат од е 
Заграчани - Струга. 

Се менува и лицето овластено за застапување. Се 
разрешува директорот Нашир Положани, а се именува 
Максути Неџат од е. Заграчани, кој ќе го застапува 
претпријатието во внатрешниот и надворешно-тргов-
скиот промет. 

Во претпријатието се прошируваат следните дејно-
сти: 050209, 050301, 050302, 080112, 080119, 080121, 
080122, 080129, 080190, 090110, 090122, 090129, 090129, 
090131, 090201, 090139, 090140, 090150, 012001, 0909129, 
090131, 090201, 090209, 090131, 090131, 090201, 090139, 
090140, 090150, 012001, 012002; Услуги во меѓународ-
ниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, консиг-
нација, скандеви на странски стоки, услуги на склади-
рање на стоки. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2103/97. 
(16232) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2116/97, на регистарска влошка бр. 1-17752, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Приватно, трговско и услужно претпријатие „РИКИ -
КОМПАНИ" е. Октиси, п.о. - Струга. 

Проширување на приватното трговско услужно 
претпријатие „РИКИ - КОМЕРЦ" е. Октиси, п.о. -
Струга. Дејност: 080190. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2116/97. 
(16233) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2127/97, на регистарска влошка 2-594, ја запиша во суд-
скиот регистар Задругата за трговца и производство 
„ОБИ-МАРКЕТ" увоз-извоз е. Велешта Ц.О. е. Ве-
лешта - Велешта. 

Основачи: Хани Хамди, Винца Бардул и Хани Ај-
руш. 

Овластувања: Полни овластувања. 
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Вид и обем на одговорност: Полна одговорност. 
Лице овластено за застапување: Хани Хамди. 
Дејност: 070114, 070112, 070111, 070121, 070122, 

070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
07Q214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 
080129, 080190, 080201, 080202, 070501, 060502, 060503, 
060601, 060602, 013112, 013080, 012322, 012321, 012310. 

Надворешно трговски промет: 070310, 070230; Ма-
лограничен промет; Застапување и посредување во 
промет на стоки и услуги; Продажба на стоки од кон-
сигнациони складови на странски стоки и меѓународна 
шпедиција. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Срег. бр. 2127/ 
97. (16183) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
604/97, на регистарска влошка 000709, го запиша во 
судскиот регистар запишувањето на трговец поединец 
(ТП) за Производство ЗОРАН Душан ВРШКОСКИ 
„АНГЕЛА" ТП, Струга, ул. „Наум Наумоски Борче" 
бр. 28, Скопје. 

Дејности: 013072-Производство на бонбони и 
слатки, 013073 - Производство на кекс и сродни произ-
води. 

Во правниот промет со трети лица, истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купнот свој имот - лично 

Овластен потписник - Зоран Вршкоски. 
Од Основниот суд Битола - Битола, Срег. бр. 604/ 

97. (16184) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
603/97, на регистарска влошка 000708, го запиша во 
судскиот регистар Трговец поединец-ТрговиЈа на мало 
ПОПЕСКИ НИКОЛА ДИМИТРИ, Вевчани, Вевчани 
т.п. 

Трговец поединец - за трговија на мало ПОПЕСКИ 
НИКОЛА ДИМИТАРИ, Вевчани т.п. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129. 
Трговецот поединец, во прометот со трети лица на-

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

Овластен потписник со неограничени овластувања 
во рамкте на запишаните дејности ДИМИТРИ ПОПЕ-
СКИ. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 603/97. 
(16185) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
593/97, на регистарска влошка 000698, го запиша во 
судскиот регистар Трговец поединец за трговија Леко 
Јане Нединковски. 

МАРЛБОРО Охрид, т.п. Охрид, ул. „Сирма Војво-
да" бр. 2-в. 

Основач: Леко Јане Нединковски од Охрид, ул. 
„Сирма Војвода" бр. 2-в, Охрид. 

Основачот за својата работа одговара со целокуп-
ниот свој имот. 

Дејноста на тровец поединец е: 070144, 070132, 
070219, 070129. 

Трвовец поединец во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка со полни овла-
стувања. 

Во правниот промет за своите обврски одговара со 
целокупнит свој имот со полна одговорност. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 593/ 
97. (16186) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
587/97, на регистарска влошка 000687, го запиша во 
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судскиот регистар основањето Трговец поединец Петар 
Ефтим Јованов, т.п. Охрид, „Даме Груев" 1/6 за услуги. 

Се запишува: Трговец поединец Петар Ефтим Јова-
нов т.п. Охрид, „Даме Груев" 1/6 за услуги. 

Дејност: 090171, 090179, 090201, 090202, 090209. 
Трговец поединец има полни овластувања и за обвр-

ските одговара лично со целиот СВОЈ имот. 
Овластен потписник е Славица Крстевска. 
Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 587/ 

97. (16187) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
588/97, на регистарска влошка 000686, го запиша во 
судскиот регистар Трговец-поединец Славица Стојна 
Крстаноска т п. Охрид, „Даме Груев" 1/6 за услуги. 

Се запишува* трговец поединец Славица Стојна 
Крстановска т.п. Охрид „Даме Груев" 1/6, за услуги. 

Дејност: 090171, 090179, 090201, 090202, 090209. 
Трговец поединец има плни овластувања н за обвр-

ските одговара лично со целиот свој имот. 
Овластен потписник е Славица Крстановска. 
Од Основниот суд Битола - Битола, Трет. бр. 588/ 

97. (16189) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
576/97, на регистарска влошка 000682, го запиша во 
судскиот регистар Трговецот поединец за производство 
Фармакоски Перо Климе - „ФАРМАК", Охрид Т.П. 
Охрид, ул. „11 Октомври" бр. 30. 

Основач: Фармакоски Климе. 
Дејности: 011313. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица има полни овластувања, одговара лично со целиот 
свој имот. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Срег. бр. 576/ 
97. (16190) 

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. 
бр. 6206/97 на регистарска влошка 1-62734-0-0-0 го за-
пиша во судскиот регистар промена на фирма, седиште-
»основач, дејност и директор на Претпријатие за произ-
водство, градежништво, промет и услуги „ЗОГРАД 94" 
експорт импорт д.р.о., ул. Антон Попов бр. 40, Скопје. 

Истапува основачот Џавит Куртеши, а пристапува 
Зоран Младеновски. 

Дејности: 012810, 050100,050201, 050301, 050302. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6206/ 

97. (16575) 

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. 
бр. 6128/97 на регистарска влошка 1-33695-0-0-0 го за-
пиша во судскиот регистар промената на лице во Здрав-
ствена организација Аптека „Софија" п.о. ул. „4 Јули" 
бр. 2, Скопје. 

Се запишува Миовска Јованка како директор без 
ограничување, а се брише Јовановиќ Сунчица. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6128/ 
97. (16576) 

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. 
бр. 6237/97 на регистарска влошка 1-38458-0-0-0 го за-
пиша во судскиот регистар промената на претпријатие 
за приватна сопственост за трговија на големо и мало 
„АДНАН КОМПАНИ" ЦО увоз-извоз, Скопје. 

Дејности: 050300, 050301, 050302, 060501, 060502, 
060503, 060602, 090121, 090131,090132. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6237/ 
97. (16577) 

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. 
бр. 6240/97 на регистарска влошка 1-62623-0-0-0 ја за-
пиша промената на лице во услужно, трговско претпри-
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Јатие „ИСКРА 95" увоз извоз ДОО Скопје, ул. Гиго 
Михајлове^ бр. 1/2-9, Скопје. 

Да се брише Лидија Пендева а да се запише Ирина 
Милошевска како директор со ограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег бр. 6240/ 
97 (16578) 

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. 
бр. 6365/97 на регистарска влошка 1-66584-0-0-0 го за-
пиша во судскиот регистар промената на седиште, зго-
лемување на основачки влог и проширување на дејност 
на граѓанска штедилница д.о.о., ул. Даме Груев бр. 5, 
Скопје. 

Дејности: 110109. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6365/ 

97. ' (16580) 

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Трет. 
бр. 5516/97 на регистарска влошка 1-53697-0-0-0 ја за-
пиша во трговскиот регистар промената на Трговско 
претпријатие „ГОМАС" д.о.о. експорт импорт -
Скопје, ул. Ѓорче Петров, бр.107-а. 
- Основач: Стефан Димкоски од Скопје ул. Исаија 
Мажевски бр. 42/1-14. 

Гордана Мијалковска се именува за директор неовла-
стено лице за застапување во надворешно трговскиот 
промет. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бре. 5516/ 
97. (16581) 

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. 
бр. 5744/97 на регистарска влошка 1-24629-0-0-0 го за-
пиша во судскиот регистар промена на основач на прет-
пријатие за производство, трговија и услуги на големо и 
мало „СРБО МАК" д.о.о. експорт импорт ул. Шарпла-
нине^ бр. 36, Скопје. 

Истапуваат основачите Синиша Газибара и Томо 
Прелевић а пристапуваат Бранко Терзиќ и Зорица 
Терзиќ 

Од Основниоот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5744/ 
97 (16582) 

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Трег. 
бр 2161/97 на регистарска влошка 6-02000624-000-06 го 
запиша во трговскиот регистар упис на трговско прет-
пријатие на Рамадан Шефки Идриз, ТП „ПОТОК" так-
сист, ул „Т.Ц Мерџан" бр.76, Тетово 

Дејност: 060602-превоз на патници со такси автомо-
били; 060502-превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 

Рамадан Шефки Идризи одговара лично со целиот 
СВОЈ имот 

Овластено лице на ТП „ПОТОК" таксист е Рамадан 
Шефки Идризи Управител со неограничено овласту-
вање 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Срег бр 2161/ 
97 (16591) 

Основниот суд СкопЈе I СкопЈе со решението Трег 
бр 1247/97 на регистарска влошка 8-02000664-000-01 го 
запиша во трговскиот регистар основањето на трговско 
друштво „АЛУПЛАСТ" Друштво за производство, 
трговија и услуги-Јетмире д.о.о. ел. експорт-импорт, 
ул. нас. Млаки бб, Гостивар. 

Основач-Јетмире Ајдини, е. Добри Дол општина 
Неготино. 

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

За обврските превземени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите свои средства 
Овластено лице во внатрешно и надворешно тргов-
скиот промет Јетмири Ајдини како Управител без огра-
ничување. 

Дејности:011010, 010942, 011311, 011314, 011319, 
011320, 011810, 011831, 011832, 011941, 011949, 011990, 
013500, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 0170125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 0702212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080111,080112, 080113 , 080114, 080119, 080121, 
080122, 080123, 080129, 080190, 080210, 080202, 090181, 
110309,110909, 110301, 110303, 070310, 070320. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.1247/ 
97. (16592) 

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. 
бр.10132/95 на регистарска влошка 1-64102-0-0-0 го за-
пиша во судскиот регистар основањето на приватно 
претпријатие како д.о о. со право на вршење работи во 
надворешно трговски промет на претпријатие за трго-
вија и услуги „ЉЕИЈБА КОМЕРЦ" д.о.о., ул. Гарсиа 
Лорка, бр.З, Скопје. 

Дејности: 013021, 013022, 013121, 013122, 013500, 
012622, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140,070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080201, 080202, 110109, 110301, 110309, 
110903, 110909, 070310, 070320 пограничен промет со 
Грција, Албанија, Бугарија, СРЈ, продажба на стоки во 
слободни царински продавници продажба на стоки од 
консигнациони складови, реекспорт, застапување на 
странски правни и физички лица, комисион, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, директор како и 
овластен застапник во надворешно трговскиот промет 
е Фадил Зенељи, д.о.о Неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 10132/ 
95 (16593) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4190/97, на регистарска влошка бр. 1-9076-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејност на Претпријатието за производство, промет, 
туризам и услуги „КОРЕН" увоз-извоз ц.о. Скопје, 
Бул. „ЈНА" бр. 63А/14. 

Дејноста на претпријатието се проширува со: 
060501, 060602. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4190/ 
97. (16767) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3175/97, на регистарска влошка бр. 1-35430-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вачи и лице овластено за застапување во внатрешен и 
НТП на Претпријатието за производство, услуги и про-
мет на големо и мало „ВРБИЦА" експорт-импорт ц.о. 
Скопје. 

Истапува Светлана Ефтимова од 01.05.1997 година. 
Пристапува Делче Ефтимов. 
Се брише Светлана Ефтимова, а се запишува Делче 

Ефтимов. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3175/ 

97. (16768) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6228/97, на регистарска влошка бр. 1-10612-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за работи во градежништвото „ВИА ИН-
ЖЕНЕРИНГ" д.о.о. Скопје, ул. „Козле" бр. 47-а. 

Се брише: Љубомир Китановски. 
Се запишува: Велимир Пешевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6228/ 

97 (16769) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6147/97, на регистарска влошка бр. 1-26027-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
седиште, основач и лице овластено за застапување на 
Услужно-прометното претпријатие увоз-извоз „ВЕКО 
- КОМЕРЦ" д.о.о. Скопје, ул „Народен Фронт" бр 
23/4-3 

Услужно-прометно претприЈатие увоз-извоз „ЈО-
ЦИ" д о о СкопЈе, ул. „Видое Смилевски - Бато" бр. 7/ 
2. Кон претпријатието пристапува: Снежана Јовчевска, 
а истапува: Веска Костадиновска. Да се брише: Миле 
Михајлоски, а се запишува Снежана Јовческа, како ди-
ректор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6147/ 
97. (16770) 

Се брише Владимир Илиќ, а се запишува Славчо 
Видински како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6127/ 
97. (16719) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 5844/97, на регистарска влошка бр. 1-41394-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на директор во 
Претпријатието за трговија со опрема за спорт, лов и 
риболов „ИНТЕРСПОРТ" ц.о. ул. „Христо Чернопе-
ев" бр. 7-6, Скопје. 

Се брише Стојановска Јагода се запишува Стојанов-
ски Драги како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5844/ 
97. (16720) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3256/97, на регистарска влошка бр. 1-6396-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на 
Мешовитото-акционерско друштво „ВИНЕР БРОКЕР 
ОСИГУРУВАЊЕ" п.о. Скопје, ул. „Иво Лола Рибар" 
бр. 59/1-13. 

Се брише: Зоран Георгиевски, а се запишува: Сашо 
Соломонов како директор без ограничување, в.д. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3256/ 
97. (16771) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1239/96, на регистарска влошка бр. 1-54173-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија и услуги 
„ГАМС" увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Коста Новако-
виќ" бр. 42/4-17. 

Се брише Ѓорѓи Насуличев, а се запишува Ацо На-
суличев како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1239/ 
96. (16772) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5869/97, на регистарска влошка бр. 1-12574-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„ХЕРМЕС - ТЕХНА", експорт-импорт д.о.о. Скопје 
во мешовита сопственост, Градски ѕид, блок 3, локал 11 
- Скопје. 

Од претпријатието истапува лицето Јелена Ноциќ 
од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5869/ 
97 (16773) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 6073/97, на регистарска влошка бр. 1-15620-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
деЈНост на Претпријатието за производство, промет и 
проектирање „ФЕРОВИКИНГ" увоз-извоз д.о.о. е. 
Трубарево - Скопје. 

Дејноста вб внатрешен промет се проширува со* 
011941, 011949, 050301, 050302, 090129, 090189, 110404. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 6073/ 
97 (16774) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6127/97, на регистарска влошка бр. 1-56722-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар Претпријатието за произ-
водство, промет и услуги „МАРИСТ ЕКСКЛУЗИВ" 
експорт импорт д.о.о., ул. „29 Ноември" бр. 18, Скоцје. 

Кон претпријатието пристапува лицето Славчо Ви-
дински и Снежана Видинска. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012624, 
012691, 012699, 012830, 013400. 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6027/97, на регистарска влошка бр. 1-53478-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на назив на 
Претпријатието за производство, трговца и услуги 
„ДУВАЛ" експорт-импорт доо е. Визбеново, Скопје. 

Претпријатие за транспорт на стоки во друмскиот 
сообраќај - внатрешен и надворешен, производство, 
трговија и услуги „ДУВАЛ" експорт-импорт ДОО е. 
Визбегово бб, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.. 6027/ 
97. (16721) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег 
бр. 5879/97, на регистарска влошка бр. 1-10669-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на основач во 
Претпријатието за промет „БИКОМ" експорт-импорт 
д.о.о. ул. „Триглавска" бр. 23, Скопје. 

Истапува основачот Цхасиотис Иоаннис. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5879/ 

97. (16722) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 5787/97, на регистарска влошка бр. 1-58078-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на фирма, се-
диште, основач и лице овластено за застапување во 
внатрешен промет и НТР и проширување на дејноста во 
Претпријатието за трговија и услуги „ХАЈАЛ" ДОО 
експорт-импорт, ул, „Христо Чернопеев" бр. 24, 
Скопје. 

Претпријатие за туризам и угостителство „ИНТЕР-
НЕШНЕЛ ВОРЛДВАЈД СЕРВИС" ДОО експорт-им-
порт, Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев - Јасмин" бб, 
Скопје. Кон претпријатието пристапува: Катерина Поп 
Јанева а истапува: Енис Хилми и Сузана Фиданова. 
Дејноста се проширува со: 080111, 080112, 080119, 
080121, 080129, 090181, 090182, 090189, 090209, 110109, 
110202. 

Се брише: Сузана Фиданова а се запишува: Иванчо 
Поп Јанев како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5787/' 
97. (16723) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6143/97, на регистарска влошка бр. 1-44234-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промена на назив, се-
диште, основач, дејност и директор во Производното, 
трговското услужно претпријатие „НАЈДИ" експорт-
импорт д.о.о. е. Камењане - Камењане. 

Истапува основачот Мустафи Џеваир, а пристапува 
Бељули Амет. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
011315, 011390, 011941, 011949, 012142, 012310, 012429, 
012614, 012810, 013021, 013050, 013099, 020140, 020201, 
020202, 050100, 050209, 060503, 060602, 090140, 090160, 
090181, 110109,410301, 110304, 110404. 

Дејноста во НГО се проширува со: меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
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услуга на меѓународен транспорт на стоки и патници, 
изведување на инвестициони работи во странство. 

Се брише Мустафи Џеваир, се запишува Бељули 
Амет - директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6143/ 
97. (16724) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6219/97, на регистарска влошка бр'. 1-47881-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар пристапувањето на осно-
вач во Претпријатието за услуги, шпедиција и тран-
спорт „САМ-ВЕЛ-КОМПАНИ" увоз-извоз ПО ул. „С-
.Несторовски" бр. 61, Кавадарци 

Кон претпријатието за услуги, шпедиција и тран-
спорт „САМ-ВЕЛ-КОМПАНИ" увоз-извоз ПО Росо-
ман ул. „С.Несгоровски" бр. 61, Кавадарци пристапува 
како основач Претпријатието за производство и трго-
вија на големо и мало „СЛОМИХ" ЦО увоз-извоз е. 
Росоман, Кавадарци. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6219/ 
97. (16725) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6101/97, на регистарска влошка бр. 1-16308-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар проширување на дејноста 
во Претпријатието за производство, трговија и увоз-
извоз „БЕРЕДА" д.о.о. ул. „Ило Костов" бр. 31, Кава-
дарци. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
011311, 020110, 030001, 040001, 050100, 050201, 050302, 
060501, 060502, 060503, 060602, 080112, 080190, 090121, 
090122, 090123, 090129, 090131, 090132, 090139, 090150, 
090160, 090189, 090209,110302,110404. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6101/ 
97. (16726) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6225/97, на регистарска влошка бр. 1-69720-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
претпријатието за вработување на инвалиди и запишу-
вање право на вршење работи во надворешниот промет 
на Претпријатието за производство, трговца, рехаби-
литација и вработување на инвалиди „РИВ - КО-
МЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт Куманово, ул. „АВ-
НОЈ" бр. 151. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
25.10.1997 год., а основач е Параскева Ристовска од 
Скопје и Александар Величевски од Куманово. 

Дејности: 012511, 012513, 012514, 012516, 012521, 
012522, 012523, 012524, 012611, 012612, 012613, 012614, 
012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 01269Д, 012699, 
013041, 013043, 013400, 020140, 060501, 060502, 060503, 
060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080190, 080202, 070212, 070213, 
070214, 070219, 090150, 090172, 110109, 110309, 110903, 
110909,130233; надворешен промет: 070310, 070320, по-
средување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, шпедиција и консигнација, туристички услуги, 
реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
малограничен промет: Албанија, Грција, Бугарија и Ју-
гославија. 

Претпријатието во правниот промет истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските спрема трети 
лица одговара со целиот имот. 

Лице овластено за застапување во правниот промет 
е Александар Величевски, директор без ограничу-
вање во внатрешниот и надворешниот трговски про-
мет 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6225/ 
97 (16727) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 10483/95, на регистарска влошка бр. 1-64063-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
претпр*датието во приватна сопственост и запишување 
на правото на вршење работи во надворешно-тргов-
скиот промет на Претпријатието за производство, трго-
вија и услуги „ЈОМИ - ТРЕЈД" д.о.о. извоз-увоз Кума-
ново, н. „Ајд. Чешма" бр. 124 Куманово. 

Претпријатието е основано со акт бр. 1 од 04.04.1995 
год., а основач е Јонче Тодоров. 

Дејности: 012310, 012321, 013050, 020140, 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, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 110309, 070310, 
070320. 

Во правниот промет со трети лица, претпријатието 
настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
во тој промет одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јонче 
Тодоров, директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 10483/ 
95. (16728) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2008/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000622-000-01, го запиша во судскиот регистар ТП 
„ИЛИНДЕН" - мешовита продавница Благица Јаким 
Стојчевска е. Опила, Крива Паланка. 

ТП е основано со изјава од 4.09.1997 год., а основач 
е Благица Јаким Стојчевска од е. Опила, Крива Па-
ланка. 

Дејности: 070111, 070112, 070114, 070129. 
Во правниот промет со трети лица трговец поединец 

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

Во внатрешниот промет се запишува Благица Јаким 
Стојчевска, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2008/ 
97. (16729) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2067/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000675-000-01, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на Продавницата за училишна опрема Бујаре 
Бајрам Бала „ЛОНИ" ТП, Дебар, ул. „Вељко Влахо-
в и ћ бр. 16. 

Основач е Бујаре Бајрам Бала од Дебар, управител 
на H I . 

Дејности: 070128, 070129. 
Трговец-поединец во правниот промет со трети лица 

настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
во тој промет одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр. 2067/ 
97 (16730) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1622/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000581-000-01, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на трговец-поединец Колонијална продавница 
„ПИКАНТ" Никола Димитар Јаневски ТП Гевгелија, 
ул. „Гевгелиски партизански одреди" бб. 

Основач е Никола Јаневски од Гевгелија. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка, а за обвр-
ските во тој промет одговара лично со сиот свој имот. 

Управител е Никола Јаневски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1622/ 

97. (16731) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2525/97, на регистарска влошка бр. 3-
02000979-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Претпријатието за производство и 
трговија на големо и мало надворешна трговија и де-
ловни услуги „ЕДЕЛВАИС" ц.о. Скопје ул.„Ѓорче 
Петров" ламела 1/2 - приземје. 

Кон претпријатеито пристапува Стојан Ивановски. 
-Дејности: 070129, 070132, 070229, 070250, 0703, 

070310, 070320. 
Трговското друштво во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка 
Трговското друштво за обврските сторени во прав-

ниот промет со трети лица одговара со сите свои сред-
ства. 

Се брише Филка Ивановска, а се запишува Анкица 
Не дел ковска како управител без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - СкопЈе, Трег. бр. 
- 2525/97. 19343) 

Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 
Срег. бр. 6998/97, на регистарска влошка бр. 1-54224-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Новинско издавачкото претпријатие 
„СВЕТ" А.Д. ц о. Бул.„Јане Сандански" 27/14, Ско-
пје. 

Се брише Софкаровска Виолета, а се запишува 
Софкаровски Душко како директор без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег бр. 
6998/97. (19344) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6169/97, на регистарска влошка бр 1-13215-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за промет и услуги „А-
СГРА-ИМПЕКС" експорт^импорт д.о.о. п.о., ул.„Во-
лоградска" бр.2/4-6, Скопје. 

Истапува основачот Петар Илиќ, а пристапува Го-
ран Поповски од Скопје. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скоше, Срег. бр. 
6169/97. (19345) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6789/97, на регистарска влошка бр. 1-61710-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, фирма, основач и лице овластено за застапување 
на Претпријатието за трговца на големо и мало, увоз-
извоз „САБИТ-КОМЕРЦ 95", ^Миладиновци, Ско-
пје. 

Новиот основач е Сабит Аслани со непроменет 
влог. 

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Аслани Сабит - директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6789/97. (19346) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6762/97 на регистарска влошка бр. 1-20396-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за трговија на големо и мало „ЦРЕ-
ШОВО ТОПЧЕ" д.о.о. извоз-увоз Црешево, Скопје. 

Се брише Стојковски Велко. 
Се запишува Стојковски Блаже. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скоцје, Срег бр 

6762/97. (19262) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6890/97 на регистарска влошка бр. 1-45939-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Производното услужно претпријатие 
„АЅ+АС-2С" ц.о. експорт-импорт, ул. „11 Октомври 
бр. 46, Скопје. 

Бр 3 - Стр 211 

Кон претпријатието пристапува Стојановски СТОЈ-
КО а истапува Стевановиќ Славица и Стојановска Ми-
лица. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег бр 
6890/97. (19263) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, ср решението 
Срег. бр. 6964/97 на регистарска влошка бр. 1-11348-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за производство и промет на големо 
и мало, „КРОМАК" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Трифун 
Хаџи Јанев" бр. 12-3/8, Скопје. 

Од претпријатието истапува Барлаковска Даниела. 
Се брише Барлаковска Даниела, се запишува Мит-

е в с к и Градимир. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

6964/97. (19264) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6536/97 на регистарска влошка бр.. 1-24860-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Друштвото за вршење на интелектуални услуги 
„МАЈСКОМ" д.о о ц.о., ул. „Лазар Личеновски" бб., 
Скопје. 

Се брише* Костадин Ефтимов како в д директор 
без ограничување. 1 

Се запишува. Костадин Ефтимов како директор 
без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег бр. 
6536/97. (19265) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 909/97 на регистарска влошка бр. 1-67262-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште и основач на Зоран сервис Центар за изработка 
на фотографии, гравирање и печатење д.о.о. увоз-из-
воз, ул. „Ленинова" бр. 75, Скопје. 

Зоран Сервис Центар за изработка на фотографии, 
печати, гравирање и печатење д.о.о. увоз-извоз, ул. 
„Даме Груев" 16-4/6. 

Пристапува основачот производно услужно прет-
пријатие „ТОМ A3". 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр 
909/97. (19266) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6432/97 на регистарска влошка бр. 1-31193-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име, 
основач, седиште и директор на Претпријатието за 
трговија на големо и мало „ГОЛД БАК - ФАРМАЦИ-
ЈА" д.о.о., Скопје. 

Се менува името на претпријатието во Претприја-
тие за трговија на големо и мало „ГОЛД БАК-ФАР-
МАЦИЈА" д.о.о. експрот-импорт. 

Се менува досегашното седиште на ул. „Ѓуро Стру-
гар" 15-а, Скопје, се менува на ул. „Периша Савелиќ" 
бр. 4 

Истапуваат основачите: Александар Цингарски и 
Младен Цингарски, во претпријатието пристапува Ри-
сте Димитров. 

Од должноста директор се разрешува Александар 
Цингарски, се именува Ристе Димитров како директор 
без ограничување, на ул. „Чедомир Кантарџиев" бр. 
20, Скопје. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр 
6432/97. (19267) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4295/97 на регистарска влошка бр. 1-17042-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за трговија на големо и мало „МА-
КО-ФАРМ" д.о.о. увоз-извоз, у. „Востаничка" бр. 59, 
Скопје. 
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Дејноста на претпријатието се проширува со след-
ната дејност. 110202 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег бр 
4295/97 (19268) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 7035/97 на регистарска влошка бр 1-49902-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Ус-
лужно™ претпријатие „МАГАТ" д о о Плоштад Ма-
кедонија бб , Скопје 

Дејнсота се проширува со 070111, 070112, 070114, 
070124, 070125, 070126, 070131, 070213, 070222, 070224, 
070226, 070229, 080113, 080121, 080129, 090201, 090202. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег бр 
7035/97 (19269) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 2606/97, на регистарската влошка бр 6-
02001163-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основање Трговија на мало Јулијана Никола Димков-
ска „ИВАНА" ТП ул. „Радњанска" бр. 65, Демир Ка-
пија. 

Дејности: 070111, 070112, 07.0113, 070114, леб, печи-
во, мдеко и млечни производи, зеленчук, овошје и 
преработка, месо, живина, риба и месни преработки, 
разни животни продукти, алкохолни пијалоци и прои-
зводи за домашни потреби. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка на фирмата, лично со целиот 
имот. 

Јулијана Димковска, управител. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег бр. 

2606/97 (19766) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр 2586/97, на регистарската влошка бр 6-
02001140-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговец поединец Зоран Тихомир Сто-
јанов, Трговец поединец за превоз на патници со такси 
автомобили ТП „СТАРС" ул „Димо Хаџидимов" бр 
122, Скопје 

Дејности 060602, 060502, 060503 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за ceoja сметка, а за обврските во правниот про-
мет со трети лица одговара со целиот имот. 

Лице овластено за застапување е Зоран Тихомир 
Стојанов, управител без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скоше, Трег бр. 
2586/97 (19767) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр 2311/97, на регистарската влошка бр 6-
02000805-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
упис на трговец поединец авто такси „ЈУНИОР ЗО-
КИ" Ипша Фрањо Зоран ТП бул. „Јане Сандански" 
бр 106-13, Скопје 

Основач Ниша Фрањо Зоран од CKOIIJC 

Дејности 060602, превоз на патници со такси авто-
мобили 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за ceoja сметка, а за обврските настанати одго-
вара со целиот имот и средства 

Ипша Фрањо Зоран управител на ТП без ограничу-
вање 

Од Основниот суд во Скоте I - Скопје, Трег бр 
2311/97 (19768) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Трег бр. 242//97, на регистарската влошка бр 6-
02001139-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
упис на трговец поединец авто таксист »СВЕТЛАНА" 
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Влатко Симеон Богданов „Арх Никола Добровиќ" 3/ 
2-12, Скопје 

Седиште- „Арх Никола Добровиќ" 3/2-12, Скопје. 
Основач: Влатко Богданов. 
Дејности: 060602, 060609, 060601, 060501, 060502 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка. 
Управител Влатко Богданов. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2427/97 (19769) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 2320/97, на регистарската влошка бр. 6-
02001135-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Мини маркет „МИМИ" Тп Мирјана Те-
мо Пеновска, бул „Јане Сандански" бр 7, Скопје 

Трговецот поединец е основан со пријава за основа-
ње на ТП од 03 11.1997 год., дадена од основачот Мир-
јана Пеновска 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица друштво-
то одговара со целиот имот. 

Управител на ТП е Мирјана Пеновска со неограни-
чени овластувања 

Од Основниот суд во СкопЈе I - СкопЈе, Трег. бр. 
2320/97 (19770) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр 2707/97, на регистарската влошка бр. 6-
02001155-000-06, го запиша во трговскиот регистар на 
трговец поединец Бранислав Борис Седлоски, „Б-С" 
ТП таксист „Коста Новаковиќ" б б. СкопЈе 

Управител* Бранислав Борис Седлоски. 
Дејности. 060602, превоз на патници со такси авто-

мобили. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за 
обврските во правниот промет трговецот поединец со 
трети лица одговара со целиот имот 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег бр. 
2707/97. (19771) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6774/97, го запиша во судскиот регистар про-
ширувањето на дејноста во внатрешен промет на Ру-
дарски институт „ЗАВОД ЗАШТИТА НА ЖИВОТ-
НАТА И РАБОТНАТА ОКОЛИНА" д.о.о. бул. „Ја-
не Сатански" бр. 113, Скопје. 

Дејности: 1105, 11050, 110500, 1106, 11061, 110611, 
110612, 11062, 110620. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6774/97. (19394) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр. 253Ш7, на регистарската влошка бр. 6-
02001068-000-06, го запиша во трговскиов регистар 
основање на Трговец поединец авто такси „НАЗИФ" 
ТП Назиф Беџет Абази „II Македонска Бригада" 80/2-
13, Скопје. 

Дејности: 060602, 060501, 060502, 060503, 060601, 
превоз на патници со такси автомобили, превоз на 
патници во друмекиот сообраќај, превоз на стока во 
друмскиот сообраќај, услуги во друмскиот сообраќај, 
превоз на патници во градскиот и приградскиот соо-
браќај. — 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
им^ и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
локупниот имот. 

Управител: Назиф Абази: 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2531/97 (19772) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 



22 јануари 1998 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 2613/97, на регистарската влошка бр. 6-
02001151-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП „ИЛИНДЕН" Детелинка Санде 
Златковска ул. „Илинденска" бр. 39, Крива Паланка. 

Пристапува кон претпријатието Детелинка 'Санде 
Златковска. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските настанати 
во прметот ТП одговара со целиот имот. 

Детелинка Санде Златковска, управител со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2613/97. (19773) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2598/97, на регистарската влошка бр. 6-
02001157-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
упис на трговец поединец ТП „ГОРЃИ", колонијал 
Силвана Ратко Крстевска, е. Гиновци, Општина, Ран-
ковце. 

ТП „ЃОРЃИ" е основано со изјава бр. 1 од 
27.11.1997 година, а основач е Силвана Ратко Крстев-
ска. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129, 
леб, млеко и млечни производи, зеленчук, овошје и 
преработки, преработки на месо и риба, разни жив. 
прод. алкохолни пијалоци и производство, тутун и др. 
непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските настанати со трети лица трговецот поеди-
нец одговара со целиот имот. 

Во внатрешени промет се запишува Силвана 
Крстевска, урпавител без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2598/97. (19774) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2580/97, на регистарската влошка бр. 6-
02001046-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
упис на трговец поединец Парфимерија „МАРТИНА-
2000" ТП Бисерка Владимр Чукниева ул. „Благој Ѓо-
рев" бр. 80, Велес. 

Дејности: 070132, 070122, 070129, друга трговија со 
мешовити стоки, парфимериски производи, бижутери-
ја, цвеќе, кожна галантерија, тутун и други ^прехран-
бени производи, парфимерија. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските настанати во правниот промет одговара лично, 
со целиот имот., 

Овластен потписник е Бисерка Чукниева, управи-
тел, без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2580/97. (19775) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2601/97, на регистарската влошка бр. 6-
02001143-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на трговец поединец Штанд за трговија на мало 
„ЕНЕР" Рамадан Шериф Кариманов ТП №JI. »Дими-
тар Влахов" бр. 14, Велес. 

Дејности: 070122, 070132, трговија на мало со обув-
ки, кожа, гума и пластика. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските настанати во правниот промет со трети лица 
трговецот поединец одговара со целиот имот. 
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Овластен потписник е Рамадан Кариманов, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2601/97. (19776) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2633/97, на регистарската влошка бр. 6-
02001147-000-09, го запиша во трговскиот регистар 
упис на трговец поединец Снег-бар „М-Р БИН" Вера 
Тодор Трајковска ТП ул. „Владимир Назор" бр. 8, Ве-
лес. 

Дејности: 080190, други угостителски, услуги-снег-
бар. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските во правниот промет трговецот поединец со тре-
ти лица одговара лично со целиот имот. 

Овластен потписник Вера Трјковска, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2633/97. (19777) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
586/97, на регистарска влошка бр. 1-662-000-01, го за-
пиша во трговскиот регистар трговецот поединец 
Алексо Никола Пеншов Пробиштип тп „Плавница" 
бр.ЗЗ. 

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

Одговорност: Неограничени овластувања, полна 
одговорност со целиот свој имот. 

Алексо Никола Пеншов, овластен потписник. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 586/97. 

(19673) 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

573/97, на регистарска влошка, бр. 6-649-000-01, го за-
пиша во трговскиот регистар Трговец поединец Влат-
ко Спасо Ценков тп Радовиш ул.„Благој Туфанов" 
бр.31. 

Се упишува Трговецот поединец Влатко Спасо Це-
ков тп Радовиш ул.„Благој Туфанов" бр.31. 

Дејности: 020201, 020202. 
Трговецот поединец истапува во свое име и за смет-

ка на фирмата. 
Трговецот поединец одговара за своите обврски 

лично со целиот свој имот. 
Овластен потписник на трговецот поединец е лице-

то Влатко Цеков од Радовиш. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 573/97. 

(19674) 

Основниот суд во Штип, со решението Трет. бр. 
591/97, на регистарска влошка, бр. 6-667-000-01, го за-
пиша во трговскиот регистар Трговец поединец Нази-
фе Усеинова Сулиманова т.п. с.Аликоч, Радовиш. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070132. 

Основач: Назифе Султанова. 
Одговорност: во свое име и за сметка на фирмата. 
Овластен потписник: Назифе Султанова. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 591/97. 

(19675) 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

616/97, на регистарска влошка, бр. 6-692-000-12, го за-
пиша во трговскиот регистар Трговец поединец Блажо 
Станомир Дунгевски тп ул.„Јане Сандански" бр. 17 Бе-
рово. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Основач: Блажо Дунгевски 
050100. 
Одговорност: Неограничени овластувања, лично со 

целиот свој имот. 
Овластен потписник Блажо Дунгевски. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр, 616/97. 

(19676) 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

613/97, на регистарска влошка, бр 1-689-000-09, го за-
пиша во трговскиот регистар Јавното трговско дру-
штво за угостителство и промет Александар и Драган 
Мафкови „МАФ - МАФ" јтд ул.„Киро Минанов" 
бр.27/15 Струмица 

Содружници: Мафков Александар и Драган. 
Дејност: 080121, 080129, 080190, 070111, 070112, 

070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања, а за обврските сторени во правниот про-
мет одговара со целиот СВОЈ ИМОТ И солидарно. 

Мафков Александар - управител без ограничува-
ње 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 613/97. 
(19677) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр. 
614/97, на регистарска влошка, бр. 6-690-000-01, го за-
пиша во трговскиот регистар Трговец поединец Са-
пуниева Ристо Валентина тп е Вељуса к.6.272 Стру-
мица. 

Дејности. 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 
070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 
070140, 070150 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за сметка на фирмата, а 
за обврските сторени во тој промет одговара лично со 
целиот СВОЈ имот. 

Овластен потписник со неограничени овластувања 
е Валентина Ристо Сапуниева КОЈ одговара за превзе-
мените обврски, лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 614/97. 
(19678) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр 2704/Ф7, на регистарската влошка бр. 6-
02001153-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
основање на Трговец поединец авто такси „ВЕ-КО" 
Коцевски Бељан Венко „ТП" Ком.УЗУС КЗ-69 - Ве-
лес. 

Дејности: 060602, превоз на патници со такси авто-
мобили. 

Овластувања и одговорности: 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. 

Овластен потписник Коцевски Венко - управител, 
без ограничување. 

Од Основниот суд во Сќоше I - Скопје, Трег. бр 
2704/97. (19778) 

Се брише како лице овластено за застапување То-
невски Сашо, а се запишува Илиќ Миодраг како ди-
ректор без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6885/97. (19779) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6560/97, на регистарската влошка бр. 1-
27683-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
ЗЕКА - КОМЕЦ експорт-импорт ЦО Трговско прет-
пријатие за промет на големо и мало ул.Хамил Хами-
ловиќ бр.29 Скопје. 

Пристапува кон претпријатието Зекирија Азиза. 
Се брише лицето од директор Азиза Зекирија. 
Се запишува лицето Азиза Седат како директор. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скоте, Срег. бр. 

6560/97. (19780) 

ОСНОВНИОТ суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7146/97, на регистарската влошка бр. 1-
66589-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проширу-
вањето на дејност на Претпријатие за трговија на го-
лемо и мало „ Г О Л У Б А Н " Д О О експорт импорт од 
Скопје, ул.Разловечко востание бр. 24/32. 

Дејности: 080201, 080202, 090171, 090183, 090189, 
110301, 110302, 110303, 110903, 110905, 120311, 120312, 
120362, 120303, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 
012429, 013041, 013042, 013043 , 013400, 013500, 020110, 
020121, 020131, 020140, 020201, 020202, 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7146/97. (19781) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6885/97, на регистарската влошка бр 1-
53012-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената 
на лице на Претпријатие за промет, услуги и туризам 
„М.С.М." експорт-импорт ДОО, ул. Коста Новаковиќ 
бр. 18/1-9 Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6903/97, на регистарската влошка бр. 1-9571-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це на Претпријатие за производство промет и услуги 
,ЛАВОР - ИНЖЕНЕРИНГ4 ДОО Скопје ул. Михаил 
Чаков бр. 7-3/1 Скопје. 

Се брише Зорица Лазарева, а се запишува Борис 
Лазарев како директор без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6903/97. (19782) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6012/97, на регистарската влошка бр. 1-5805-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и директор на Претпријатие за инжињеринг 
кооперација и трговија на големо и мало „ХИДРО-
МАТИК" Д.О.О. Скопје, ул. „Коце Металец" бр.2-в/2 
Скопје 

Кон претпријатието пристапува лицето Илијевска 
Mapnja од СкопЈе. 

Се брише Настоски Славјан се запишува Илијевска 
Марија како нов директор. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6012/97 (19783) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 6435/97, на регистарската влошка бр. 1-
52607-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на назив, седиште, лице и основач на Производно 
трговско претпријатие „ФАТОН СОНС ЈГГД" екс-
порт-импорт Скопје ул. „152-а бис" бр. 34 Скопје. 

Новиот назив на претпријатието гласи: Претприја-
тие за производство, промет и услуги „МАК - АСИ А" 
експорт-импорт ДОО Скопје, ул. „171" бр. 35 Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Асани Ризах а ис-
тапува Исмаили Фатон. Се брише Исмаили Фатон а 
се запишува Асани Ризах како директор со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд во Скопје I - СкопЈе, Срег. бр. 
6435/97. (19784) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 2568/97 на регистарска влошка бр. 8-
02001112-000-01, го запиша во трговски регистар осно-
вањето на Друштвото за трговија и услуги „МАГНО-
ЛИЈА" - Огненовски ДООЕЛ експорт-импорт, ул. 
„Никола Русински" бб., Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 110301, 110902, 110903, 110905, 110909, 080111, 
080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 
080201, 080202, 060501, 060502, 060503, 070310, 070320, 
посредување, реекспрот, консигнација, застапување на 
странски фирми, лизинг, приредување на меѓународни 
саеми и изложби^ шпедиција, меѓународен транспорт 
на стоки и патници во патниот сообраќај, туристички 
работи во странство. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото на-
стапува во свое име и за ceoja сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трета 
лица, друштвото одговара со целокупниот СВОЈ имот. 

Овластено дице за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е лицето МарЈан Ог-
неновски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр 
2568/97. (19233) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2640/97 на регистарска влошка бр. 6-
02001108-000-06, го запиша во трговски регистар осно-
вањето на Трговец-поединец авто-такси „САНДРА" 
ТП Злате Борис Каревски, ул. „1010" бр. 19, СкопЈе. 

Дејности: 060602, 060501, 060502, 060601. 
Управител Злате Каревски од Скопје ул. „1010" бр. 

19. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
локупниот СВОЈ имот. 

Од Основниот суд во Скопје 1 - Скопје, Трег бр. 
2640/97 (19234) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2529/97 на регистарска влошка бр. 6-
02001034-000-06, го запиша во трговски регистар осно-
вањето на Трговец-поединец авто-такси „ЧИПСО" 
ТП, Зоран Душан Јовчевски ул. „Илинденска" бр. 31, 
Илинден, Скопје. 

Дејности: 060602, 0600501, 060502, 060503, 060601 
Управител Зоран Јовчевски, ул. „Илинденска" бр 

31, Илинден, Скопје 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. 

Од Основниот суд во Скопје 1 - Скопје, Трег бр. 
2529/97. (19235) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2604/97 на регистарска влошка бр. 6-
02001090-000-01, го запиша во трговски регистар ТП 
„СКАЈ1ИНАДА" - промет на мало со сладолед од ау-
томат-шалтерски, Есат Ешреф Царо, ул. „Илинден-
ска" бр. 30, Кавадарци 

Основач: Есат Царо од Кавадарци ул. „Балканска" 
бр 13 

Дејности: 070111 - промет на мало со сладолед од 
аутомат - шалтере ки. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка 

Бр. 3 - Стр. 213 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица трговецот поединец одговара лично со целиот 
свој имот. 

Управител е Есат Царо со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2604/97 (19236) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр 14346/95 на регистарска влошка бр. 1-65827-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
трговското услужно претпријатие „ИНФО-ТДИ" 
д.о.о. увоз-извоз, ул „Енѓелсова" бр. 5, Кавадарци. 

Дејности: 07011, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080121, 110109, 110903, 110309, 110909, 050100, 
050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070310, 070320, 
малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и 
СР Југославија, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспрот на стоки и услуги, посредништво, застапни-
штво, вршење комисиони работи во областа на проме-
тот, консигнациони работи, реекспорт на стоки. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
истапува во свое име и за своја сметка 

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

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Трајче Иванов од 
Кавадарци - директор без ограничување. 

Од Основниот суд во СкопЈе I - Скопје, Срег. бр. 
14346/95. (19237) 

Основниот суд во Битола, со решението Срсг. бр. 
1636/97, на регистарска влошка бр. 2-82, го запиша во 
судскиот регистар проширувањето на Градсжно-зана-
стчиската задруга „Солидност" е. Драслајца - Струга 
п.о. 

Дејноста се проширува со: 060602, 060601, 060501, 
060502, 080201, 080202, 110404, 110905, 120190 и 110909 

Од Основниот суд во Битола, Срег бр 1636/97. 
(65) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срсг. бр. 4467/97, на регистарска влошка бр. 1-65338-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за производство, трговија и услуги „АТЛАС 
- МТ" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Сава Коваче-
виќ" бр. 15/32 

Промена на лице овластено за застапуваа. 
Се брише Бобан Николовски, досегашен директор 

без ограничувања. 
Се запишува Тодоровски Михаило - директор без 

ограничувања 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 4467/ 

97 . (125) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срсг. бр. 4588/97, на регистарска влошка бр. 1-10417-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на се-
диште на Претпријатието за производство и истражу-
вачко-развоЈНИ услуги „ТРИНИ" д.о.о. Скопје, ул. 
„Никола Парапунов" бб., објект бр. 5/3/62 (АД Маке-
те кс). 

Досегашното седиште на Претпријатието за произ-
водство и истражувачко-развоЈни услуги „ТРПНИ" 
д.о о. Скопје, ул. „Даме Груев" бр. 5/3-20 во иднина се 
менува и ќе гласи* 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Претпријатие за производство и истражувачко-раз-
војни услуги „ТРПНИ" д.о.о. Скопје, ул „Димитар 
Чуновски" бр. 2/17. 

Од Основниот суд СкопЈе I во Скопје, Срег. бр 4588/ 
97 (312) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. 415/ 
97, на регистарска влошка бр. 000552, го запиша во 
трговскиот регистар трговец-поедннец - Абдулами 
Абии Шеј за промет на мало „Велешта" т.п. Велешта 
Седиште. Велешта 

Основач: Абулами Шеј. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 

070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129. 
Овластувања во свое име и за своја сметка, одговор-

ност - одговара лично со целиот свој имот Абдул ами 
Шеј со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег бр. 415/97. 
(349-а) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Срег бр. 4731/97, на регистарска влошка бр. 1-56704-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на 
освнсизач и пристапување на нов основач и разрешу-
вање на директор и именувана нов директор на Прет-
пријатието за производство, маркетинг и промет на го-
лемо и мало „ЕЈ1МИКС" ц.о. увоз-извоз с. Орешани 

Основачот Зоран Гроздановски истапува како осно-
вач и директор на фирмата, а пристапува за основач и 
се именува за директор на фирмата Сашо Иванов, од 
СКОПЈС 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 4731/ 
97 (617) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 5488/97, на регистарска влошка бр. 1-64808-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на „СОН ИМТЕРНЕЈШНАЛ" д.о.о. Агенција за 
консалтинг и маркетинг Скопје, ул. „Пролет" бр. 25 -
Скопје. 

Кон претпријатието пристапува: Ричардс Брајан 
Елиот и Тетролт Френсис Рејмонг, а истапува Тхомас 
Спонслер 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег бр. 5488/ 
97. (14104) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1259/97, на регистарска влошка бр. 1-9441, ја запиша во 
судскиот регистар промената на фирма, седиште, осно-
вач и директор на Претпријатието за производство, 
трговија и угостителство „ЕГЗОТИКА", е. Радожда, 
Струга п.о е Радожда, Струга. 

Се врши промена на фирмата и седиштето на Прет-
пријатието за услуги и трговија „Ромео Деребан" ек-
спорт-импорт п.о Струга, со седиште во Струга, ул. 
„Ѓуро СалаЈ" бр. 16, и новиот назив гласи: Претприја-
тие за производство, трговија и угостителство „ЕГЗО-
ТИКА" е. Радожда, Струга, п.о. со седиште во е. Ра-
дожда - Струга 

Се врши измена на основачот на претпријатието и 
на местото на досегашниот основач кој истапува, а при-
стапува Кирил Кутаноски од е Радожда, Струга. Му 
престануваат овластувањата за застапувала на лицето 
Ромео Деребан од Струга и се брише од судскиот реги-
стар како директор и за директор на претпријатието се 
именува Кутаноски Никола од е Радожда со неограни-
чени овластувања во рамките на запишаната дејност. 

Основниот суд во Битола, Срег. бр 1259/97. (8023) 

Основниот суд СКОПЈС I - Скопје, со решението 
Срсг бр 4428/97, на регистарска влошка бр 1-44023-0-
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0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
основач, лице овластено за застапуваа и проширу-
вање на дејност на Претпријатието за производство, 
трговија и услуги „АНЕКОМ" д.о.о. експорт-импорт 
Скопје, ул. „Филип Филиповим" бр 18. 

Се менува досегашниот назив на претпријатието и 
во'иднина ќе гласи. 

Претпријатие за производство, трговија и услуги 
„КЕНДИ" д.о.о. експорт-импорт Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Цвета Шу-
ланковска од Скопје, со одлука од 19.06.1997 год., а 
пристапуваат Славе Андев од Скопје, Благоја Михај-
ловски од Скопје, Светломир Костадинов од Софија, Р. 
Бугарија, Александар Василев и Рајков Рајко од Со-
фија Р. Бугарија со одлука од 19.06.1997 година. 

Се брише досегашниот застапник Цвета Паланков-
ска, директор без ограничување, а се запишува Благоја 
Михај ловени - директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 4428/ 
97. (10792) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4018/97, на регистарска влошка бр. 1-3157/9-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
Претпријатието за трговија на големо и мало „ТИМ 
АУТОМАТИК" увоз-извоз д.о.о. Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
011390, 12310, 012321, 080111, 080119, 090121, 060501, 
060502, 060503, 060601, 060602. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4018/ 
97. (14995) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5438/97, на регистарска влошка бр. 1-36772-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште и директор на Претпријатие за производство, 
трговија на големо и мало „КОМАКО" д.о.о. увоз-
извоз ул. „Вангел Дику" бр. 6-а - Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на ул. „Вангел Дику" 
бр. 6а, Скопје. 

Се брише Екатерина Насуличева, се запишува 
Весна Бошкова како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5438/ 
97. (14996) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5620/97, на регистарска влошка бр. 1-67974-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на 
основач на Производно-трговското претпријатие „АР-
ПРА - РАПАР" д.о.о. Скопје, ул. „Коста Веселинова" 
бр. 8 - Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Арим Гаши од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5620/ 
97. (14997) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5726/97, на регистарска влошка бр. 1-5484-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за туризам и угостителски услуги „ВАРДАР 
- ТУРС" експорт-импорт ц.о. Скопје, ул. „Горче Пе-
тров" бр. 46 - Скопје. 

Се брише: Мира Колеќевска, се запишува Спасе 
Колеќевски. г 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5726/ 
97. (14УУ8) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5690/97, на регистарска влошка бр. 1-46269-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар прошируваното на 
дејноста на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „ПРИМАТЕКС", д.о.о. експорт-импорт „Бул. 
Јане Сандански" бр. 52/2/7 - Скопје. 
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Дејноста во внатрешен промет се проширува со* 
020201, 020202, 030002, 120112, 080227. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5690/ 
97. (14999) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4517/97, на регистарска влошка бр. 1-27920-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач, и лице овластено за застапување во внатрешен и 
ИТП на Претпријатието за производство, трговија, 
услуги и посредување и застапување увоз-извоз „А Д Ц 
- 2010", ц.о. Скопје, ул. „Орце Николов" бр. 83-а. 

Кон претпријатието пристапува: Стојан Пулејков-
ски, Ивица Крстевски и Борис Давидов, а истапува: 
Нинослав Марковиќ. 

Да се брише Нинослав Марковиќ, а да се запише: 
Ивица Крстевски како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4517/ 
97 1 ( 1 9 9 2 9 ) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4853/97, на регистарска влошка бр. 1-53189-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејноста на Претпријатие за надворешна и внатрешна 
трговија, услуги и производство „МУРАНО" д.о.о. 
ГТЦ, секција 2 локал 9, Скопје. 

Дејности: 012521, 012522, 012523, 01,2524, 012611, 
012613, 012614, 012615 , 012621, 012622, 012624, 012691, 
012699. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4853/ 
97. (14103) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1897/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000437-000-06, го запиша во судскиот регистар уписот 
на трговец поединец на Превоз на патници „РЕЏО-Ф" 
ТП Рецепи Ариф Феризи, е. Арачиново, Скопје. 

Дејности: 06060. 
Овластување и одговорност на ТП - Одговара со 

целиот свој имот. 
Рецепи Феризи, управител со неограничени овласту-

вања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1897/ 

97. (14215) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1634/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000426-000-06, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на трговец-поединец ТП автопревозник „ДА-
НИМ АК", Димитра™ Тире Коревски, ул. „Иван Тур-
гењев" бр. 1, Скопје. 

Дејности: 060502, 060501, 060503, 060602, 060601. 
Димитраки Коревски, управител. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1634/ 
97. (14217) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1628/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000425-000-06, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на трговец-поединец ТП автопревозник „А-
ДРИЈА" Иво Перо Монковиќ, бул. 3 Македонска бри-
гада 3/23, Скопје. 

Дејности: 060502, 060501, 060503, 060601, 060602. 
Иво Монковиќ, управител. 
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. 1628/ 
97. (14218) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
»бр. 430/97, на регистарска влошка бр. 6-507-000-01, го 
запиша во судскиот регистар уписот на ТП Трговец 
поединец Соколов Борис Благој, ул. „Браќа Миладино-
ви" бр. 10, Виница. 

Основач на фирмата е лицето Соколов Борис Благој 
од е. Лески - Виница. 

Назив на фирмата гласи* Трговец поединец Соколов 
Борис Благој, тп Виница, ул. „Браќа Миладинови" бр. 
10. 

Дејности: 090121, 090131, 090132, 090160. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за сметка на фирмата, а за 
превземените обврски одговара лично со целиот свој 
имот. 

Овластен потписник на трговецот поединец е ли-
цето Соколов Борис, од е. Лески, Виница. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 430/ 
97. (14379) 

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 1853/ 
97, на регистарска влошка бр. 1-17537, го запиша во 
судскиот регистар припојувањето на Претпријатие за 
професионална рехабилитација и вработување на инва-
лиди, трговија, услуги и производство „ХАБАНЕРА" 
п.о. увоз-извоз, Канино 3, Битола. 

Се припојува претпријатието за производство, трго-
вија и услуги „ТЕХНО-ИНЖИЊЕРИНГ" п.о. увоз-из-
воз Битола, Канино 3, кон претпријатието за професи-
онална рехабилитација и вработување инвалиди, трго-
вија, услуги и производство „ХАБАНЕРА" п.о. увоз-
извоз Битола. 

Согласно одлуките од 30.08.'97 година за престанок 
со работа на ПП „ТЕХНО-ИНЖИЊЕРИНГ" и припо-
јување кон ПП „ХАБАНЕРА" и прифаќање на припо-
јувањето. 

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 1853/97. (14568) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4461/97, на регистарска влошка бр. 1-50741-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диштето, основачот и директор на Претпријатие за 
трговија на големо и мало и услуги „НИКАН 94" ц.о. 
експорт импорт, ул. „Иван Козарев" бр. 64. 

Новото седиште на фирмата е на ул. „Иван Коза-
рев" бр. 64. 

Кон претпријатието пристапува лицето Кочовски 
Димитар од Скопје. 

Се брише Блажевски Бане, а се зашилува Кочоски 
Димитар, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4461/ 
97. (14715} 

Основниот суд Скопје I, Скопје, со решение Срег. 
бр. 5803/97, на регистарска влошка бр. 1-5544-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на Претприја-
тие за промет и посредување „АГАМ" увоз-извоз 
Скопје ц.о., ул. „114 Дебарска" бр. 7. 

Претпријатие за производство, трговија, услуги, по-
средување и превоз на патници и стоки „АГАМ" увоз-
извоз ц.о. Скопје, ул. „114 Дебарска" бр. 7. 
в Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5803/ 
97. — (14716) 

Основниот суд Скопје I, Скопје, со решение Срег. 
бр. 3809/97, на регистарска влошка бр. 1-5083-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на Претприја-
тие за внатрешна и надворешна трговија на големо и 
мало и услуги во прометот „СУВА ПЛАНИНА" ц.о. е. 
Батинци Скопје, ул. „7" бр. 168. 

Претпријатие за сточарско поледелско производ-
ство и трговија на големо и мало „СУВА ПЛАНИНА" 
ц.о. е. Батинци, Скопско. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3809/ 
97. (14717) 
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Основниот суд Скопје I, Скопје, со решение Срег. 
бр. 5402/97, на регистарска влошка бр. 1-14256-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на Претприја-
тие за производство и промет со мешовити стоки 
„ПЛАСМАН" ц.о. Скопје, бул. „Јане Сатански" бр. 
116/11-13. 

Се брише Слободан Костоски, а се запишува Би-
лјана Петковска како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5402/ 
97. (14718) 

Основниот суд Скопје I, Скопје, со решение Срег. 
бр. 5611/97, на регистарска влошка бр. 1-42484-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар проширувањето на дејно-
стите на Услужно трговско претпријатие „ИНО СТАР" 
експорт-импорт п.о. Скопје, ул. „Орце Николов" бр. 
29/13 Скопје. 

Дејности: 011313, 011315, 011320, 011390, 012130, 
012511, 012513, 012515, 012516, 012621, 012522, 012524, 
012611, 012612, 012615, 012621, 012623, 012624, 012691, 
013021, 013022, 013030, 013041, 013043, 013050, 013071, 
013073, 020110, 020121, 020140, 050100, 050201, 050202, 
050209, 050301, 050302, 090171, 090181, 090189. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5611/ 
97. (14719) 

Основниот суд Скопје I, Скопје, со решение Срег. 
бр. 5428/97, на регистарска влошка бр. 1-14056-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на седиштето 
основачот на Претпријатие за монтажа и сервисирање 
на електронски производи и апарати „МАК АЛАРМ -
1" ц.о. извоз-увоз Скопје, ул. „Партизански одреди" бр. 
64-6/2-3 Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на ул. „Јане Сандан-
ски" бр. 7/2-8 мезанин Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Коцевски Марјанчо 
од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5428/ 
97. (14720) 

Основниот суд Скопје I, Скопје, со решение Срег. 
бр. 5800/97, ја запиша во судскиот регистар промената 
на името и седиштето на фирмата,' истапување и при-
стапување на основач и промена на лицето овластено за 
застапување на „ФЕР - БАЛКАН" експорт-импорт ц.о. 
Трговско, услужно и производно претпријатие, Скопје, 
ул. 146 „Бис" бр. 24. 

Претпријатие за производство трговија и услуги 
„ЛАЛА КОМЕРЦ" ц.о. експорт-импорт Скопје, опш-
тина Шуто Оризари, ул. „Црноок" бр. 10. 

Ајдин Кики истапува. 
Се брише Ајдин Кики, а се запишува Шукри Кам-

бери директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5800/ 

97. (14740) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег бр 2512/97 на .регистарска влошка бр 6-
02000999-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговецот поединец Трајко Славко То-
шевски, ТП „БОДА ТРАНС" Превозник, ул.„Даме 
Груев" бр.100-а, Скопје.' 

Дејности: 060502 - Превоз на стоки во друмскиот 
сообраќај. 

Управител ТраЈко Тошевски ул „Даме Груев" 
бр.100-а, Скопје. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
локупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2512/ 
97. (18725) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр. 2499/97 на регистарска влошка бр. 6-
02001002-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговецот поединец за вршење на так-
си услуги Анте Миле Георгиевски „СТАМПЕДО" ТП, 
ул.„Варшавска" бр. 11/4-15, Скопје. 

Дејности: 060602 - Превоз на патници со такси ав-
томобили 

Анте Георгиевски - управител без ограничување. 
Во правниот промет со трети лица, трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр 2499/ 
97. . (18726) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
TpeV бр. 2105/97 на регистарска влошка бр. 3-
02000908-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговецот поединец, Трговско друштво 
„ФАЈ" Емил и други ДОО, експорт-импорт бул.„Ку-
зман Јосифовски Питу" бр.30, ламела 2, локал бр.2, 
Скопје. 

Дејности: Трговија на мало: 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122,'070123 , 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128 , 070129, 070131, 070132, 070140, 070150. 
Трговија на големо: 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260. Услуги. 
110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110620, 110901, 
110902, 110903, 110909. Патен сообрќај: 060501, 060502, 
060503, 110404, 080201, 080202. Дејности во надворе-
шнотрговскиот промет: 070310 - Надворешна трговија 
со прехрамбени производи, 070320 - Надворешна трго-
вија со непрехрамбени производи, посредување, реек-
спорт, консигнација, изведување на инвестициони ра-
боти во странство, застапување на странски фирми, 
лизинг, приредување на саеми и изложби, шпедиција, 
меѓународен транспорт на стоки и патници во патниот 
сообраќај. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Тодоровска Наташа - управи-
тел без ограничување 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за обврските 
одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр 2105/ 
97 (18727) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2456/97 на регистарска влошка бр 6-
02000953-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговецот поединец Јованова Јован 
Марија, ТП за промет на мало со прехранбени прои-
зводи „ИЛЧО", ул „Ристо Фршинин" бр.64, Гевгелија. 

Дејности- 070111 - леб, печива, млеко и млечни 
производи, 070112 - овошје, зеленчук и преработки, 
070113 - месо, живина, риба и месни преработки, 
070114 - р^зни животни продукти за потребите на до-
маќинствата, 070129 - тутун и преработки од тутун. 

Управител Јованова Марија, бул „Гевгелија" бр.32, 
Гевгелија. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за ceoja сметка, а за обврските одговара со це-
локупниот СВОЈ имот 

Од Основниот суд СКОПЈС I - Скопје, Трег. бр. 2456/ 
97 (18735) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 2151/97 на регистарска влошка бр. 6-
02000852-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговецот поединец Мирковски СтоЈан 
Љубиша, ТП, „БУЦО" ул,„Гоце Делчев" бр.1, Н И-
линден, Скоте. 
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Дејности. 080190 - други угостителски услуги ќе-
бапчилница 

Управител Љубиша Мирковски ул „Гоце Делчев" 
бр 1, Н Минден, СкопЈе 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
локупниот СВОЈ имот 

Од Основниот суд Скоте I - Скопје, Трег бр 2151/ 
97 (18737) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението' 
Срег бр 6632/97 на регистарска влошка бр 1-32166-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма, седиште, основач, проширување на дејност во вна-
трешен и надворешен трговски промет, промена на 
лице овластено за застапување во внатрешен и надво-
решен трговски промет на Претпријатието за прои-
зводство и трговија „ЕРСАН ПРОМ" увоз-извоз 
д.о.о. ул.„Шуто Оризари" бр 24, Скопје. 

Промената на фирмата и седиштето гласи Прои-
зводно, трговско и услужно претпријатие „ИНТЕР -
ФЛЕКСО КОМПАНИ" д.о о. експорт-импорт 
ул „Стефан Филиповић бр 2-3/8, Скопје 

Истапува лицето Ерол ЗеЈнули од Скопје, а приста-
пува Коста Ѓорѓиев и Јован Јованов од Неготино 

Дејноста на претпријатието во внатрешниот тргов-
ски промет се проширува со 012201, 012202, 012203, 
012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012410, 012901, 
050301, 050302, 050501, 060502 , 060503, 060601, 060601, 
060602, 090121, 090123, 090124, 090129, 090131, 090140, 
110402, 110403, 110404 

Се брише Ерол ЗеЈнури, а се запишува Коста Ѓор-
ѓиев - директор без ограничување. 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Срег бр 
6632/97 ' (18793) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег бр 6473/97 на регистарска влошка бр. 1-62122-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на 
Трговското претпријатие „АМАРО Ц и Д" д о о. екс-
порт-импорт ул.„Њуделхиска" бр.2, локал бр 6, влез 
II Скопје 

Промената на името и седиштето гласи: Трговско 
претпријатие „ЕНИГМА - Д" инженеринг д о о екс-
порт-импорт, ул.„Московска" бр З-б СкопЈе 

Истапува лицето Велков Душко ул „Арх Никола 
Добровиќ" бр. 15/3-6, Скопје, а како нов основач при-
стапува Ангелкоски Ново ул „Московска" бр З-б, 
СкопЈе 

Се брише досегашниот застапник во внатрешниот 
и надворешниот промет Белкова Ирена, а се запишува 
Ангелкоски Ново - директор без ограничување во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Срег бр 
6473/97 (18794) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег бр. 6572/97 на регистарска влошка бр 1-43142-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште и директор на Агенцијата за консалтинг, посреду-
вање и ревизија „СТОЈАНОСКИ" д о о ул „Кузман 
Јосифова^ Питу" бр 26, лам 2, локал 3, мезанин, 
Скопје 

Новото седиште на фирмата е на ул „Кузман Јоси-
фовски Питу" бр 26, лам 2, локал 3, мезанин, СкопЈе. 

Се брише Стојановска Анета, а се запишува Стоја-
новски Стамен као нов директор 

Од Основниот суд Скоте I - Скоте, Срег бр 
6572/97 (18795) 

ОСНОВНИОТ суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег. бр 4291/97 на регистарска влошка бр. 1-9977-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста во внатрешниот трговски промет на Прет-
пријатието за трговија, угостителство, посредување и 
застапување „ПИК - ПАК" д.о.о. експорт-импорт 
Бул „ А В Н О Ј " бр 12/11, СкопЈе 

Дејноста на претпријатието во внатрешниот тргов-
ски промет се проширува со: 012611, 012612, 012613, 
012614, 012622 , 012624, 012699 , 060501, 060602, 070129, 
070131, 070132 

Од Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, Срег. бр 
4291/97 (18796) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Срег бр 6455/97 на регистарска влошка бр 1-30664-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за производство, услуги 
и трговија на големо и мало увоз-извоз „НИЛИ" ц о. 
е Слунчане, Куманово 

Дејноста на претпријатието во внатрешниот тргов-
ски промет се проширува со 090171, 090201, 
090202,1203, 120350, 013121 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
6455/97 (18798) 

Основниот суд СкопЈе I - СКОПЈС, СО решението 
Срег бр 988/97 на регистарска влошка бр. 1-53835-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување во внатрешниот и надворе-
шниот трговски промет на Претпријатието за трговија 
и услуги на големо и мало „МАМЕР КОМЕРЦ" ц о 
увоз-извоз ул „152 Бис 2" бр 2-а, СкопЈе 

Се брише В.Д. директор Салиовски Мамер, а се 
запишува Абас Фејзула В Д директор без ограничува-
ње 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Срег бр 988/ 
97 4 (18799) 

Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 
Трег бр 2552/97 на регистарска влошка бр. 6-
02001026-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец поединец Драган Велко Ѓорѓи-
Јевски ТП, ул.„Методија Патчев" бр 34, Скопје. 

Дејности 060502 - превоз на стоки во друмскиот 
сообраќај 

Управител Драган Ѓорѓиевски од СкопЈе. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своЈа сметка, а за обврските одговара со це-
локупниот СВОЈ имот 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
2552/97 (18800) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр 2544/97 на регистарска влошка бр 6-
02001035-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговецот поединец Боби Огњан Стои-
менов ТП, „БОБИ"-такси, ул.„Пиринска" бр.1, Крива 
Паланка. 

Основач е Боби Стоименов од Ќ^доа Паланка -
управител без ограничување. 

Дејности: 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили, 060501 - превоз на патници во дру мекиот соо-
браќај 

Трговецот поединец во правниот промет истапува 
во свое име и за ceoja сметка, а за обврските одговара 
лично со целиот СВОЈ имот. 

Од Основниот суд Gcoftje I - СконЈе, Трег бр 2544/ 
97 (18802) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр.6068/97, на регистарска влошка бр. 1-19864-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на 
Трговското претпријатие „МАК-ИНЕКС" Ц.О. ул.' 
„Бриселска" бр. 10ЛП-9, Скопје. 

Бришење на: Трговското претпријатие „МАК-
ИНЕКС" Ц.О. ул. „Бриселска" бр. 10ЛП-9 поради при-
појување кон: Трговското претпријатие за трговија на 
големо и мало, увоз извоз „СТАМАТА-ТРЕИД" При-
леп П.О. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.6068/ 
97. (15976) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5404/97, на регистарска влошка бр. 1-54128-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
седиште, основач и промена на лице овластено за заста-
пување во внатрешен трговски промет и НТР на Прет-
пријатието за трговца на големо и мала/увоз-извоз 
„ФЕТАХИ КОМЕРЦ" д.о.о. ул. „Палмиро Толјати" 
бр. 3/10 Скопје. 

Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-
извоз „ВЕСНАТЕКС - КОМЕРЦ" д.о.о. ул. „Вера Јо-
цић бр. 8/12 Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Весна Муслиоска, а 
истапува Фетахи Џеват. 

Се брише Фетахи Џеват, а се запишува Весна Му-
слиоска како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр. 5404/ 
97. (15978) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
194/97 од 27.XI.1997 година над ПП "Дита" од Битола 
ото ври стечајна постапка но не ја спроведе и ja 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19658) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр! 
232/97 од 27.XI.1997, година над ПП "Ондерка" од 
Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. ' (19660) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 132/97 од 14.1.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТП "Радички Хан" 
оде Скудриње. 

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

За стечаен управник е одреден Садула Јакупоски, 
дипломиран економист од е. Скудриње. 

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 06.11.1998 година, во 12,00 часот, соба 
број 54 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (23) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението III.Ст.бр. 1203/97 од 10.XI.1997 година е 

отворена стечајна постапка над должникот ПГТТУ 
"Ком-панија Качар" од Скопје, ул. "Палмиро 
Тољати" бр. 58-Б. 

За стечаен судија е одреден Дејан Николовски, су-
дија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од 
Скопје,ул."Беровска" , телефон 526-250. 

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 совбт 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 191.1998 година, во 11,05 часот, во 
барака бр.4, соба број 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (25) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението И.Ст.бр. 185/97 од 09.IX.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот НУП "Ни-
нама" експорт-импорт од Скопје, ул. "Божидар Аџија" 
бр. 14-2/7, жиро сметка 40100-601-292808. 

За стечаен судија е одредена Maja Малахова, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од 
Скопје,ул."Беровска" бр. 2/2-15. 

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^6.И.19978година, во 10,00 часот, во 
барка бр. 4, соба број 6 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (26) 
Основниот суд Скопје I - Qconje, објавува дека со 

решението Ш.Ст.бр.898/97 од 07.Х.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот "Кими-
ком" ПТП ДОО од Скопје, е. Ново Село. 

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

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од 
Скопје, ул."Беровска" бр. 2-2/15,телефон 526-250. 

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 4 

долговите према стечајниот должник без одлагање. 
Рочиште за испитување на пријавените побарувања 

се закажува на 20.11.1998 година, во 8,00 часот, во соба 
број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Ст.бр.144/97 од 17.ХИ.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и услуги "Лара" од Куманово, 
ул."Октомвриска Револуција^ бр.1-1/3. 

За стечаен судија е одредена Љубица Ристевска, 
судија при ОВОЈ суд. 
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За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29телефон 25-650 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 11.11.1998 година, во 9,00 часот, во соба 
број 7/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово (31) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Ст.бр. 128/97 од 11.XII. 1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за внатрешна и надворешна трговија "Б.Е.Н.С" од 
Куманово, ул."Никола Тесла" бр.54. 

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул."Моша Пијаде" бр. 29,телефон 25-650 

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 03.11.1998 година, во 9,30 часот, во соба 
број 17/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (32) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Ст.бр.104/97 од 17.XII.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Зоко-Комерц 
- Да" Претпријатие за производство, трговија и услуги 
од Куманово, ул."Киро Антевдки" бр.5. 

За стечаен судија е одредена Лидија Димчевска, 
судија при ОВОЈ суд 

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од 
Куманово, ул "Моша Пијаде" бр 29,телефон 25-650 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 11.11.1998 година, во 9,30 часот, во соба 
бр ОЈ 7/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд вQ Куманово (33) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението III Ст.бр.342/96 од 22.XII.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ФК "Сло-
га Југомагнат" од Скопје, ул. "Цветан Димов" б.б. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, су-
дија при ОВОЈ суд 

За стечаен управник е одреден СтоЈан Марковски од 
Скопје,ул "Ѓорче Петров" бр 3/38, телефон 316-794. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена цо 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци сс 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 16.11 1998 година, во 11,25 часот, во 
барака бр.4, соба 6poj 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (52) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението III Ст.бр 526/96 од 28.Х.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ППТ 
"Ѓуѓан-ци-Комерц" од Скопје, ул. "Ловќенска" бр 
3/38 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, су-
дија при ОВОЈ суд 

За стечаен управник е одреден Стојан Марковски од 
Скопје, ул "Ѓорче Петров" бр.316-794, телефон 316-
794 

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 13.1.1998 година, во 08,05 часот, во 
соба број 44 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (53) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.413/96 од 
26 XII. 1997 година, отворена е стечајна постапка над 
ПП "Топол Дом" од Радовиш, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање на имот на долж-
никот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаве-
деното 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, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (56) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.490/97, 
отворена е стечајна постапка над ППТУ "РЕМО - 1" 
од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање на имот на должникот и истата да се 
заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаве-
деното 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, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица (57) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр 171/97 од 
26X11.1997 година, отворена е стечајна постапка над 
ППС "Весна" од Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање на имот на должникот и 
истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаве-
деното решение со жалба преку Основниот суд во 
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Струмица, до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (58) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.875/96 од 
26.XII.1997 година, отворена е стечајна постапка над 
ТП "Тингара' од Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање на имот на долж-
никот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаве-
деното 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 правосилно^ на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (59) 
•> 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.53/96 од 
ОЗ .ХИЛ 997 година, отворена е стечајна постапка над 
ДИЈОС "Возен Парк" од Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање на имот на 
должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаве-
деното 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, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата 

Од Основниот суд во Струмица. (60) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.453/97 од 
15X11.1997 година, отворена е стечајна постапка над 
33 "Илиница" од е. Дедеино - Радовиш, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање на имот на 
должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаве-
деното 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, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата 

Од Основниот суд во Струмица. (64) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.407/96 од 
26.XII.1997 година, отворена е стечајна постапка над 
ЗЗЗС "Огражден" од Струмица, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање на имот на долж-
никот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаве-
деното решение со жалба Јпреку Основниот суд во 
Струмица, до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 
дена по објзавувањето на решението во "Службен 
RftnHHK" на РМ" 
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По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (65) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.644/96 од 
26.XII.1997 година, отворена е стечајна постапка над 
ПП "Еуротурс" од Радовиш, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање на имот на долж-
никот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаве-
деното 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, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (бб) 

Основниот суд ва Велес, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.2/96 од 31.Х.1994 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ПТТ "Мик Сан 
Комерц" од Велес, ул."11-ти Октомви" бр.6. 

За стечаен судија е одреден Сашко Лазаров, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Драган Величковски 
од Скопје, ул."Крсте Мисирков" бр. 9,телефон 
091/234-487. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 20.11.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 5 - II кат во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Велес. (67) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со 
решението Ст.бр.373/97 од 22.XII.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПП "Наци 
Комерц" од е. Камењане. 

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

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 20.11.1998 година, во 11,15 часот, во 
соба број 60 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (68) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 178/97 од ОЗ.XI. 1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ДОО "Агро стр ми-
лица" од е. Стримница. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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За стечаен судија е одреден Никола Ристевски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Азис Селами од е. 
Горно Седларце. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 29.1.1998 година, во 10,15 часот, во соба 
6poj 60 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (69) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.402/97 рд 22.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "КООП" од е 
Брвеница. 

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

За стечаен управник е одреден Атанас Настоски од 
Тетово, ул."Маршал Тито" бр.90/7. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 24.11.1998 година, во 11,30 часот, во 
соба 6poj 60 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (70) 

Основниот суд во Јетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.198/97 од 03.XI.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Валмар" од 
Тетово, ул."И.Л.Рибар" бр. 211. 
' За стечаен судија е одреден Никола Ристевски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Азис Селами од е. 
Горно Седларце. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 12.11.1998 година, во 10 часот, во соба 
б р ОЈ 6 0 в о ОВОЈ с у д . 

Од Основниот суд во Тетово (72) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со 
решението Ст.бр.109/97 од 13.Х 1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТУП 
"Пеликан - X" од Тетово, ул. "Н Тесла" бр 15. 

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

За стечаен управник е одреден Азис Селами од е. 
Горно Седларце. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 

до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 20.11.1998 година, во 11,30 часот, во 
соба бр ОЈ 60 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (73) 

Основниот суд во Кичево, со решението Ст. бр. 
51/97 од 10X11.1997 година, објавува дека е отворена 
стечајна постапка над должникот Стоковна куќа 
"Типо" ДОО од Македонски Брод, со жиро сметка 
41101-601-35636. 

За стечаен судија е одреден Миле Ангелески, судија 
во Основниот суд во Кичево. 

За стечаен управник е одреден Бошко Милошески 
од Македонски Брод, тел.бр. дом.095/75-067 и 74-009. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 20.11.1998 година, во 10 часот, во 
Основниот суд во Кичево. 

Од Основниот суд во Македонски Брод. (74) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр. 96/97 од 30.XII.1997 година, стечај-
ната постапка над должникот ПП "Компани БИ", од 
е Шивец, отворена со решение Ст.бр. 96/97, од 
11 XI 1997 година, ја заклучува. 

По правосилноста на решението, стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје, како 
и да настане гаснење на жиро сметката на должникот 
бр. 41620-601-44572, што се води при ЗПП Експози-
тура - Кавадарци. 

Примерок од решението се објавува во "Службен 
весник на РМ" и Огласната судска табла. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (75) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр. 94/96 од 31.XII.1997 година, стечај-
ната постапка над должникот ПП "Весна-промет", од 
Неготино, отворена со решение на Окружниот 
стопански суд - Qconje, Ст.бр 1045/94, од 13.IX. 1994 
година, ја заклучува. 

По правосилноста на решението, стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје, како 
и да настане гаснење на жиро сметката на должникот 
бр 41630-601-27279, што се води при ЗПП Експози-
тура - Кавадарци. 

Примерок од решението се објавува во "Службен 
весник на РМ" и Огласната судска табла. 

Од Основниот суд во Кавадарци., (76) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр. 100/97 од 31.X3I.1997 година, стечај-
ната постапка над должникот ПП "ТОК", од Кавадар-
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ци, отворена со решение Ст.бр. 100/97, од 11.XI.1997 
година, ja заклучува. 

По правосилноста на решението, стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд Qconje I - Qconje, како 
и да настане гаснење на жиро сметката на должникот 
бр. 41620-601-28544, што се води при ЗПП Експози-
тура - Кавадарци. 

Примерок од решението се објавува во "Службен 
весник на РМ" и Огласната судска табла. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (77) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр 
965/96 од 25.XI.1997 година, над ПП "07-РИС-ГО" -
Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и 
ja заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (80) 

Основниот суд во Прилеп, отвори стечајни пос-
тапки но истителе ги спроведе и ги заклучи и тоа: 

Со решение Ст.бр. 150/97 од 24.ХИ.1997 година, 
над ПП "Југопродукт" ДОО - Прилеп, ул. "Октом-
вриска" бр. 6-а. 

Со решение Ст.бр. 75/96 од 22.XII.1997 година, 
над ПП "1-ви Јануари" - Големо Коњари. 

Од Основниот суд во Прилеп. (84) 

Основниот суд во Прилеп, отвори стечајни пос-
тапки но истите не ги спроведе и ги заклучи и тоа: 

Со решението Ст.бр. 226/97 од 26.XII.1997 година, 
над ПП СИ "Цаци комерц" - Прилеп, ул ."Радовишка" 
бр.84, со решение Ст.бр.51/97 од 22.ХИ.1997 година, 
над ПП "Камелија комерц" - Прилеп, нас. Точила III 
П-И/4 и со решение Ст.бр.67/97 од 26.ХП.1997 година, 
над ПП "Гогдере Транс" - Прилеп, ул. "Страшо 
Пинџур" бр. 33. 

Од Основниот суд во Прилеп. (85) 

Основниот суд во Прилеп, отвори стечајни пос-
тапки но истите не ги спроведе и ги заклучи и тоа: со 
решението Ст бр.195/97 од 22.XII.1997 година, над ПП 
"Мил марк трејд" - Прилеп, ул."Горги Абаџиев" бр. 5, 
со решението Ст.бр. 178/97 од 31.ХПД997 година, над 
ПП "Версаче" - Прилеп, ул."Илка Приеаганка" бр 15 
и со решение Ст бр. 218/97 од 22.XII.1997 година над 
ПП "Дампинг" - Прилеп, ул. "Александар Македон-
ски" бр.29. 

Од Основниот суд во Прилеп (86) 

Со решение на Основниот суд во Куманово, бр. 
4/97, донесено за стечај ги известуваме доверителите 
да се пријават во стечајната маса на фирмата "Златна 
рака" - Крива Паланка. 

Од Основниот суд во Куманово. (563) 

г 
ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот Суд Qconje I - Скопје објавува дека со 
решението III. Л.бр. 171/97 од 25.XII.1997 година е 
заклучена ликвидационата постапка над должникот 
"Хемаком" ПППУ ДОО - Скопје, ул."Јане Сандански" 
бр 110/1-9 и жиро сметка 40100-601-134568. 

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

суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Qconje (277) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр 240/97 од 12X111997 1одина, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот ПТП "Зори" од СкопЈе, ул "Волгоградска" бр 
19/7 со жиро сметка 40120-601-172571. 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/1V, телефон 
417-488. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19 11.1998 година, во 8,15 часот во 
соба 6poj 44 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе. (340) 

Основниот суд Скопје I - Qconje, објавува дека со 
решението Л бр. 253/97 од 29.XII.1997 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот ПП "Бреза" од Qconje, ул. "Ѓуро СалаЈ" бр 31 
со жиро сметка 40120-601 -40409 

За ликвидационен управник се определува Мирјана 
Димитровска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр 
10/44, телефон 171-475. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 23.1 1998 година, во 11,00 часот во 
соба бр ОЈ 46 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје. (347) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1У.Л.бр. 181/97 од 24.XI.1997 година 
заклучена е ликвидациона постапка над ликвидаци-
ониот должник Претпријатие за трговија на големо и 
мало "Виор" увоз-извоз ДОО - Скопје, со седиште на 
ул."Трифун Хаџи Јанев" бр. 2-2/9 со жиро сметка 6poj 
40110-601-114925. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (337) 

Основниот суд СкопЈе I - Qconje, објавува дека со 
решението Л.бр. 254/97 од 30.XII.1997 година, отво-
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рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот 11111 "Мигрос" од Скопје, ул. "Васил Глави-
нов" бр. 3/3-13 со жиро сметка 40100-601-41789. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 23.11.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (408) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 260/97 од 06.1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
"Саламандер" Ц.О. од Скопје, ул. "Струма" бр. 3/2-9 
со жиро сметка 40120-601-233799. 

За ликвидационен управник се определува Божи-
новски Георги од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63/II-7, 
телефон 132-289. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
Бесниќ 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 16.11.1998 година, во 11,00 часот во 
соба 6poj 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (92) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 273/97 од 22.XII.1997 година, отворе-
на е постапка за редовна ликвидација над должникот 
ТП "Аутолика" ДОО од Скопје, ул. "Цветан Димов" 
бр 33 со жиро сметка 40100-601-144113. 

За ликвидационен управник се определува Драгица 
Иванџикова од Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15-2/12, 
телефон 363-730. 

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 19.11.1998 година, во 9,30 часот во 
барака бр. 4, соба 6poj 8 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (143) 

Основниот суд во Велес, објавува дека со реше-
нието Лбр. 4/97 од 02.XII.1997 година, се отвора 

постапка за редовна ликвидација над должникот 
ПППУ "Мак Стил" од Велес, ул. "Колтлекс УЗУС" 
бр. 4/4, со жиро сметка 41600-601-40713. 

За чиквидационен управник се определува Ќамил ов 
Зоран, дипломиран економист од Велес, ул. "Благој 
Ѓорев" бр. 93/12, телефон 33-435. 

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 13.1.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 5-II кат во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (190) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ. бр. 
90/97 од 26.XII.1997 година над ПП "Хелена" - Битола, 
ул."Ленинова" бр. 38-в отвори ликвидациона постапка, 
но ja спроведе туку заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (191) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението II Л.бр. 275/97 од 10.XII.1997 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Претпријатие за производство, промет и услуги 
"АС-Треид" Д.О.О. експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Ѓорѓи Сугаре" бр. 1-2/3 со жиро сметка 40100-601-
181226. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 22.1.1998 година, во 8,30 часот во 
барака број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (28) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 221/97 од 23.Х.1997 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над должникот Тр-
говско услужно претпријатие "ВЗ Траде" од Gconje, 
ул. "Пушкинова" бр. 6/1-16. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
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ниот должник на 19.11.1998 година, во 10,20 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд СкопЈб II - Qconje. (54) 

Основниот суд СкопЈе II - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 220/97 од 24.XII.1997 година, 
отворена е постапка за редовна ликвидација над 
Приватното претпријатие "Јуниот-2" од Qconje, ул. 
"Петар Манџуков" бр. 87-Б со жиро сметка 40100-601-
84479. 

За ликвидационен управник се определува Цане 
Вачков од Qconje, ул. "Крсте Асенов" бр. 12/1/15, 
телефон 261-102. 

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 ца прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 02.11.1998 година, во 11,25 часот во 
барака 6poj 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Qcorrje II - Скопје. (62) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Л.бр. 24/97 од 07.XI.1997 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над должникот 
Приватно производно трговско претпријатие за увоз-
извоз на големо и мало "Дол" ц.о. од Куманово, ул. 
"Илинденска" бр. 52-К. 

За ликвидационен управник се определува Зоран 
Денковски од Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 29, 
телефон 25-650. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги прдЈават 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 29.1.1998 година, во 10,15 часот во 
соба 6poj 7/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (30) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Л.бр. 26/97 од 05.XII.1997 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над должникот 
Станбена задруга "Мак - Хаус" ПО од Куманово, ул. 
"Љубе Арсовски" бр 5, со жиро сметка 40900-601-
26750 при ЗПП - Куманово. 

За ликвидационен управник се определува Зоран 
Денковски од Куманово, ул "Моша ПиЈаде" бр. 29, 
телефон 25-650. 

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 29.1.1998 година, во 9,00 часот во 
соба 6poj 7/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (29) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, објавува дека 
со решението Л.бр. 252/97 од 26.XII.1997 година, се 
отвора постапка за редовна ликвидација над долж-
никот ЕПП "АНФИ" ДОО од СкопЈе, ул. "Франц 
Прешерн" бр. 71 со жиро сметка 40120-601-267264. 

За ликвидационен управник се определува Кип-
ровски Радослав, од Скопје, ул. "АСНОМ" бр. 8-3/36, 
телефон 435-021. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 16.11.1998 година, во 11,00 часот во 
соба 6poj 46 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (504) ч 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението IIIЛ.бр. 280/97 од 24.XII.1997 година, 
отворена е постапка за редовна ликвидација над 
должникот Претпријатие за промет и услуги "Ванче -
Експорт" од Скопје, ул. "Црноок" бр. 54 со жиро 
сметка 40100-601-324893. 

За ликвидационен управник се определува Димит-
рие БурЈаковски од Новоселски пат, ул. 'Торонто" 
б.б 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 16.11.1998 година, во 11,10 часот во 
барака бр. 4, соба број 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Qconje П - Скопје. (507) 

Основниот суд Скопје II - Qconje, објавува дека со 
решението ЈУЛ.бр. 281/97 од 24.XII.1997 година, 
отворена е постапка за редовна ликвидација над 
должникот Претпријатие за внатрешен промет и 
услуги "Стоев" ДОО од Скопје, ул. "Жегљане" бр.58-6 
со жиро сметка 40110-601-175386. 

За ликвидационен управник се определува Радослав 
Ќипровски од СкопЈе, бул. "АСНОМ" бр.8-3/36. 

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

! 
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Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19.11.1998 година, во 09,50 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (511) 

Со решение на ликвидациониот совет, Ј1.бр. 29/97 
година од 08.XII.1997 година е отворена постапка за 
ликвидација над Претпријатието за градежништво, 
производство и услуги "Унис - 97" ПО увоз-извоз, е. 
Зубово, Ново Село, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање на имот на должникот и 
летата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
то 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, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (78) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 
86/97 од 30.XII.1997 година над ДОО "Битола Шпед" -
Битола, отвори ликвидациона постапка но не ја 
спроведе и ja заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (79) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
оешението Л.бр. 30/97 од 08.XII.1997 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над ППТУТ 
"Амера" ЦО експорт-импорт од Куманово, е Опае со 
жиро сметка при ЗПП - Филијала - Куманово. 

За ликвидационен управник се определува Арсов-
ски Жике од Куманово, ул. "Фетка Наскова" бр. 1/15, 
телефон бр.26-218 и 4Д4-354. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 25.11.1998 година, во 10,10 часот во 
собаброЈ 11/III 

Од Основниот суд во Куманово. (81) 

Основниот суд во Прилеп со решение Л бр 26/97 
од 26 XII 1997 година отвори ликвидациона постапка 
над ППУ "Оноврија" увоз-извоз - Прилеп, ул. "Бео-
градска" бр. 94 со жиро сметка 41100-601-22503, но 
истата не ја спроведе туку заклучи. 

Од Основниот суд во Прилеп (82) 

Основниот суд во Прилеп со решение Л бр 23/97 од 
26 XII 1997 година отвори ликвидациона постапка над 
П11УТ "6-ти јули" увоз-извоз - Прилеп, ул "Моша 
Пијаде" бр. 24/1 со жиро сметка 41100-601-19228, но 
истата не ja спроведе туку заклучи. 

Од Основниот суд во Прилеп. (83) 

Бр. 3 - Стр. 213 

Со решение на ликвидациониот совет, ЈЈ.бр. 4/96 
година од 26.XII.1997 година е отворена постапка за 
ликвидација над ТП "Маркетпромет" од е. Зубово, но 
е одлучено истата да не се спроведува поради немање 
на имот на должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
то 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, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (88) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со ре-
шението Л.бр. 15/97 од 29.XII.1997 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за транспорт, трговија и услуги екс-
порт-импорт "Булевар-транс" ЦО од Гостивар. 

За ликвидационен управник се определува Тасим 
Саити, дипломиран правник во Водостопанство 
"Извори" од Гостивар -

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 27.11.1998 година, во 9,00 часот во 
сала II во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (89) 

Основниот суд Скопје II - Qconje, објавува дека со 
решението на ОВОЈ суд III Л.бр 126/97 од 30.IX.1997 
година се заклучува ликвидационата постапка над 
Претпријатието за производство, промет на големо и 
мало, инжинеринг и интелектуални услуги "Гентекс-
Дуал" со седиште на ул. "Разловачко Востание" бр 
22/4 - Скопје со жиро сметка 40120-601-92654. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпри-
јатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (769) 

Основниот суд Qconje I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 250/97 од 23.XII.1997 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-, 
никот Претпријатие за трговија на големо и мало и 
услуги во промет "С.Б.Компани" од Скопје, бул 
"Крсте Мисирков" бр 57-а/2-6 со жиро сметка 40100-
601-370026. 

За ликвидационен управник се определува Киро 
Јакимовски од Скопје, ул. "Бахар МОЈИС" бр 1-а, 
телефон 366-087. 

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. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 13.11.1998 година, во 13,05 часот во 
соба број 45 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Qconje. (568) 

Основниот суд Qconje I - Qconje, објавува дека со 
решението I.JI бр. 242/97 од 23.XII.1997 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Претпријатие за трговија на големо и мало 
"Кортеса" ДОО увоз извоз од Qconje, со жиро сметка 
40100-601-310987 

За ликвидационен управник се определува Ристо 
Гор гоновски од Qconje, бул. "Црвена Ар МИЈ а" бр 
10/1-2, телефон 339-610. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 13.11.1998 година, во 12,10 часот ве 
соба 6poj 45 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Qconje. (635) 

Основниот суд Qconje I - Qconje, објавува дека со 
решението IJI бр 241/97 од 23.XII.1997 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Претпријатие за меѓународен транспорт и 
шпедиција, надворешен и внатрешен промет "Бета 
ТреЈД Ко"ДОО од Qconje, со жиро сметка 40100-601-
227032 

За ликвидационен управник се определува Ристо 
Ѓоргоновски, бул. "Црвена АрмиЈа" бр. 10/1-2, теле-
фон 339-610' 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 13.11 1998 година, во 12,20 часот во 
соба 6poj 45 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (634) 

Основниот суд Qconje II - Qconje, во совет 
составен од судијата Maja Малахова објавува дека со 
решението IIIЛ бр. 228/97 од 26X11.1997 година, 
отвора постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието во приватна сопственост "Екуком" со 
седиште на бул "АВНОЈ" бр 16-1-19 - Qconje, со жиро 
сметка 40100-601-138247. 

За ликвидационен управник се определува Јосиф 
Костовски од Qconje, бул "АВНОЈ" бр. 80-9 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник Нс. РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд3СО 
пријави во два примероци со докази Се повикуваат 
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должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 02.11 1998 година, во 11,25 часот во 
барака 4, соба 6poj 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (567) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпри-
јатие за професионална рехабилитација и вработу-
вање на инвалиди "Цетис-ск" увоз-извоз д.о.о. -
Скопје" (144) 

Правоаголен печат под назив* "СГД "Маркет Суљо" 
Сулејман Агуши, ул "М. Тито" 2/4 Сарај - Скопје". 

Правоаголен печат под назив- " С Т Д "Узор " -
Скопје, Беличкова Иванка тел 263-055" (957) 
Тркалезен печат под назив. "Претпријатие за трго-

вија и услуги "Сефо Комерц" Д О О увоз извоз е. 
Бачиште,Кичево". (967) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.041753/93, издаден од УВР - Тетово на име 

Руфати Шаќир, е Боговиње ,Тетово. (772) 
Пасош бр.213636/94, издаден од УВР - Qconje на име 

Соња Јакшиќ - Стаменова, ул "Народен Фронт" бр 
13/14, Скопје. (779) 

Пасош бр.738093/95,издаден од УВР - Тетово на име 
Бајрами Ќерим, ул "Б. Кочовски" бр.83,Тетово. (780) 

Пасош бр.659149, издаден од УВР - Куманово на име 
Садики Севим, е. Черкези,Куманово. (783) 

Пасош бр.0535411 /94, издаден од УВР - Скопје на 
име Мемети Џељал, бул."Макед Кос. бриг " бр. 26/38,* 
Скопје (806) 

Пасош бр.821045/96, издаден од УВР - Qconje на име 
Лулевиќ Тихомир, ул. "60" бр.73, ^.Волково,Qconje. 

Пасош бр 643863, издаден од УВР - Qconje на име 
Красничи Јусуф, ул. "П. Тошев^ђр.^ а,Qconje. (817f 

Пасош бр.208520, издаден од УВР - Qconje на име • 
Манасиевска Снежана, ул. "Диж^јрска"бр.84,Скопје. л 

Пасош бр 252006/94 на име ВелиЈа Алисан, е. Него-
тино,Гостивар. (82 f) 

Пасош бр.605245/95, и з д а д е н - Скопје на име 
Јаневска Хилда, ул. "Цица Попоѕјјрќ^брЛ 3/3,Qconje. 

Пасош бр.353441/94, издаден од УВР - Qconje на име 
Роберт Тренкоски, ул. "Ѓ Г А&пхристов" бр.6/6^, 
Qconje. (82Ј) 

Пасош бр.0766610/95, издаден од^УВР - Скопје на 
име Халим ДерЈан, ул. "Брсјачка Буна" бр.161,Qconje. 

Пасош бр. 0723936, издаден од УВР - Qconje на име 
Димишковски Борче, ул."Разлошка%*5р.7/3-4,Qconje. 

Пасош бр.710060/95, издаден од УВР - Qconje на име 
Вановска Mapnja, ул. "С. Ковачевиќ" бр.5/10,Скопје. 

Пасош бр.747959/95, издаден од УВР - Qconje на име 
Зекири Енес, ул."Ф. Заири" бр.40,СкопЈе. (938) 

Пасош бр.0124342, издаден од УВР - Скопје на име 
Беќаровски Иван, ул.Скоевска бр.151-6,Qconje. (940) 

Пасош бр.255351/94, издаден од УВР - Велес на име 
Леов Златко, ул."Костурска" бр. 51,Вел ес. (961) 

Пасош бр.0451334, издаден од УВР - Qconje на име 
Стојман Андреевски, ул. "Бапчор" бр.12/12,Скопје. 
, П^сош бр.012675/93, издаден од УВР - Скопје на име 
Воја Станковски, ул."605" бр.12, н.м. Илинден,Скопје. 
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Пасош бр.030322/93, издаден од УВР - Скопје на име 
Благоја Петревски, ул. "Сердарот" бр.8,Скопје. (1002) 

Пасош бр.0192076, издаден од УВР Тетово на име 
Муарем Аљими, е.Добарце,Тетово. (1007) 

Пасош бр.762098, издаден од УВР - Скопје на име 
Сефедин Мустафовиќ, с. Д.Свиларе, Скопје. 

Чекови бр. 15809227 и 15809236, од тековна сметка 
бр Ј930-95, издаден од Стопанска банка АД Скопје 
на име Алековска Снежана,Скопје. (777) 

Чекови од бр. 1643373 до 1643382, од тековна сметка 
бр. 70608-23, издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Бранка Гр даноска,Скопје. (792) 

Чекови бр. 3043050 и 3043051, од тековна сметка 
бр.ЗЗ 10440,издаден од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Николовски Љупче,Скопје. (798) 
Чекови од бр.2546588 до 2546592 од бр.2533451 до 

2533454 и 2450022, од тековна сметка бр.23858-90, 
издаден од Комерцу)алиа банка АД, Скопје на име 
Петрушевска Илина,Скопје. (808) 

Чекови од бр. 850168 до 850172, од бр. 847432 до 
847438, од бр. 809997 до 809999 и бр. 33340, издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скопје, Филијала - Струга на 
име Милановски Киро, ул."Димче Ковачески" бр. 7 
Струга. 

Работна книшка на име Бошковски Андон,Скопје. 
Работна кришка на име Демир Рамадан,Скопје. 
Работна книшка на име Стојан Андонов,Скопје. 
Работна книшка на име Фуга Сабе дин,Скопје. (822) 
Работна книшка на име Тони Тасевски,Скопје. 
Работна книшка на име Тасевска Сузана,Скопје. 
Работна книшка на име Роберт Давидовски^ е. Стај-

ковци,Скопје. (831) 
Работна книшка на име Кехајовски Трајко,Скопје. 
Работна книшка на име Јанакиевск Милка,Скопје. 
Работна книшка на име Владанка Милановска Крс-

теска,Скопје. (870) 
Работна книшка на име Дауди Нема,Скопје. (906) 
Работна книшка на име Угриновска Весна,Скопје. 
Работна книшка на име Црповски Зоран,Скопје. 
Свидетелство за VHI одделение, издадено од ОУ 

"Кирил Пејчиновик" -Скопје на име Луковски Зоран, 
Скопје. (778) 

Свидетелство за IV година, издадено од УСО "Кочо 
Рацин" Скопје на име Куртовиќ Суад,Скопје. (823) 

Свидетелство бр.249, издаден од СУВР "Е.П. 
Марко" - Скопје на име Љубомир Бисинов, ул."К. 
Мисирков" бр.22-1/11,Велес. (960) 

Ученичка книшка за 2 год,издадена од АСУЦ "Боро 
Петрушевски" Скопје на име Владо Филиповски, 
Скопје. (782) 

Ученичка книшка, издадена од ДУС - Орце Николов 
- Скопје на име Данило Радивојевиќ,Скопје. (820) 

Ученичка книшка за VII одделение,издадена од ОУ 
"Јан Амос Коменски"-Скопје на име Сашо Станковић 
Скопје. (959) 

Чекови од бр.3865569 до 3865574, од тековна сметка 
бр.115891/63, издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Трпевска Марија,Скопје. (1006) 

Престанува со вршење дејност од 01. VIII. 1997 год. 
издадено на име "Борсета" Георгиевска Валентина, 
Скопје. (868) 

Престанува со вршење дејност од 20.1.1998 година, 
издадено од на име ИГСАЈО" Марјанчо Ѓорѓиев, 
Скопје. (1,000) 

Бр 3 - Стр 229 

Престанува со вршење на дејност од 28.V 1997 
година, издадено од на име Богдан Ботинов "Бобо" 
Т.П., Скопје. (1005) 

Чековната картичка бр. 105120-83, издадена од 
Комерцијална банка АД-Скопје на име ШОПКИНСКИ 

Зоран, Скопје. (786) 
Решение Уп. бр.1377, издадено од С О Центар 

Скопје на име Ќулавковски Горан,Скопје. (781) 
Решение бр.25-1278, издадено од Министерство за 

стопанство ПОЕ Карпош - Скопје на име Џелалудин 
Демири,Скопје. (787) 

Решение Уп. бр. 11-1153, издаден од Секретарјат за 
стопанство Чаир - Скопје на име Благоја Видин, 
Скопје. (819) 

Пасош бр.588912/95, издаден од УВР - Тетово на име 
Меџит Максути, ул.116 бр.28,Тетово. (1092) 

Пасош бр.356309/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Идриз Ељези, ул."Места" бр.44,Скопје. (1124) 

Пасош бр.604542, издаден од УВР - Скопје на име 
Зашев Венцислав, ул. "Пр о биштипска" бр. 16-а,Скопје. 

Пасош бр.0765147, издаден од УВР - Скопје на име 
Хасиќ Хусеин, е. Љубин, ул."103" бр35,Скопје. (1131) 

Пасош бр.640840, издаден од УВР - Скопје на име 
Иљаз Адеми, е. Сарај,Скопје. ^ (1132) 

Пасош бр.286203/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Мирко Малински, ул. "P. ЧаеЈевец" бр8/26,Скопје. 

Пасош бр .46226/93, издаден од УВР - Тетово на име 
Амети Несрин, ул. "Браќа Миладинови" бр.61,Тетово. 

Пасош бр. 46980/93, издаден од УВР - Тетово на име 
Амети Неџати, ул. "Браќа Миладинови" бр.61,Тетово. 

Пасош бр. 873959, издаден од УВР - Скопје на име 
Агим Бакија, ул. "А. Попов 1" бр.5,Скопје. (114-1) 

Пасош бр.0205720, издаден од ОВР - Кр. Паланка на 
име Петровски Зоран, е. Длабочица,Крива Паланка. 

Пасош бр. 407136/94 на име Бајрами Ќелам, ул. 
"Полог" бр. 33,Тетово. (1174) 

Чекови бр. 15151292 и од бр. 15521497 до 15521499, 
издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Тат-
јана Маленко, ул."Б. Бојаџиски" бр. 71-а,Скопје. 

Пасош бр.0216622, издаден од ОВР - Дебар на име 
Мерсовски Јусуф, ул."8 Септември" бр.1/0,Дебар. 

Пасош бр.038783, издаден од ОВР - Дебар на име 
Гани Купа, ул."Ибраим Колари" бр.22 Дебар. (1178) 

Пасош бр.242147/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Османи Нуран, е. Слупчане,Куманово. (1179) 

Пасош бр.1018994, издаден од УВР - Прилеп на име 
Фарбер Марјан, ул."Бл.Василески"бр.12,Прилеп. 

Пасош бр.0289994, издаден од УВР - Прилеп на име 
Станковски Стевче, нас. 'Точила" бр.З Ф 2-1/19, 
Прилеп. (1182) 

Пасош бр.661181 на име Алилоски Беџет, е. Колари, 
Кичево. (1183) 

Пасош бр.661188 на име Ахмеди Рефат, е. Т^ин, 
Кичево. (1184) 

Пасош бр. 661186 на име Ахмеди Шерифе, е. Туин, 
Кичево. (118^) 

Пасош бр. 0106264 на име Петроски Горан, ул. 
"Партизанска"бр.47-А-1-5 ,Битола. (1186) 

Пасош бр.15683 на име Нухија Џеват, ул. "Јосиф Јо-
сифовом" бр.6,Битола. (1189) 

Пасош бр.0240829/94, издаден од ОВР - Крива 
Паланка на име Младеновски Оливер, е. Одрено, 
Крива Паланка. (1190) 

Пасош бр.584896/95 на име Зендели Насир, е. Че-
гране, Гостивар. (1191) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 



Стр. 230 - Бр 3 

Пасош бр.768747/96, издаден од ОВР - Струга на име 
Дервишоски Суби] а, е. Подгорци , Стр уга (1200) 

Пасош бр.334702/94 на име Черкези Нусрет, ул "Н. 
Пар any нов" бр. 219,Гостивар. (1201) 
. Пасош бр.310178/95, издаден од УВР - Тетово на име 
Иљази Мендух, е. Пршовце,Тетово. (1202) 

Пасош бр 0609016 на име Мантевска Жана, е Мо-
гила,Битола (1203) 

Пасош бр 985153 на име Гаќероски Горан ул."ТраЈче 
Стефаноски" бр. 24,Битола. (1204) 

Пасош бр.0142961,издаден од ОВР - Валандово на 
име Крстевски ГорЈанчо,ул."Илинденска"бр.23,Валан-
дово (1205) 

Пасош бр 185046/94 на име Села Блерим^ е. Дело-
гожДа, Струга (1207) 

Пасош бр.З84279 на име Драганчо Петковски, е Дор-
фулиЈа,Свети Николе. (1208) 

Пасош бр.593124 на име Беќири Лулзиме, е. М 
Турчане,Гостивар. (1209) 

Пасош бр 370364 на име Рецепи Садин, е. Шуточа, 
Кичево (1210) 

Пасош бр 0245922/94, издаден од УВР - Тетово на 
име Мурати Taj ур, ул "Ј Ончевски" бр. 19 ,Тетово 

Пасош бр 167958/93,издаден од УВР - Тетово на име 
Зибери Самет, ул."Прохор Пчински" бр.77,Тетово 

Пасош бр.547615/95 на име Сантовски Џељал с. 
Лопате,Куманово. (1215) 

Пасош бр.0216980 на име Данчевски Шабан,Дебар 
Пасош бр 0908419/96,издаден од ГУВР - Скопје на 

име Ковачевски Зоран, ул."Ленинова" бр 29-2/2 
Скопје (1218) 

Пасош бр.042434,издаден од ОВР - Гостивар на име 
Селими Фадил, е. Форино,Гостивар. (1219) 

Пасош бр.217616/94 на име Незири Зија, е Дело-
гожда,Струга. (1220) 

Пасош бр .713 84/93,изд аден од ОВР - Струга на име 
АЈДИНИ Шефат, с. Радолиигга,Струга. (1221) 

Пасош бр. 11833 5,из даден од ОВР - Струмица на име 
Стојановски Лазо, с. Петралинци 55,Струмица. (1223) 

Пасош бр 0117212,издаден од ОВР - Делчево на име 
Цековски Миле, е. Габри,Делчево. (1224) 

Пасош бр.398849 на име Шазимановски КУЈТИМ,ул 
"Е. Кардељ" бр.367 ,Струга. (1225) 

Пасош бр.0048006/93,из даден од ОВР - Ресен на име 
Исламовски Неџат, е. Крани,Ресен. (1226) 

Пасош бр. 103843 на име Петров Ѓорги, е. Вељуса, 
Струмица. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Земјодел-
ската задруга „ГАБРОВО" - с. Нистрово - Гостивар 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал и Законот за транс-
формација на претпријатијата и задругите кои стопани-
суваат со земјоделско земјиште. 
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Земјоделската задруга „ГАБРОВО" - е. Нистрово -
Гостивар не подлежи на трансформација според Зако-
нот за трансформација на претпријатијата и задругите 
со општествен капитал кои стопанисуваат со земјодел-
ско земјиште, бидејќи во Задругата нема вложено, ниту 
е даден на управување општествен капитал. 

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 е. Нистрово, општина Ма-
врови Анови, од 8;00 до 14,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ДОО „Сто-
копром" - Радовиш 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 год. 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата 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. „Маршал Тито" бб, 
Радовиш, во време од 7 до 13 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансфорамција 
на претпријатијата со општествен капитал Земјоделска 
задруга „НОВ ЖИВОТ" од е. Зубово - Струмица 

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 24.12.1997 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал и Законот за транс-
формација на претпријатијата и задругите кои стопани-
суваат со земјоделско земјиште. 

Земјоделската задруга „НОВ ЖИВОТ" - е. Зубово 
Струмица, не подлежи на трансфорамција според Зако-
нот за трансформација на претпријатијата и задругите 
со општествен капитал кои стопанисуваат со земјо дел* 
еко земјиште, бидејќи во Задругата нема вложено, ниту 
е даден на управување општествен капитал. 

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. Зубово-Струмичко 
од 7 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претприј aTig ата со општествен капитал ОП „СТО-
ЧАР" - Струга 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 го-
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дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформација на претпријатието ќе се изврши со 
продажба на претпријатието на лица кои го преземаат 
управувањето со претпријатието 

-Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул „Мороишки мост" 
бб-Струга. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПОКАНА ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА 
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА 

ПРОЕКТОТ „ЧЕБРЕН" 1 

Владата на Република Македонија има намера да 
ангажира консултантска компанија заради изработка 
на тендер документација за изградба на хидроенергет-
ски објект, брана и хидроелектрана „Чебрен" по пат на 
концесии. 

ХЕ „Чебрен" се наоѓа на Црна Река од км. 81 ООО до 
км 103 500. Објектот се состои од лачна брана, елек-
трана со соодветна опрема, соодветен акумулационен 
базен и придружна трансмисиона опрема. За ХЕ „Че-
брен" постои Физибилити Студија и Идеен Проект со 
целокупниот обем на истражни работи. Основни пара-
метри на ХЕ „Чебрен": 

- висина на брана 192,5 м 
- вкупен волумен на акумулација 915 мил м3 

- корисен волумен на акумулација 555 м3 

- инсталиран протек 180 м^ѕ 
- инсталирана снага 254 MW ѓ 

- средногодишно производство ЗОО GWh 

Главни цели на проектот се: 

- изработка на изведбен проект 
- развивање на придружни инфраструктурни об-

јекти 
- изградба на објектот, брана и ХЕ „Чебрен" 
- набавка и монтажа на опремата 

За успешно давање на концесија и избор на најпово-
лен концесионер за проектот ХЕ „Чебрен", Владата на 
Република Македонија има намера да избере и назначи 
Консултантска организација со соодветно искуство во 
пружање на консултантски услуги на слични ВОТ про-
екти. Консултантските услуги ќе бидат потребни за 
следните фази на Проектот: 

- Разгледување на тековната состојба на Проектот 
- Изготвување на Барање за Предлози (RfP), мемо-

рандум со информации и нацртот за Купопродажната 
спогодба (РРА) за проектот. 

- Водење на процедурата за тендер, преку избор на 
конечен концесионер. 

- Помош при водењето преговори околу техничките 
(електро, градежен, машински), финансиските и прав-
ните спогодби со избраниот концесионер, меѓународ-
ните финансиски институции и Владата. 

- Ангажирање околу организирање и затварање на 
финансиската структура на Проектот, во соработка со 
избраниот концесионер, меѓународните финансиски 
институции и Владата. 

Консултантските услуги се очекува да се обезбедат 
преку единствена водечка компанија која може да се 
здружи со различни лица или фирми како експерти од 
финансиска, техничка и правна област. 

Јавниот повик е отворен за компании од било која 
земја. Од пријавените компании на јавниот повик ќе се 
направи потесен избор на квалификувани компании, 
кои ќе бидат поканети да достават понуди. 

Со цел да се определи способноста и искуството на 
заинтересираните консултантски компании кои сакаат 
да влезат во потесен избор, неопходно е заедно со про-
јавувањето на интерес да достават информација која ќе 
го содржи следното: 

- генерална информација за консултантската компа-
нија (организација), правен статус на консултантската 
фирма Регистрацијата, искуство, финансиски состојби 
и референци за предложениот тим; 

- податоци за искуства стекнати на слични задачи 
(вид и обем) во остварување на ВОТ проекти во послед-
ниве 5-10 години, наведувајќи го секторот и земјата, со 
посебен акцент на концесии на хидроелектрани; 

- правен статус на консултантската фирма и реги-
страцијата. 

- изјава дека нема да учествуваат во советување на 
потенцијалниот концесионер. 

За финансирање на Договорот ќе се обезбедат сред-
ства од страна на Владата на Република Македонија. 

Понудата за пројавување на интерес да биде доста-
вена во писмена форма во шест примероци на македон-
ски и англиски јазик со запечатен коверт со назнака: 
„Пројавување интерес за консултантски услуги за кон-
цесија за проектот ХЕ „Чебрен". 

Рок за доставување на Понудата за пројавување на 
интерес е најдоцна до 17.02.1998 година до 15 часот по 
локално време, на адреса: 

Министерство за стопанство 
Плоштад „Македонија" б.б. 
91000 Скопје, Република Македонија 

Лице до кое се доставува Понудата за пројавување 
на интерес и од кое може да се добијат дополнителни 
информации е: 

Никола Черспналковски, Помошник на министерот 
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