
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 26 февруари 1999 
Скопје 

Број 11 Год. LV 

Аконтации ата за1999година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка40100-603-12498 

323. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

II 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ТРГУ-

ВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
издавање и тргување со хартии од вредност, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 25 февруари 1999 година. 

Број 07-848/1 Претседател 
25 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров,с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

И ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

Член 1 
Во Законот за издавање и тргување со хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија" 
број 7/97 и 15/97), во членот 186 зборовите: „Во првите 
две години од денот на влегувањето во сила на овој 
закон" се заменуваат со зборовите: „До 31 декември 
2001-та година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 07-134 
22 февруари 1999 година 

Скопје Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров,с.р. 

325. 
Врз основа на членовите 5 став 1 и 31 точка 6 од 

Законот за јавното обвинителство („Службен весник на 
Република Македонија" број 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 25 февруари 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Од функцијата јавен обвинител на Република Ма-
кедонија се разрешува Стеван Павлевски. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИК МАКЕДОНИЈА 

Број 07-857/1 
25 февруари 1999 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на Република 

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

324. 
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 Република Македонија" бр.57/91), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА КОМУ-

НИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА 

I 

Кимов Ѓорѓи, се именува за советник на Претседате-
лот на Република Македонија за комуникација со јавно-
ста. 

.326. 
Врз основа на член 97 став 3 од Законот за водите 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ОБЈЕКТИ 

НА ХИДРОСИСТЕМИТЕ 

1. Основните објекти на хидросистемите со кои се 
врши распоред на водите, основно уредување на режи-
мот на водите и се извршува билансот на водите се 
следните: 
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2: Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
Службен весник на РепубликаМакедонија“ 

Бр. 12-912/3 
17 февруари 1999 година 

Скопје 

327. 
.Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Републичката ге-
одетска управа, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на,нед-
вижностите на катастарската општина Истибања -
Општина Виница. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот 'на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето, установен според Зако-
нот запремер и катастар на земјиштето („Сл.весник на 
СРМ“ бр.34/72 и 13/78). 

Број 09-779/1 
25 февруари 1999 година 

Скопје Директор, 
дипл. правник Горѓи Лазески с.р. 

Министер, 
Владимир Џабирски, с. р. 

Огласен дел 

С У Д С К I О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 
Пред Основниот суд во Виница се води спор за рас-

кинување на договор за подарок на недвижен имот по 
тужбата на Благој и Трајанка Давчеви од Блатец, про-
тив тужениот Јордан Давчев од Скопје, со непоз-ната 
адреса во Австралија, 

Се повикува тужениот во рок од 30 дела да се јави во 
судот, или вo истиот рок да постави свој полномош-
ник. Во спротивно, по истекот на овој рок ќе му се 
постави застапник од судрт и тоа Катерина Цоневска -
стручен соработник. 

Од Основниот' суд во Виница , П бр. 14/99. (4247) 

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 
Пред Основниот суд во Кичево се води граѓанска 

постапка за долг по тужбата на тужителот Икмет 
Туфекџиоски од Кичево, ул.“8-ми март" бр| 1 /15, про-

тив тужениот Осман Арслановски ул:“Мирко Миле-
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ски" бр.40.сега со непозната адреса во Швајцарија. 
Вредност на спорот 16.ооо германски марки. 

На тужениот судот му постави за привремен застап-
ник адвокатот Мирко Павиќ, кој ќе ги застапува него-
вите интереси на тужениот се додека тој или негов за-
стапник не се појават пред судот до правосилното 
завршување на постапката. 

Од Основниот суд во Кичево, П.бр.625/98. (4264) 
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

Во Основниот суд во Кочани е поднесена тужба за 
развод на брак од тужителот Серхан Даутов од Коча-
ни ул."Славчо Стоименов" бр.72, против тужената Да-
утова Марија од Кочани, сега во Германија со непоз-
ната адреса. 

Се повикува тужената, да се јави во Основниот суд 
во Кочани, или да си постави свој полномошник кој ќе 
ги застапува нејзините интереси до правосилното 
окончување на постапката, а тоа да го стори во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спро-
тивно, ќе и биде поставен привремен застапник. 

Од Основниот суд во Кочани, П.бр.52/99. (4248) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

890/98, на регистарска влошка бр. 03001609?-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето со ЗТД на Друштво за трговија „БИТОЛ-
СКО ЕКСТРА" дооел ул. „Пиринска" бр. 136/а, 
Штип. 

Основач: Сашко Горачински. 
Дејности: 51.11, 51.12, 51.13, 51.16, 51.17, 51.18, 

51.9, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.54, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.51, 51.56, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Бугарија. 

Неограничени овластувања, потполна одговорност. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 890/98. (3972) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7241/98, на регистарска влошка бр. 02006223?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштвото за трговија производство и услуги 
АТЛАС-ЌАЗИМ и друга експорт-импорт доо с. Гра-
дец-Неготино. 

Основачи на друштвото: Ислами Казим од с. Гра-
дец, Ислами Имер од с. Градец и Ислами Нагип од с. 
Градец. 

Дејност: 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.41/2, 05.02, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.32, 15.43, 15.51, 15.81, 15.86, 15.96, 
15.98/1, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 20.40, 
20.51, 24.51, 24.52, 25.22, 26.51, 26.52, 26.53, 27.21, 
27.42, 28.22, 28.63, 28.74, 29.13, 29.71, 31.62, 32.20, 
32.30, 36.40, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.45, 
50.10, 50.30, 50.30/2, 51.17, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.47, 51.51, 51.62, 52.11, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72/1, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.13, 74.14, 74.40, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
прехранбени производи со непрехранбени производи, 
посредување и застапување, консигнација, реекспорт, 
малограничен промет со сите соседни земји, посреду-
вање и застапување на промет на стоки и услуги, аген-
циски услуги во транспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и своја сметка а за обврските одговара 
со сите вложени средства. 

Лице овластено за застапување и во надворешен 
трговски промет, Ислами Ќазим - управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. -7241/ 
98. (3650) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9259/98 на регистарска влошка бр. 02007466?-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на ЗТД Трафика ОКТОПОД Илиевска Драгица 
улица „Благоја Ѓорев" број 9 Титов Велес. 

Дејност: 52.11 трговија на мало во неспецијализи-
рани продавници претежно со храна пијалоци и тутун 
52.33 трговија на мало со козметички и тоалетни препа-
рати 52.44/2, трговија на мало со опрема за осветлување 
и трговија на мало со книги весници и прибор за пишу-
вање 52.47 Илиевска Драгица управител со неограни-
чеш овластувања. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка а за превземените обврски одго-
вара со целиот свој имот. Управителот живее на улица 
Петре Алчев број 2 Велес. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9259/ 
98. (3651) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5186/98, на регистарска влошка бр. 02008104?-
8-4)1-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатието. Претпријатие во приватна 
сопственост за трговија посредување застапување и 
услуги ТАМАКС експорт-импорт доо Титов Велес ул. 
„Никола Карев" број 35/5. 

Усогласување на претпријатие во приватна сопстве-
ност во друштво со ограничена одговорност од едно 
лице дооел според законот за трговските друштва. 

Дејности: 36.22, 36.61, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.50,50.10,50.20,50.30,50.3001,50.30/2,50.30/3,50.40/ 
1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51,22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 51.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45,52.46, 52.47, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.71/1, 52.71/2, 52.73, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1', .55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.40, 70.11, 70.20, 70.20, 
70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 
74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.03, 
93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување во прометот со стоки 
и услуги, реекспорт, консигнациона продажба на стран-
ски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
градежништво во странство, проектирање во стран-
ство, инженеринг во странство, инвестициони работи 
во странство. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка« За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и во 
надворешниот трговски и правен промет е Владимир 
Благој Трајков од Велес - управител на друштвото без 
ограничување на овластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје,Трег.бр.5186/ 
98 (3652) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
Основниот суд во Дебар со решението Згф.бр.6/99 

од 11.01.99 година го запиша во регистарот на Здруже-
нијата на граѓаните и фондациите, Здружението на во-
зачите Дебар. 

Целта на Здружението е вршење технички прегледи 
на моторни и приклучни возила, организирање и 
вршење дејности кои се во интерес на членството и 
безбедноста во сообраќајот, развивање активности на 
планот на сообраќајната етика кај сите учесници во 
сообраќајот, за дисциплинираност, солидарност, хума-
ност, организирање и спроведување разновидни форми 
на активности насочени кон подигање на нивото на 
собраќајната култура кај возачите на моторни возила, 
подготвување на кандидати за возачи на моторни во-
зила од сите категории и давање автомеханичарски и 
автосервисни услуги на членството. 

Седиштето на здружението е во Дебар на ул. „А. 
Илич" бб. 
Основен суд во Дебар. (3644) 

I. Во регистарот за Здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под Рег.бр. 15/99 се 
запишува Здружение на граѓани на „Бигорските на-
учно-културни собири" во Гостивар, кое го застапува 
неговиот претседател Јосиф Милчески. 

II. Работата и активностите на Здружението ќе се 
однесуваат на вршење на дејности и активности со цел 
за подобрување на културното живеење на граѓаните, 
одржувајќи при тоа културно уметнички и научно 
истражувачки манифестации во Гостивар како и сора-
ботка во регионот на Гостивар, Дебар, Кичево, Тетово 
и пошироко во нашата Република. 

Судот посебно внимание обрна на примената на чл. 
3 и 4 од Законот за Здруженија на граѓани и фондации, 
па утврди дека актите на Здружението се во согласност 
со овие членови, односно целите и дејствувањата содр-
жани во актот за усогласување се во согласност со За-
конот за здруженија на граѓани и фондации и Уставот 
на Република Македонија. 

Со оглед на горе изложеното, судот утврди дека се 
исполнети сите законски услови утврдени со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации, па согласно чл. 77 
ст.1 од истиот Закон, одлучи како во диспозитивот на 
ова решение. 
Од Основениот суд во Гостивар. (3645) 

I. Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 16/99 се 
запишува Здружение на сметководители финансисти и 
ревизори од Гостивар, кое ќе го застапува неговиот 
овластен претставник Арсоски Бране. 

II. Работата и активностите на Здружението ќе се 
однесуват на остварување и усогласување во независна 
и непрофитна организација за развој во слободно здру-
жување на сметководителите, финансиите и ревизо-
рите како и заради вршење на дејности и активности од 
областа на сметководството и ревизијата во Гостивар. 

Судот посебно внимание обрна на примената на чп. 
3 и 4 од Законот за здруженија на граѓани и фондации 
па утврди дека актите на Здружението се во согласност 
со овие членови односно целите и дејствувањата содр-
жани во актот за усогласување се во согласност со За-
конот за здруженија на граѓани и фондации и Уставот 
на РМ. 

Со оглед на горе изложеното судот утврди дека се 
исполнети сите законски услови утврдени со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации, па согласно чл. 77 
ст.1 од истиот Закон, одлучи како во диспозитивот на 
ова решение. 

Од Основниот суд во Гостивар. (3646) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението I 
Рег.ЗГ. 90/99 од 4.2.1999 год. во регистарот за Здруже-
нијата на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженијата на 
граѓаните и фондации на хуманитарното здружение 
„Штрк" - Скопје со седиште во Скопје на ул. „Трета 
Македонска бригада" б.б., општина Кисела Вода, 
Скопје. 

Дејноста на хуманитарното здружение на граѓани 
„Штрк" е со слободно здружување на граѓани заради 
остварување и усогласување на своите интереси и за-
ради вршење на хуманитарна дејност и активности со 
цел за подобрување на условите за живот на граѓаните, 
обезбедување на социјална сигурност на граѓаните, чу-
вање и унапредување на здравјето на граѓаните и 
слично, а дејствувањето е на територија на Република 
Македонија. 

Хуманитарното здружение „Штрк“ ќе го претста-
вува и застапува во правниот промет и спрема три лица 
претседателот на Здружението Верица Богдановска од 
Скопје. 

Од Основениот суд Скопје II - Скопје. (3509) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение, II 
Рег. Зг. бр. 61/99 од 15.1.1999 г. во регистарот на Здру-
женијата на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија, на 
граѓани и фондации на клубот за коњички спорт 
„Илинден“, Скопје со седиште во с.Маџари-Хиподром. 

Дејноста на клубот за коњички спорт „Илинден“ 
Скопје е да ја насочи својата активност на развој, полу-, 
ларизација и омасовување на коњичкиот спорт, има 
хуманитарна цел односно заштита на коњите како за-
грозен вид на животни во Р.Македонија, зголемување 
на нивниот број и подобрување на расниот состав од-
носно создавање на матично крдо за расплод, организи-
рање на школа за јавање, организирање на коњички 
натпревари, подготовка на стручни кадри, членување 
на Европска коњичка федерација, членување и сора-
ботка со МОЌ, грижа за развој на рекреативниот цен-
тар Хиподром со кој управува, развивање на други 
спортски активности во рамките на центарот кои се од 
интерес за развој на психофизичките способности на 
граѓаните на Р.Македонија, соработка со Министер-
ството за одбрана и Министерството за внатрешни ра-
боти со цел за зголемување на фондот на коњи и нив-
ниот расен состав, да формира секции на клубот на 
територијата на државата онаму каде што ќе се појави 
интерес и потреба, да соработува со одгледувачи на 
расни коњи од целиот свет и да организира изложби на 
расни коњи. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3417) 

Основниот суд во Тетово со решението Регзгф. 
бр9/98 од 16.02.1999 година го запиша следното: 

во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
под рег. бр.9/98 Здружението на граѓани-Планинарски 
клуб "Љуботен" Тетово со скратено име П.К. "Љубо-
тен" со седиште во Тетово, на ул."К.Ј.Питу" бб. 

Лице овластено за застапување е Тодоров Зоран. 
Работата и активностите на здружението е активи-

рање на граѓаните, а особено младината и подмла-
докот за престој и снаоѓање во природа, а посебно во 
планина. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
Планинарскиот клуб е подрачјето на Општина Тето-
во. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 16.02.1999 година, 

Од Основниот суд во Тетово (4243) 
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Основниот суд во Дебар, со решение Згф.бр.7'99 од 
27 01 1999 година, го запиша во регистарот на Здру-
женијата на граѓани и финдации Здружението Весла-
чки клуб "Дебар", со седиште во Дебар на ул."В.Вла-
ховиќ" бб. 

Целта на основањето на Здружението е да ги 
развива и унапредува веслачкиот и нуркачкиот спорт, 
унапредувањето и зацврстување на здравствените, 
физичките и други способности на членовите, да ја 
развива спортската-рекреативната активност на 
граѓаните и да го унапредува и развива веслачкиот и 
нуркачкиот спорт и спортско-педагошката работа и 
организира веслачки и нуркачки натпревари. 

Од Основниот суд во Дебар. (4245) 

на со почеток во 11,00 часот во зградата на Основниот 
суд. 

Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да не ги исполнуваат директно на должникот туку 
на стечајниот управник за стечајниот должник. 

Од Основниот суд во Охрид. (4249) 

Основниот суд во Струга со решение Ст.бр.9/99 од 
23.02.1999 година према ПГГЛуково" од Струга, пове-
де предходна постапка со цел да се утврдат причините 
за отворање на стечајна постапка. 

За стечаен судија се одредува Мими Нанушеска, су-
дија во Основниот суд во Струга. 

За привремен управник се одредува Маркоски Сло-
бодан од Струга, ул."Маршал Тито° бр.121. 

Рочиште за изјаснување по предлогот за отворање 
на стечајната постапка се закажува за 30.03.1999 го-
дина во 10,00 часот во Основниот суд во Струга. 

Се повикуваат должници без одлага•ње да ги испла-
тат своите обврски кон должникот. 

Од Основниот суд во Струга. (4782) 

Л И К В И Д А Ц И И 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението Л.бр. 122/98 од 10.12.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство и трговија на големо и мало „БУБИ-
-МАК" увоз-извоз доо од Скопје, на ул. „Георги Дими-
тров" бр. 32, со жиро-сметка 40100-601-367258. 

За ликвидатор се определува Марица Белковска од 
Скопје, со стан на ул. „Петар Делјан" број 3/2-8 и тел.: 
115-446. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3449) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 121/98 од 10.12.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за надворешна и внатрешна трговија „ЕКСПОРТ-ДР-
ВО" увоз-извоз ц.о. од Скопје, на ул. „Илинденска" бр. 
48, со жиро-сметка 40100-601-263301. 

За ликвидатор се определува Дане Мазновски од 
Скопје, со стан на ул. „АВНОЈ" број 46/1-6 и тел.: 134-
388. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријававо два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3351) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 178/98 од 10.12.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за услуги и трговија „БИРОЕКОНОМИКА" доо од 

Основниот суд во Дебар, со решението Згф.бр.21/99 
од 29 01.1999 година, го запиша во судскиот регистар 
на Здружението на граѓаните и фондациите пререги-
стрирањето на Еколошкото друштво "Дешат"-Дебар. 

Целта на Здружението е во заштита и унапредување 
на животната средина, обезбедување на здрава живо-
тна средина, постојана борба за почиста животна сре-
дина, отстранување на сите причинители кои дове-
дуваат до загадување на животната средина и сора-
ботка со сите надлежни организации и институции и 
покренување иницијативи за преземање на разни 
активности за спроведување на редовно мерење на 
загаденоста на воздухот и водата и за рационално 
трошење на необновливите извори на суровини, 
енергија и потрошни добра и друго. 

Седиштето на Здружението е во Дебар на ул."8 
Септември' бб. 

Здружението ќе го застапува и претставува претсе-
дателот Бардул Марку. 

Од Основниот суд во Дебар. (4244) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Битола, со решението СГ.бр.32/99 
од 12 02 19999 година над Претпријатието за трговија 
на големо и мало "Зар" увоз извоз од Битола, на 
ул."Никола Тесла" бр.45-а, дејност трговија на големо 
и мало, жиро сметка 40300-601-81175 при ЗПП Бито-
ла, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе ија 
заклучи 

Од Основниот суд во Битола. (4250) 

Основниот суд во Охрид огласува дека е отворена 
стечајна постапка со решението Ст.бр. 134/98 од 
15 02.1999 година над должникот ОП за производство, 
вннкловање на ел.мотори, молерофарбарски услуги, 
електроинсталатерски работи и сервис на електрични 
апарати "Електро украс" -Охрид, ул."7-ми Ноември" 
бб со ж-с-ка 41000-603-2811 што се води во ЗПП -
Самостојна филијала Охрид , на 15.02.1999 година во 
11,00 часот 
За стечаен управник е определен Лекоски Леко 

диии ек од Охрид, ул."Дебарца" бр. 11. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 

денот на огласувањето да ги пријават своите побару-
вања кај стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за Собирот на доверителите 
на кое ќе се испитуваат и утврдуваат пријавените 
побарувања (испитно рочиште)за ден 04.05.1999 годи-


