
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Петок, 14 август 1998 
Скопје 

Број 41 Год. LIV 

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

Општина Центар Жупа 1.000.000,00 
- водовод за е. Пратеник 1.000.000,00 
Општина Делчево 2.000.000,00 
- водовод за с.Вирче 2.000.000,00 
Општина Демир Хисар 800.000,00 
- за изградба на спор филтер 
за водоводот за е. Суводол 300.000,00 
- за изградба на водовод за 
е. Смилево 500.000,00 
Општина Сопотница 500.000,00 
- за изградба на фекална 
канализација во е. Сопотница 500.000,00 
Општина Росоман 1.000.000,00 
- водовод за е. Сирково 600.000,00 
- фекална канализација во 
е. Камен Дол 400.000,00 
Општина Кичево 1.000.000,00 
- колектор за пречистителна 
станица 1.000.000,00 
Општина Другово 400.000,00 
- водовод за е. Попоец 400.000,00 
Општина Вранештица 500.000,00 
- водовод за е. Бигор Доленци 500.000,00 
Општина Кочани 400.000,00 
- за изграба на водовод 
за е. Горно Градче 400.000,00 
Општина Зрновци 2.000.000,00 
- фекална канализација во 
е. Зрновци 2.000.000,00 
Општина Оризари 1.000.000,00 
- фекален колектор во 
нас. Оризари 1.000.000,00 
Општина Кратово 2.200.000,00 
- фекална канализација во 
нас. Царина во Кратово 700.000,00 
- канализација во населба 
Кетеново, Кратово 1.500.000,00 
Општина Крива Паланка 1.400.000,00 
- премин на колекторот на фекална 
канализација преку Крива Река 400.000,00 
- фекална канализација на 
Скрљавски Дол, Крива Паланка 1.000.000,00 
Општина Ранковце 500.000,00 
- фекална канализација за 
е. Ранковце 500.000,00 
Општина Куманово 1.000.000,00 
- водовод за е. Тромега 1.000.000,00 
Општина Старо Нагоричанс 500.000,00 
- водовод за е. Стрновац 500.000,00 
Општина Крушево 1.100.000,00 
- мрежа во е. Борино 800.000,00 
- каптажи за е. Јакреново 300.000,00 
Општина Житоше 1.000.000,00 
- фекална канализација во 
е. Житоше 1.000.000,00 
Општина Неготино 2.000.000,00 
- водовод за е. Ц. Брегови 1.050.000,00 
- водовод за е. Вешје 450.000,00 
- канализација во е. Пепелиигге 500.000,00 
Општина Демир Капија 1.000.000,00 
- водовод за Демир Капија 1.000.000,00 

1143. 
Врз основа на член 25 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 1998 година 
(„Службен весник на РМ" бр. 67/97) и член 46 став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 27.07.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА З А ИЗ-
ГРАДБА НА ВОДОВОДИ И ФЕКАЛНИ КАНАЛИ-

ЗАЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1998 
ГОДИНА 

1. Од средствата во Буџетот на Република Македо-
нија за 1998 година, утврдени во Раздел 120.01, пот-
ставка 472026 во износ од 90.000.000,00 денари за из-
градба на водоводи и фекални канализации во населе-
ните места во Републиката се распределуваат за: 

Општина Битола 3.500.000,00 
Програма за канализација за 
улиците во Градот 1.650.000,00 
Реконструкција на канализација 
по „булевар 1 мај" 1.850.000,00 
Општина Бистрица 1.670.000,00 
- водовод за е. Лажец 200.000,00 
- водовод за е. Оптичари 670.000,00 
- водовод за е. Бистрица 800.000,00 
Општина Бач 500.000,00 
водовод за е. Скочивир 500.000,00 
Општина Могила 700.000,00 
- водоснабдување за е. Ивањевци 700.000,00 
Општина Цапари 300.000,00 
- водовод за е. Маловиште 300.000,00 
Општина Добрушево 700.000,00 
- водовод за е. Ношпал 700.000,00 
Општина Македонски Брод 1.300.000,00 
- водовод за високите зони 
на Македонски Брод и е. Требино 500.000,00 
Фекална канализација во 
Македонски Брод 800.000,00 
Општина Валандово 500.000,00 
- водовод за е. Прстен 500.000,00 
Општина Виница 500.000,00 
- канализациона мрежа 
во е. Истибање 500.000,00 
Општина Блатец 200.000,00 
- фекална канализација во 
е. Блатец 200.000,00 
Општина Гсвгслија 2.100.000,00 
- водовод за е. Ново Конско 500.000,00 
- водовод за е. Ковансц 600.000,00 
- реконструкција на водоснабдување 
зас. Прдејци 500.000,00 
- атмосферска канализација 
Гсвгелија 500.000,00 
Општина Миравци 2.000.000,00 
- водоснабдување на е. Милетково2.000.000,00 
Општина Чегране 2.500.000,00 
- водовод за е. Чегране и Форино 2.500.000,00 

„Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 
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Општина Охрид 
- водовод за е. Велестово 
- водовод за нас. Рача 
- водовод за е. Трпејца 
Општина Белчишта 
- резервоар за е. Велмеј 1 
Општина Косел 
- водовод за е. Завој 
Општина Мешеишта 
- водовод за е. Волчино 
Општина Прилеп 
- водовод за е. Големо Коњаре 
- водовод за е. Плетвар 
- водовод за е. Кадино село 
- водовод за е. Ново Лагово 
- водовод за е. Селце 
- водовод за е. Ореовец 
- фекална канализација во 
е. Плетвар 
Општина Долнени 
- водовод за е. Цр нил иште 
- водовод за е. Горно Село 
- водовод за е. Маргари 
Општина Кривогаштани 
- фекална канализација во 
е. Тополчани 
- водовод за е. Годивле и 
е. Кореница 
Општина Витолиште 
- холоринатор за е. Крушевица 
- водовод за е. Полчиште 
Општина Пробиштип 
- водовод за е. Горни Стубол 
- водовод за е. Горно Барбарево 
- фекална канализација во 
е. Стрмош 500.000,00 
Општина Злетово 
- за изградба на водовод за 
е. Злетово 
- за изградба на водовод за 
е. Древено 500.000,00 
Општина Радовиш 
- реконструкција на водоводна 
мрежа во е. Калуѓерица 1 
Општина Конче 
- фекална канализација во 
е. Ракитец 
Општина Ресен 
- регионален водовод Ресен 1 
Општина Лозово 
- водовод за е. Сарамзалчно и 
е. Аџиматово 
Општина Струмвца 
- резервор за вода од 5000 м3 

за Сгрумица 1 
Општина Ново Село 
- водовод за е. Колешино 
- водовод за е. Смолари 
Општина Василево 
- водовод за е. Владиевци 
Општина Муртино 
- водовод за е. Муртино и е. Сачево 
Општина Вевчани 
- изградба на резервоар - Вевчани 
Општина Тетово 
- водовод за е. Голема Речица 1 
- фекална канализација по 
ул. „Радован Цониќ" во Тетово 1 
Општина Камењане 
- водовод за е. Горно Седларце 
- локален водовод за е. Урвич 1 
Општина Боговиње 
- водовод за е. Жеровјане 1 

1.400.000,00 
500.000,00 
500.000,00 
400.000,00 

1.000.000,00 
000.000,00 

450.000,00 
450.000,00 

500.000,00 
500.000,00 

2.700.000,00 
500.000,00 
200.000,00 
500.000,00 
500.000,00 
300.000,00 
400.000,00 

300.00,00 
1.100.000,00 

500.000,00 
300.000,00 
300.000,00 

800.000,00 

1.000.000,00 
1.500.000,00 

1.500.000,00 
1.500.000,00 

500.000,00 
500.000,00 

500.000,00 
500.000,00 

3.600.000,00 
400.000,00 
200.000,00 
500.000,00 
200.000,00 
150.000,00 

750.000,00 

300.000,00 

500.000,00 

300.000,00 
550.000,00 

150.000,00 
400.000,00 

1.500.000,00 
500.000,00 
500.000,00 

1.000.000,00 

500.000,00 

1.000.000,00 

.000.000,00 
500.000,00 

500.000,00 
1.500.000,00 

.500.000,00 
500.000,00 

500.000,00 
1.000.000,00 

.000.000,00 
1.300.000,00 

500.000,00 
800.000,00 

700.000,00 
700.000,00 

300.000,00 
300.000,00 

700.000,00 
700.000,00 

3.000.000,00 
,500.000,00 

.500.000,00 
1.500.000,00 

500.000,00 
.000.000,00 

4.000.000,00 
.500.000,00 

- водовод за е. Пирок 
- водовод за е. Раковец 
Општина Желино 
- водовод за е. Групчин 
Општина Јегуновце 
- водовод за е. Ратае 
Општина Вратница 
- водовод за е. Вратница 
Општина Велес 
- водовод за е. Сојаклари 
- водовод за е. Дурутовец 
- водовод за е. Отовица 
- водовод за е. Кумарино 
- водовод за е. Башино Село 
- фекална канализација во 
е. Иванковци 
- фекална канализација во 
е. Мамутчево 
- фекална канализација во е. Раштани 

400.000,00 
- фекална канализација во е. Отовица 

200.000,00 
- фекална канализација во е. Црквино 

300.000,00 
- фекална канализација во 
е. Долно Каласлари 
Општина Чашка 
- водовод за е. Лисиче 
- водовод за е. Чашка 
Општина Извор 
- водовод за е. Вл адиловиќ 
Општина Штип 
- водовод за е. Селце 
- водовод за е. Шашаварлија 
- водовод за е. Караорман 
Општина Арачиново 
- водоснабдување од бунари за 
село Арачиново 
Општина Зелениково 
- регионален водовод за селата 
Орешани, Зелениково и 
Станица Зелениково 
Општина Сопиште 
- резервоар за е. Ракотинци 
Општина Сарај 
- фекална канализација во 
село Сарај 
Општина Кондово 
- водоснабдување на е. Рашче 
и блиската околина 
- водоснабдување на е. Бојане 
- канализација за е. Кондово 
Општина Гази Баба - Скопје 
- водовод за е. Страчинци 
Општина Ѓорче Петров - Скопје 
- водоснабдување на е. Орман 
Општина Кисела Вода - Скопје 
- фекална канализација во 
е. Долно Лисиче 
- фекална канализација на 
е. Драчево 
Општина Чаир - Скопје 
- водовод за е. Љубанци 
Општина Шуто Оризари 
~ водоснабдување на Шуто Оризари 

2.000,000,00. 

200.000,00 
1.000.000,00 

500.000,00 
500.000,00 

700.000,00 
700.000,00 

2.500.000,00 
1.500.000,00 

500.000.00 
500.000,00 

2.500.000,00 

2.500,000,00 
1.000.000,00 

1.000.000,00 
900.000,00 

900.000,00 
1.500.000,00 

1.500.000,00 
4.330.000,00 

1.830.000,00 
1.500.000,00 
1.000,000,00 

500.000,00 
500.000,00 

700.000,00 
700.000,00 

1.000.000,00 

500.000,00 

500.000,00 
500.000,00 

500.000,00 
2.000.000,00 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се користат 
за учество на Републиката во изградба на водоводи за 
населените места во општините и фекални канализа-
ции, без обврска за враќање. 

Користењето на средствата што претставува уче-
ство на Републиката се условува со документација за 
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реализирање на соодветната инвестициона програма во 
износ од најмалку иста вредност како што е учеството 
на Републиката, а треба да го обезбеди корисникот. 

3. Исплатата на средствата по оваа одлука, по прет-
ходно доставената документација за наменското кори-
стење на средствата, ја врши Министерството за урба-
низам, градежништво и заштита на животната средина. 

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

Бр. 23-2160/1 Претседател на Владата 
27 јули 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1144. 

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 
унапредување на животната средина и природата 
(„Службен весник на РМ" бр. 69/95) 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 10.08.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗАШ-
ТИТА, УПРАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СТРО-
ГИОТ ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ „ТИКВЕШ" ВО 

КЛИСУРАТА НА ЦРНА РЕКА 
Член 1 

Јавното водостопанско претпријатие „Водостопан-
ство на Македонија" - Скопје се определува за вршење 
на работи во врска со заштитата, управувањето и чува-
њето на строгиот природен резерват „Тиквеш" во кли-
сурата на Црна Река. 

Член 2 
За спроведување на ова решение се задолжува Ми-

нистерството за урбанизам, градежништво и заштита 
на животната средина. 

Министерот за урбанизам, градежништво и заштита 
на животната средина ќе склучи договор со ЈВП „Водо-
стопанство на Македонија" - Скопје, за управување со 
строгиот природен резерват „Тиквеш" во клисурата на 
Црна Река. 

Член 3 
Ова решение влегува во сила наредниот ден ед денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-2127/1 Претседател на Владата 
10 август 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1145. 
Врз основа на член 25 од Законот за основање на 

Јавно претпријатие „Македонска радиотелевизија" 
(„Службен весник на РМ" бр. 6/98), член 19 од Законот 
за основање на Јавно претпријатие „Македонска ради-
одифузија" („Службен весник на РМ" бр. 6/98) 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 10.08.1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО&Н НА 
КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ДЕЛБЕН БИ-
ЛАНС НА ПОРАНЕШНОТО ЈАВНО ДИФУЗНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕ-

ВИЗИЈА" 
1. Со ова решение се формира Комисија за изготву-
вање на делбен биланс на имотот, средствата, правата и 

обврските, како и распоредувањето на вработените на 
поранешното Јавно дифузно претпријатие „Македон-
ска радиотелевизија" за потребите на новооснованите: 
Јавно претпријатие Македонска Радиотелевизија и 
Јавно претпријатие Македонска Радиодифузија и се 
именуваат членови на Комисијата. 

2. За претседател и за членови на Комисијата од 
точка 1 на ова решение се именуваат: 

а) за претседател 
- Матовски Драгољуб, дипл. инж. помошник на ми-

нистерот за сообраќај и врски; 
б) за членови: 
- Јулијана Јанкуловска, диии. ек. стручен соработ-

ник во Министерството за сообраќај и врски; 
- Љубид Николовска, дипл. ек. финансиски дирек-

тор во Јавно претпријатие Македонска Радиотелеви-
зија; 

- Љубе Георгиевски, дипл. инж. помошник дирек-
тор за развој во Јавно претпријатие Македонска Ради-
отелевизија; 

- Драган Бајрактаров, дипл. инж. раководител на 
сектор во Јавно претпријатие Македонска Рдиодифу-
зија; 

- Бранко Пешевски, дипл. инж. координатор во 
Јавно претпријатие Македонска Радиодифузија и 

- Љупчо Манчевски, дипл. инж. стручен соработник 
во Советот за радиодифузија. 

3. Комисијата од точка 1 на ова решение делбениот 
биланс ќе го изготви во рок од три месеци од денот на 
влегувањето во сила на ова решение. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави ва „Службен весник на РМ". 

Бр. 23-2144/1 
10 август 1998 година 

Скопје 

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

1146. 
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 10.08.1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА 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 ЈПАУ 
„Македонија", а е неопходно за опслужување на ави-
оните и безбедно одвивање на воздушниот сообраќај на 
Аеродромот - „Скопје" и тоа: 

Тари- Тарифна Наименување Количина 
фен ознака 
број 

1 2 3 4 

8705 Моторни возила за специ-
јални намени (на џример, 
самотоварни возила за пре-
воз на дефектни возила, во-
зила дигалки, пожарникар-
ски возила, возила со вгра-
дени бетонски мешал ки, 
возила за чистење на па-
тиштата, возила за прскање 
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1 2 3 4 

или посинување, возила по-
жарникарски - работил-
ници, подвижни ради-
олошки единици), освен 
оние конструирани првен-
ствено за превоз на патници 
или на стоки: 

8705 30 00 00 - Пожарникарски возила 1 парче 

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

Бр. 23-2128/1 Претседател на Владата 
10 август 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

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 10.08.1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА 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: 

Тари-
фен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

1148. 
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 10.08.1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА 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 жи-
вотната средина и тоа: 

Тари-
фен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

8703 Патнички автомобили и 
други моторни возила 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен вози-
лата од тар. број 8702), 
вклучувајќи и моторни во-
зила за комбиниран превоз 
на лица и стоки (од типот 
караван, комби, ита.) и ав-
томобили за трки: 

8703 32 — Со зафатнина на Ц И Ј Ш Н -

дрите над 1500 см3 до 2500 
см3 

— Нови 
— Со зафатнина на цилин-
дрите над 1500 см3 до 2000 
смз. 

8703 321019 ---Други 
а) Комбинирано возило 
(патничко товарно) Си-
троен-берлингуер мулти-
плејс 1.9 Д за превоз на 5 
лица и 300 кгр товар со 
вкупна носивост од 650 кгр; 
дизел мотор од 1905 см3 52 
КВ 1 парче 

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

Бр 23-2129/1 Претседател на Владата 
10 август 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

8703 Патнички автомобили и 
други моторни возила 
главно конструирани за 
превоз на дица (освен вози-
лата од тар. број 8702), 
вклучувајќи и моторни во-
зила за комбиниран превоз 
на лица и стоки (од типот 
„караван", „комби", ита.) и 
автомобили за трки: 

8703 22 ~ Со зафатнина на цилин-
дрите над 1000 см3 до 1500 
см3: 
— Нови 
— Патнички автомобили, 
составени: 

8703 22 10 30 — Други 
а) Шкода „Фелиција" со за-
фатнина на моторот 1100 -
1300 см3 1 парче 

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

Бр. 23-2130/1 
10 август 1998 година 

Скопје 

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

1149. 
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 18.05.1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА 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 сообраќај и врски - Дирекција за цивилна 
воздушна пловидба и тоа: 
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Тари-
фен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

4911 Други печатени матери-
јали, вклучувајќи печатени 
слики и фотографии: 

491199 00 00 «Друго 
а) Термичка хартија 
за стрипови 250.000 парчиња 

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

Бр 23-2131/1 Претседател на Владата 
10 август 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1150. 

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за употре-
бата на македонскиот јазик („Службен весник на РМ" 
бр. 5/98), министерот за култура донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛЕКТОРСКИ ИСПИТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на полага-

њето и изведувањето на лекторскиот испит и Програ-
мата за испитот за лектор. 

Член 2 
Лекторскиот испит се одржува секој месец, од 20 до 

крајот на месецот. 
Пријавата за полагање лекторски испит се подне-

сува во архивата на Министерството за култура, секој 
работен ден, од 1 до 10 во месецот, од 7.00 до 15.00 
часот. 

Со писмената пријава се приложуваат и докази за 
завршени студии на Филолошкиот факултет - Група 
македонски јазик, односно за завршено високо образо-
вание за македонски јазик, со програма соодветна по 
обем и содржина на Програмата за Групата македонски 
јазик. 

Лицата кои на денот на влегувањето во сила на За-
конот за употребата на македонскиот јазик, се распоре-
дени на работно место „лектор", со пријавата за пола-
гање лекторски испит поднесуваат и доказ, дека се вра-
ботени на тоа работно место. 

Член 3 
Лекторскиот испит се полага пред Комисија за пола-

г а а испит за лектор (во натамошниот текст: Комнен-
ја). 

Член 4 
Лекторскиот испит се полага според Програмата за 

испит за лектор (во натамошниот текст: Програма), 
која е составен дел на овој правилник. 

Член 5 
Лекторскиот испит се полага во два дела: писмен и 

устен дел. Меѓу писмениот и усниот дел има пауза од 
најмалку три дена. 

Материјалите за писмениот дел од испитот и праша-
н>ата за усниот дел ги подготвува Комисијата. 

Писмениот дел е во ф>орма на тест, кој содржи кон-
кретен јазичен материјал, сообразен по содржина со 
Програмата и по обем со времетраењето на испитот. 
Тестот опфаќа пократки или поголеми изводи од тек-
стови (или целосни текстови), со различна тематика и 

од различни функционални стилови, како и одделни 
(изрази, реченици и ел.), специјално прилагодени за 
целта на испитот, во кои се содржани разни неправил-
ности во однос на правописот, употребата на зборофор-
мите и на лексиката, синатаксата, стилот и други отста-
пувања од литературно јазичната норма. 

Усниот дел од испитот, во прв ред се води по праша-
њата од практичното решавање на проблемите содр-
жани во писмениот дел од испитот (тестот), а може да 
вклучува и други прашања од содржината на Програма-
та. 

Член 6 
Времето на полагањето на писмениот и усниот дел 

на лекторскиот испит го определува претседателот на 
Комисијата, при што се има предвид ангажирањето на 
кандидатите во работното време и оддалеченоста од 
каде што доаѓаат. 

Лекторскиот испит се изведува во простории опре-
делени од министерот за култура. 

Член 7 
Писмениот дел на испитот се изведува во присуство 

на претседателот и најмалку еден член на Комисијата. 
За време на полагањето на писмениот дел на испи-

тот не е дозволено меѓусебно договарање по писмените 
задачи со другите кандидати, и по правило, не е дозво-
лено напуштање на просторијата во која се изведува 
писмениот испит. 

Член 8 
Писмениот дел на испитот трае 90 минути. 
Кандидатот кој во определено време не ја изработи 

писмената задача, истата ја предава на Комисијата во 
состојба во која дошол. 

Кандидатот кој што ја завршил писмената задача 
може да ја предаде и пред истекот на определеното 
време. 

Член 9 
Комисијата ги прегледува писмените задачи и ги 

оценува со оценка „положил" или „не положил". 
Кандидатот што не го положил писмениот дел не 

може да го полага усниот дел од испитот. 
Резултатите од писмениот дел од испитот се објаву-

ваат најдоцна два дена пред одржување на. усниот дел од 
испитот. 

Писмениот дел од испитот кандидатите можат да го 
полагаат најмногу три пати за време од 12 месеци. 

Член 10 
Резултатите од писмениот дел и од усниот дел на 

испитот се јавни. 
Усниот дел на испитот се оценува со оценка „поло-

жил" или „не положил". 
Кандидатот што не ќе го положи усниот дел од испи-

тот има право на поправен испит само уште еднаш во 
рок од еден месец, од денот на полагањето. 

Член 11 
Кандидатот кој нема да дојде да го полага испитот 

или дојде, а не полага, се смета дека испитот не го 
полагал. 

Кандидатот пред да започне испитот може да го 
одложи испитот. 

Кандидатот кој ја примил писмената задача или пра-
шан>ата од усниот дел на испитот и се откаже од пола-
гање, се смета дека не го положил испитот. 

Член 12 
Полаган>ето на започнатиот испит може да се од-

ложи поради болест, несреќа, смртен случај во семеј-
ството или други оправдани причини за кои кандидатот 
до Комисијата доставува писмени докази. 
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За продолжување на рокот за полагање на испитот, 
одлучува Комисијата. 

Приговорот против Одлуката на Комисијата со која 
се одбива молбата за продолжување на испитот, се под-
несува до министерот за култура. 

По одобреното продолжување на испитот, кандида-
тот продолжува да го полага испитот. 

Член 13 
За време на испитот се води записник за секој канди-

дат пооделно. 
Во записникот се запишуваат датумот и местото на 

полагањето, личните податоци на кандидатот, составот 
на Комисијата, прашањата, времето на пишувањето на 
задачата и времето на предавањето на задачата. 

Записникот го потпишува претседателот, членовите 
на Комисијата и записничарот. 

Член 14 
Кандидатот кој не го положил испитот, може пов-

торно да го полага. 
За положениот лекторски испит на кандидатите вед-

наш им се издава потврда. . 
Уверението за положен лекторски испит се издава 

во рок од 30 дена, од денот на полагањето на лектор-
скиот испит на образец бр. 1, кој е составен дел на овој 
правилник. 

По лично барање, на лице со научно завање доктор 
на науки во областа на македонистиката, му се издава 
потврда за признато право на лекторирање, без поло-
жен лекторски испит, на образец бр. 2, кој е составен 
дел на овој правилник. 

Потврдата за лицата од став 4 на овој член, се издава 
во рок од 30 дена, од денот на поднесеното барање. 

На лицата, кои согласно член 10 став 4 од Законот 
за употребата на македонскиот јазик, можат да вршат 
лекторирање без положен лекторски испит, на нивно 
барање им се издава уверение за признавање на лектор-
ски испит, на образец број 3, кој е составен дел на овој 
правилник, најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
поднесеното барање. 

Член 15 
Кандидатите кои го положиле лекторскиот испит се 

евидентираат во книга за лектори на образец бр. 4, кој 
е составен дел на овој правилните. 

Податоците внесени во книгата за лектори ги заве-
рува претседателот на Комисијата. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 15-196/1 Министер за култура, 
31 јули 1998 година Слободан Жиковски, с.р. 

Скопје 
ГЈЛп.» *••и Лп *> 
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ПРОГРАМА З А ИСПИТОТ З А ЛЕКТОР 

ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА 

Самогласки и согласка. Општа карактеристика. 
Едначење по звучност. Правописна правила за една-

чењето по звучност. 
Консонантски групи. 
Акцент. Местото на акцентот. Акцентски целости. 
Фонолошки систем на современиот македонски ја-

зик. 
ПРАВОПИС 

Општа карактеристика на правописниот систем. 
Правопис на гласовите. 
Правопис на едначењето по звучност. 
Правопис и правоговор на консонантските групи. . 
Употреба на големи букви. 
Слеано и разделено пишување на зборовите. 
Скратенион и скратување на зборовите. 
Транскрипција на туѓите имиња; транслитерадија. 
Интерпункција. Правописни знаци. Правопис на на-

дредните знаци. 

МОРФОЛОГИЈА 

Граматички категории на именките. Формите на 
именките. Морфонолошки промени. 

Граматички категории кај придавките. Граматички 
промени кај придавките. Морфонолошки промени. 

Граматички категории и форми кај заменките. 
Броеви. Прости и сложени бројни изрази (правопис 

и правоговор). 
Глаголи. Класификација на глаголите. Граматички 

категории кај глаголите. Формите на граматичките ка-
тегории на глаголот. Прости и сложени глаголски 
форми. 

СИНТАКСА 

Видови реченици според комуникативната функ-
ција: исказни, прашална заповедни, желбени. Нега-
ција. 

Независно-сложени реченици: составни, спротивни, 
разделни; зависно-сложени реченици: релативни, де-
кларативно прилошко-определбени: временски, ус-
ловни, причински, целни, допуши, начински. Синде-
тон, асиндетон и полисиндетон. 

Сврзувачки средства. 
Актуелно расчленување на реченицата: тема и 

рема; субјективен и објективен ред на елементите; 
средства на актуелното расчленување. 

ЗБОРООБРАЗУВАЊЕ 

Зборообразување на именките, придавките, глаго-
лите и на прилозите. Морфонолошки промени во збо-
рообразувањето. Продуктивни и непродуктивни зборо-
образувачки типови. 

ЛЕКСИКА 

Лексика и семантика. Лексичко значење на зборо-
вите: полисемија, синонимија, антонимија, хомоним^а. 
Контекстуални синоними и антоними. 

1. Лексиката на македонскиот јазик според поте-
клото: исконска и позајмена лексика. Интернаци-
онална лексика. Лексички калки. 

2. Лексиката на македонскиот јазик според процесот 
на обновувањето: архаизми, историзми, неологизми. 

3. Лексиката на македонскиот јазик според сферата 
на употребата: општонароден јазик, стандарден јазик, 
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лексика во неограничена употреба, лексика во ограни-
чена употреба - дијалекти а лексика, професионална и 
терминолошка лексика, жаргонска лексика (сленг, 
арго). 

4. Лексика на македонскиот јазик од експресивно-
стилисгички аспект: меѓустилова лексика; разговорна 
лексика; книжна лексика (научна, административна, 
публицистичка), лексика на уметничкиот стил. 

Фразеологија. Фразеологизмот како јазична еди-
ница. Структура на фразеологизмот и неговиот однос 
кон другите делови на текстот. Проблеми на преводот 
на фразеологијата. 

I 

1. Значење на правилноста на јазикот и на норма~ 
тивноста. 2. Читањето како средство за развивање на 
писменоста. 3. Говор и јазик. Поим за практична стили-
стика. 4. Принципи на компонирањето на писмената 
форма на изразување. 5. Планирање на писменото 
искажување. Параграфот и неговото развивање. Ста-
тика и динамика на писмениот исказ. 6. Улогата на 
редакторот, лекторот, преведувачот и коректорот. 

II 

1. Правилно користење на лексички средства: сино-
ними и пароними, антоними, историзми, архаизми 
(црковнословенизми дијалектизми); туѓи зборови (ин-
тернационализми, варваризми); експресивна и емоци-
онална лексика; канцеларизми; арго; речнички ша-
блони; фразеологизми. 

2. Стилистичка употреба на морфолошките сред-
ства на јазикот: именки (деминутиви, хипокористици, 
аугментативни, пејоративи), родот, бројот и определе-
ност на именките, заменки (удвојување, повтору-
вање), придавки, глаголи (глаголски времиња, конди-
ционал, глаголска именка), прилози, предлози. 

3. Стилистичка употреба на синтаксичките сред-
ства: синтаксичка синонимија, хомонимија и парони-
мија. Збороред во реченицата. Редот на дел-речени-
ците во сложената реченица. Сврзувачките средства во 
стилисгичка гледна точка. 

III 

Печатарска техника. Видови букви, формата. Про-
цес на печатење. Техничко оформување на текст. Ко-
ректура и коректурен знаци. 

ЛИТЕРАТУРА 

Речник на македонскиот јазик, ИМЈ „Крсте Мисир-
ков", Скопје 1961-1966. 

Правопис на македонскиот литературен јазик со 
правописен речник, Просветив дело, Скопје 1970. 

Блаже Конески, Граматика на македонскиот лите-
ратурен јазик, Култура, Скопје 1967. 

Лилјана Минова-Ѓуркова, Синтакса на македон-
скиот стандарден јазик, Радинг, Скопје 1994. 

Стојка Бојковска и др., Макдонски јазик за средното 
образование, Просветив дело, Скопје 1997. 

Благоја Корубин, Јазикот наш денешен, кн. 1-1V. 
Благоја Керубин, Македонски историо-социолин-

гвистички теми, Матица Македонска, Скопје 1994. 
Благоја Керубин, На македонско-граматички теми, 

ИМЈ „Крсте Мисирков", Скопје 1990. 
Тодор Димитровски, Речник на литературни изрази, 

Струмскоп, Скопје 1995. 
Епак1оресИја Ј^екѕЈко§гаѓѕко§ гауосЈа, 4, 2а§ге1), 

1959, (под: коректура, стр. 361). 
Кирил Конески, Зборообразувањето во совреме-

ниот македонски јазик, Скопје, 1995. 

1151. 
Врз основа на член 43 став 4, член 68 и член 70 од 

Законот за здружената на граѓани и фондациите 
(„Службен весник на РМ" бр. 31/98), министерот за 
правда донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАСЦИТЕ НА РЕГИСТРИТЕ НА ЗДРУЖЕ-
НИЈАТА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИЈАТА НА СТРАНЦИ И СТРАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА НАЧИНОТ НА НИВНОТО 

ВОДЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на образецот на регистарот на здруженијата на 
граѓани и фондациите на регистарот на здруженијата на 
странци и на регистарот на странски организации и 
начинот на нивното водење. 

Член 2 
Регистрите од член 1 на овој правилник се водат на 

единствен начин во сите основни судови. 
Член 3 

Регистарот на здруженијата на граѓани и фонда-
циите се води според образец број 1 кој ги содржи 
следните рубрики: реден број; име на здружението на 
граѓани и фондацијата; седиште (улица, број и место); 
подрачје на дејствување; кратка содржина на работата 
и активностите; број и дата на решението за упис и 
забелешка. 

Образецот број 1 е составен дел на овој правилник. 
Член 4 

Во образецот број 1 во рубриката „реден број" се 
запишува редниот број на уписот; во рубриката „име на 
здружението на граѓани и фондацијата" се запишува 
целото име или кратенка, ако има таква; во рубриката 
„седиште" се запишува точниот назив на улицата, бро-
јот и местото каде што се наоѓа седиштето; во рубри-
ката „вид на субјектот (подрачје на дејствување)" се 
запишува видот на субјектот и подрачјето на неговото 
дејствување; во рубриката „кратка содржина на рабо-
тата и активностите" се запишува кратка содржина на 
работата и активностите; во рубриката „број и дата на 
решението за упис" се запишува точниот број и дата на 
решението со кое е извршен уписот и во рубриката 
„забелешка" се запишуваат промените што се од зна-
чење за регистрацијата. 

Член 5 
Регистарот на здруженијата на граѓани и фондаци-

ите се води во укоричена книга со димензии 500 мм х 
400 мм на која на насловната страна во левиот горен 
агол пишува „Република Македонија - Основен суд 

", а во средината „Регистар на здруженијата 
на граѓани и фондации". 

Секоја страна од регистарот има број. 
Пред почетокот на водењето на регистарот се забе-

лежува вкупниот број на страници што ги содржи реги-
старот и се заверува со печат и со потпис на претседате-
лот на основниот суд. 

Член 6 
Регистарот на здруженијата на странци се води спо-

ред образец број 2 кој ги содржи следните рубрики: име 
на здружението на странци; постојан или привремен 
престој во Република Македонија; седиште (улица, број 
и место) во Република Македонија; подрачје на дејству-
вање; кратка содржина на работите и активностите; 
број и дата на решението за упис и забелешка. 

Образецот број 2 е составен дел на овој правилник. 
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Член? 
Во образецот број 2 во рубриката „реден број" се 

запишува редниот број на уписот; во рубриката „име на 
здружението на странци" се запишува целото име или 
кратенка ако има таква; во рубриката „постојан или 
привремен престој во Република Македонија" се запи-
шува времетраењето на престојот во Република Маке-
донија; во рубриката „седиште" се запишува точниот 
назив на улицата, бројот и местото каде што се наоѓа 
седиштето; во рубриката „вид на субјектот (подрачје на 
дејствување)" се запишува видот на субјектот и подрач-
јето на неговото дејствување; во рубриката „кратка 
содржина на работата и активностите" се запишува 
кратка содржина на работата и активностите; во рубри-
ката „број и дата на решението за упис" се запишува 
точниот број и дата на решението со кое е извршен 
уписот и во рубриката „забелешка" се запишуваат про-
мените што се од значење за регистрацијата. 

Член 8 
Регистарот на здруженијата на странци се води во 

укоричена книга со димензии 500 х 400 мм на која на 
насловната страна во левиот горен агол пишува „Репу-
блика Македонија - Основен суд ~— ", а во среди-
ната „Регистар на здруженија на странци". 

Секоја страна од регистарот има број. 
Пред почетокот на водењето на регистарот се забе-

лежува вкупниот број на страници што ги содржи реги-
старот и се заверува со печат и со потпис на претседате•л 
лбт на основниот суд. 

Член 9 
Регистарот на странските организации се води спо-

ред образец број 3 кој ги содржи следните рубрики: 
реден број; име на странската организација; седиште 
(улица, број и место) во Република Македонија; вид на 
субјектот (подрачје на дејствување); кратка содржина 
на работите и активностите; број и дата на решението 
за упис и забелешка. 

Образецот број 3 е составен дел на овој правилник. 
Член 10 

Во образецот број 3 во рубриката „реден број" се 
запишува редниот број на уписот; во рубриката „име на 
странската организација" се запишува целото име или 
кратенка ако има таква; во рубриката „седиште" се 
запишува точниот назив на улицата, бројот и местото 
каде што се наоѓа седиштето; во рубриката „вид на 
субјектот (подрачје на дејствување)" се запишува видот 
на субјектот и подрачјето на неговото дејствување; во 
рубриката „кратка содржина на работата и активности-
те" се запишува кратка содржина на работата и актив-
ностите; во рубриката „број и дата на решението за 
упис" се запишува точниот број и дата на решението со 
кое е извршен уписот,и во рубриката „забелешка" се 
запишуваат промените што се од значење за регистра-
цијата. член И 

Регистарот на странски организации се води во уко-
ричена книга со димензии 500 х 400 мм на која на 
насловната страна во левиот горен агол пишува „Репу-
блика Македонија - Основен суд ", а во сре-
дината „Регистар на странски организации". 

Секоја страна од регистарот има број. 
Пред почетокот на водењето на регистарот се забе-

лежува вкупниот број на страници што ги содржи реги-
старот и се заверува со печат и со потпис на претседате-
лот на основниот суд. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за образецот и начи-
нот на водење на регистарот на општествените органи-

зации и здруженијата на граѓаните („Службен весник 
на СРМ" бр. 6/84). 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 11-2883/1 
4 август 1998 година 

Скопје 

Министер, 
д-р Ѓорѓи Спасов, с.р. 
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И С П Р А В К А 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за содржи-
ната на месечните извештаи за работата на приредува-
чите на игри на среќа во автомат клубовите, објавен во 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 39/98, 
не се објавени Извештајот за остварениот промет на 
автомат клубот каде уплатата и исплатата се вршат со 
жетони и Извештајот за остварениот промет на авто-
мат клубот каде уплатата и исплатата се вршат со по-

мош на посебен механизам односно обрасците „МФ04" 
и „МФ05" кои се составен дел на овој правилник, по-
ради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА МЕ-
СЕЧНИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТАТА НА ПРИ-
РЕДУВАЧИТЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ 

КЛУБОВИТЕ 
Бр. 10-9165/1 

11 август 1998 година Од Владата на Република 
Скопје Македонија 
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Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Министерството за надворешни работи на Репу-
блика Македонија, постапувајќи по барањето на осно-
вачот Нортстар консултантс Л.Т.Д. од Џерси, Британ-
ски острови за евидентирање на претставништвото во 
Регистарот на претставништва на странски лица во Ре-
публика Македонија, врз основа на член 202 став 1 и 
член 209 став 1 од Законот за општа управна постапка 
(„Службен лист на СФРЈ" број 47/86), применет како 
републички пропис согласно член 5 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ" број 52/91) и член 5 од Уред-
бата за поблиските услови за отворање и работа на 
претставништва на странски лица во Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија" 
број 25/95), донесе решение: 

1. Се запишува во Регистарот на претставништва на 
странски лица во Република Македонија под рег. број 
404, број на регистарска влошка 3-0061/ГБП отворање 
на претставништво на странското лице Нортстар кон-
султант Л.Т.Д. од Џерси, Британски острови. 

1) Претставништвото на странското лице е 
- под назив: Нортстар консултантс Л.Т.Д. Претстав-

ништво Скопје, 
- со седиште во Скопје, ул. „Њу Делхијска" бр. 4/2-1. 

2) Дејноста на претставништвото е: 
- истражување на пазарот, 
- претходни и подготвителни дејствија за склучу-

вање на договори за промет на стоки и услуги од маке-
донскиот пазар, за увоз со кој се унапредува и развива 
производството, на договори за долгорочна производ-
ствена кооперација, деловно-техничка соработка и 
странски вложуван>а и на договори за прибавување и 
отстапување право од индустриска сопственост и зна-
ење и искуство. 

3) Раководители на претставништвото се: Дими-
триос А. Симеонидис, државјанин на Р. Грција, со па-
сош бр. И 563987 и Влахос С. Аристеидис, државјанин 
на Р. Грција, со пасош бр. М826411. 

2. Претставништвото почнува со работа по уписот 
во Регистарот на претставништва на странски лица во 
Република Македонија, односно од 17.07.1998 година. 

Од Министерството за надворешни работи 

Министерството за надворешни работи на Репу-
блика Македонка, постапувајќи по барањето на осно-
вачот Турк Хава Јоллари Аноним Ортаклиги или Тур-
киш Ерлајнс (ТТЈККЈЅН АНИЛИЕЅ) за евидентирање 
на претставништвото во Регистарот на претставништва 
на странски лица во Република Македонија, врз основа 
на член 202 став 1 и член 209 став 1 од Законот за општа 
управна постапка („Службен лист на СФРЈ" број 47/86), 
применет како републички пропис согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ" бр. 52/91) 
и член 5 од Уредбата за поблиските услови за отворање 
и работа на претставништва на странски лица во Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 25/95), го донесе следното решение: 

1. Се запишува во Регистарот на претставништва на 
странски лица во Република Македонија под рег. број 
413, број на регистарска влошка 3-0062ЛГРЛ отворање 
на претставништво на странско лице Турк Хава Јол-
лари Аноним Ортаклиги или Туркиш Ерлајнс (Т1Ж-
КЈЅН А1М.ШЕЅ). 

1) Претставништвото на странското лице е: 
- под назив ТУРКИШ ЕРЛАЈНС претставништво 

Скопје 
- со седиште во Скопје, ул. „Даме Груев" Градски 

ѕид блок 3; локал 9-А; 
2) Дејноста на претставништвото е: 
- истражување на пазарот, 
- претходни и подготвителни дејствија за склучу-

вање на договори за промет на стоки и услуги од маке-
донскиот пазар, за увоз со кој се унапредува и развива 
производството, на договори за долгорочна производ-
ствена кооперација, деловно-техничка соработка и 
странски вложувања и на договори за прибавување и 
отстапување право од индустриска сопственост и зна-
ење и искуство; 

3) Раководител на претставништвото е: Атаѓун Кут-
лујуксел државјанин на Р. Турција со патна исправа бр. 
ТР/РТ-Ј-999115 издадена од надлежниот орган на Р. 
Турција. 

2. Претставништвото почнува со работа по уписот 
во Регистарот на претставништва на странски лица во 
Република Македонија, односно од 29.07.1998 година. 

Од Министерството за надворешни работи 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 796/98, на регистарска влошка бр. 02002721-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговско друштво за промет со стоки на големо 
и мало, маркетинг, застапништво, услужни дејности и 
контрола на материјали „АС-КО" услуги АС-КО 
д.о.о.е.л., увоз-извоз, ул. „Иван Горан Ковачиќ" бр. 
22, Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
3, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72. 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 71.34, 7.10/2, 74.13, 74.14, 74.20/ 
2, 74.20/3, 74.20/5 , 74.30, 74.40, 74.84, 80.42, 93.05, 
28.52, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, за-
стапување и посредување во прометот со стоки и услу-
ги, реекспорт, конотација , малограничен промет со 
СР Југославија, Грција, Бугарија и Албанија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своЈа сметка, а за обврските 
одговара со сите свои средства. 

Зоран Стаматовски - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 796/ 

98. (12025) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1558/98, на регистарска влошка бр. 02002691-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец „МАЈА" сендвичара, т.п., Весна Стојан 
Палчевска, ул. „Мраморец" бр. 13-6, Скопје. 

Основач и управител без ограничување: Весна Пал-
чевска од Скопје ул. „Вич" бр. 26/25, Скопје. 

Дејност: 55.30/2 - услуги и други угостителски 
објекти (сендвичара со безалкохолни пијалаци и пи-
во). 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и во своја сметка, а за обв-
рските одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1558/ 
98. (12026) * 
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Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2566/97, на регистарска влошка бр. 
020025137-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за трговија и услуги, Зоја и 
др. „ВИН АРТ" д.о.о. извоз-увоз, ул. „Петар Поп Ар-
сов" бр. 13/2, Скопје. 

Дејности: 060502, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070219, 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 110302, 
110303, 110309, 110404, 110902, 110905, 110909, 070310, 
070320, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, 
застапување на странски правни и физички лица, дру-
ги неспомнати услуги. 

Во правниот промет со трети лица „ВИН АРТ" Зо-
ја и др. д.о.о. Скопје, ул. „Петар Поп Арсов" бр. 13/2, 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот промет е Зоја Попова, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. -2566/ 
97. (10655) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 963/98, на регистарска влошка бр. 020025307-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговското друштво за трговија, производство и 
услуги „БЕЈШЕКС" Здравко д.о.о.е.л. експорт-им-
порт, ул. „Кеј 13 Ноември" кула 2/7, Скопје. 

Основач: Белевски Здравко. 
Дејности: 012421, 012429, 011729, 011793, 011810, 

011820, 011990, 012613, 012615 , 012622, 012623, 012624, 
012699, 012810, 012820, 012830, 012321, 012323 , 011710, 
011722, 011723, 011729, 011320, 011390, 011949, 012310, 
012322, 030003 , 060502, 060502, 090131, 070111, 070112, 
070113, 070114, .070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 110620, 110901, 110902, 110903, 110905, 110909, 
110309, 110302, 110303, 120190, 080111, 080112, 080113, 
080114, 080119 , 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 
080201, 110109 , 090129, 090139, 090160, 090140, 090181, 
090121, 070310, 070320, посредување, застапување на 
странски лица, реекспррт, продажба на стока од кон-
сигнационен склад, комисиона продажба, меѓународен 
транспорт и шпедиција, вршење на малограничен про-
мет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со својот имот. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешното и надворешното трговско работење е 
Здравко Белевски, управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 963/ 
98. (10656) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1049/98, на регистарска влошка бр. 
020022727-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП „ЛИСИЧЕ" Аљаедин Ибраим Мурсељовски, такси 
превозник, е. Горно Лисиче, ул. „Лисец" бр. 172, Ско-
пје. 

Управител: Аљаедин Мурсељовски, без ограничу-
вање. 

Дејности: 060602. 
Одговара лично со сиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1049/ 

98. (10657) 
Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 297/98, на регистарска влошка Трег. бр. 6-

02001539-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на Трговецот поединец Драган Чедомир Тодо-
ровски, авто такси „ФРОСИНА" т.п. ул. „Славејко 
Арсов" 136, Скопје. 

Дејности: 060501, 060502, 060503. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските преземени со трети лица одговара со сиот свој 
имот и средства лично. 

Трговец поединец е Драган Тодоровски, и истиот 
ќе ги врши должностите на управител без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 297/ 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
383/98, на регистарска влошка бр. 1-5058-0, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејност на 
Претпријатието за транспорт и услуги „ПАРИС-
ТРАНС" п.о. увоз-извоз, е. Колешино, Ново Село. 

Дејности: меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, меѓународна шпедиција, посредување и застапува-
ње во прометот на стоки и услуги, мал ограничен про-
мет, реекспорт. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 383/98. 
(10869) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
382/98, на регистарска влошка бр. 1-12144-0, го запиша 
во судскиот регистар пристапување на основач и про-
мена на лице на Претпријатието за услуги и трговија 
на големо и мало, „СОНИКОМ" п.о. увоз-извоз, 
Струмица. 

Пристапува како нов основач на претпријатието за 
услуги и трговија на големо и мало „СОНИКОМ" п.о. 
увоз-извоз Струмица, Виктор Јанев. Се брише Љупка 
Тодорова, директор на претпријатието со неограниче-
ни овластувања во внатрешно и, надворено трговски 
промет. 

Се запишува Оливер Тодоров, директор на прет-
пријатието со неограничени овластувања во внатре-
шно и надворешно трговскиот промет. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 382/98. 
(10870) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
378/98, на регистарска влошка бр. 1-7551-0, ја запиша 
во судскиот регистар, промена на името на Трговското 
претпријатие на големо и мало со производство, „ПИ-
ТЕР ЕКСПОРТ ИНЦ" п•о. увоз-извоз, Струмица. 

Го менува името и тоа ќе гласи: Трговско претпри-
јатие на големо и мало со производство, „ИНТЕР 
ЕКСПОРТ ИНЦ" п.о. увоз-извоз, Струмица. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 378/98. 
(10872) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
376/98, на регистарска влошка 1-924-0, ја запиша во 
судскиот регистар промена на адреса на Претпријатие-
то во приватна сопственост за внатрешна и надворе-
шна трговија на големо и мало „БАЛКАНКОМЕРП" 
ц.о. ул. „Караорман" бр. 27, Струмица. 

Досегашната адреса на Претпријатието во приват-
на сопственост за внатрешна и надворешна трговија 
на големо и мало „БАЛКАНКОМЕРЦ" ц.о. Струми-
ца, ул. „Браќа Минкови" бр. 53, се менува. 

Новата адреса на претпријатието гласи: Претприја-
тие во приватна сопственост за внатрешна и надворе-
шна трговија на големо и мало „БАЛКАНКОМЕРЦ" 
ц.о. ул. „Караорман" бр. 27, Струмица. 
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Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 376/98. 
(10874) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
375/98, на регистарска влошка бр. 1-10951-0, го запиша 
во судскиот регистар бришење на основач и промена 
на овластено лице на Трговското претпријатие „КИ-
ТАН ЕКСПОРТ44 п•о. увоз-извоз, Струмица. 

Трговското претпријатие „КИТАН ЕКСПОРТ44 

п.о. увоз-извоз, Струмица го брише досегашниот осно-
вач Лазар Китанов од Струмица, како нов основач се 
упишува Трајко Китанов од е. Секирник, општина Бо-
силово, Струмица. 

Се врши промена на досегашниот директор и за-
стапник Иљо Василев од Струмица. Нов директор и 
застапник во надворешно трговското работење на 
претпријатието ќе биде Виолета Миладинова ќе го за-
стапува претпријатието без ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 375/98. 
(10876) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
366/98, на регистарска влошка бр. 1-844-0, го запиша 
во судскиот регистар пристапување на основач на 
Трговското претпријатие на големо и мало во приват-
на сопственост „ЕВРОПРОМЕТ" ц.о. експорт-им-
порт, е. Ново Добрејци, Струмица. 

Кон трговското претпријатие на големо и мало во 
приватна сопственост „ЕВРОПРОМЕТ44 ц.о. експорт-
импорт, пристапува како основач Крсто Витанов од с.к 
Просениково, и вложува основни средства во вкупен 
износ од 470.700,00 денари. 

Основачот не одговара за обврските на претприја-
тието. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 366/98. 
(10878) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
401/98, на регистарска -влошка бр. 03001135-1-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Јав-
ното трговско друштво за трговија, услуги и производ-
ство „ЈАНИТЕКСТ44 и др. ј.т.д. увоз-извоз, е. Чи-
флик, Облешево. 

Основачи: Лазо Коцев и Кристијан Коцев од Коча-
ни. 

Дејности: 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 
17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/1, 
51.43, 51.63, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/3, посредување и застапување, консигнација, ма-
лограничен промет, транспорт на стоки, лица и шпе-
диција, посредување, застапување и реекспорт. 

Одговорсноти: во свое име и за своја сметка со це-
локупниот свој имот. 

Лазо Коцев - управител без ограничување. 
Од Основниот суд во Штип, Трет. бр. 401/98. 

(10890) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр! 
368/98, на регистарска влошка бр. 03001102-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
д.о.о.е.л. Друштво за производство на пластична ам-
балажа „АГРОЦЕНТАР - 98". Илија д.о.о.е.л., ул. 
„Стевка Тасева44 бр. 6, Кочани. 

Основач на друштвото е Илија Каров од Кочани 
ул. „Маршал Тито44 Б-3/19. 

Дејности: 25.2, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 24.70, 
24.15, 24.16, 24.20, посредување и застапување во про-

метот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, 
реекспорт, кјонсигнациона продажба, комисионо рабо-
тење, мал ограничен промет со соседните земји, услуги 
во надворешно - трговскиот промет. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, неограничено. 

За обврските во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Управител на друштвото е основачот: Илија Каров 
со неограничени овластувања во застапувањето на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 368/98. 
(10891) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
375/98, на регистарска влошка бр. 03001109-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписто на Трговец 
поединец Јорданка Јован Петрова т.п., ул. „Крсте Ми-
сирков44 бр. 61, Кочани. 

Основач: Јорданка Јован Петрова од Кочани. 
Дејности:! 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 

52.27, 52.41^ 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48 и др. ; 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот неограничено. 

Овластен! потписник е основачот Јорданка Јован 
Петрова - со неограничени овластувања во застапува-
њето и претставувањето на трговецот поединец. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 375/98. 
(10892) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
377/98, на регистарска влошка бр. 03001111-1-01-000, 
го запиша вр трговскиот регистар основањето на Дру-
штвото за трговија и услуги Магос Илијева Верка и 
др. ј.т.д., е. Мородвис, Зрновци. 

Основач: Илијева Верка од е. Мородвис. 
Дејности: 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 

52.26, 52.27,; 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.4^/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 51.3, 51.31, 
51.32, 51.33; 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.4, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24 , 55.30, 55.30/1, 55.30/2, надво-
решна трговија со прехранбени производи и надворе-
шна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во сво^ име и за своја сметка - неограничено, а 
за обврски^ одговара со целиот свој имот неограни-
чено, солидарно со двајцата содружници. 

Управител на друштвото е основачот Илијева Вер-
ка од е. Мородвис со неограничени овластувања во за-
стапувањето! како во внатрешниот така и во надворе-
шниот трговски промет. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 377/98. 
(10893) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
381/98, на регистарска влошка бр. 03001115-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Тргове-
цот поединец Оливера Ѓорги Пантова т.п., ул. „Бре-
зница 4 4 бр.ј 9, Кочани. 

Основач: Оливера Пантова од Кочани. 
Дејности: ! 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, ;52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 
52.47. 

Одговорност: во свое име и за своја сметка, лично 
со целиот свој имот. 
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Овластен потписник: Оливера Пантова. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 381/98. 

(10894) 

Основниот суд во Штип, со решението Трет. бр. 
269/98, на регистарска влошка бр. 03001003-4-09-000, 
ја запиша во трговскиот регистар трансформацијата 
според ЗТПОК и усогласување со ЗТД на Акционер-
ското друштво за угостителство „ХУНАП" ул. „Мар-
шал *Тито" бр. 17, Радовиш. 

Дејности: 0801 - гранка угостителство (080112, 
080121, 080190), 0701 - трговија на мало (070111, 
070112, 070113, 070114, 070129), 0702 - трговија на го-
лемо (070211, 070212, 070213 , 070214, 070229), 012200, 
013121 - производство на освежувачка пијачка. 

Акционерското друштво во правниот промет со 
трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а 
за обврските одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Трајанов Блажо - претседател 
на Управниот одбор, односно директор без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 269/98. 
(10895) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2006/98, на регистарска влошка бр. 1-69761-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Приватното средно училиште „АМЕРИКАНСКО ИН-
ТЕРНАЦИОНАЛНО УЧИЛИШТЕ НА МАКЕДО- , 
НИЈА" ул. „Перо Наков" бб, (комерцијална зграда на 
текстил кат 2, влез 2). 

Основач: Здружение за интернационална едукација 
„НОРМАК" Скопје. 

Дејности: 120121 - средно општо образование. 
Во правниот промет со трети лица училиштето на-

стапува во свое име и за своја сметка, целосна одго-
ворност. 

Се запишува Прлегрино Ангеловски Патрик, ди-
ректор со ограничување на овластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2006/98. (10659) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1135/98, на регистарска влошка бр. 02002&67-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговецот поединец т.п. Киоск „ВАКА" Т.П. 
Беќироски Беадин Зија, ул. „11 Октомври", ГТЦ, 
Скопје. 

Дејности: 080190. 
Управител е Бешироски Зија 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, Трег. бр. 1135/ 
97. (10660) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1143/98, на регистарска влошка бр. 02002399-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Друштвото за трговија и услуги „СОКЕ МАРАН 
- К" експорт-импорт, д.о.о. ДООЕЛ, бул. „АВНОЈ" 
бр. 64, Скопје. 

Основач: „Соке Маран" д.о.о. Скопје. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 

070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132 , 070140, 070150 , 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 

060501, 060502 , 060503, 080190, 080201, 110109, 110303, 
110309, 110909 , 070310, 070320, меѓународна шпедици-
ја, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообра-
ќај, превоз на патници во меѓународниот друмски соо-
браќај. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Десимир ка Васил св-
еќа, управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1143/ 
98. (10661) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1264/98, на регистарска влошка бр. 02002462-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Приватната здравствена организација - ордина-
ција по општа медицина „БИВА" Јулија д.о.о.е.л. ул. 
„Борис Бојаџиски" бр. 69, Скопје. 

Единствен содружник е Јулија Бужаровска од Ско-
пје, со изјава за основање од 14.05.1998 год. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1264/ 
98. (10662) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1233/98, на регистарска влошка . бр. 
02002418-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговецот поединец авто такси „ПАР-
ТИ" т.п. Тони Миле Зотиќ, е. Мирковци, Чучер, Сан-
дево. 

Дејности: 060602, 060601, 060501, 060502, 060503. 
Управител е Тони Зотиќ. 
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. 1233/ 
98. (10663) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 917/98, на регистарска влошка бр. 02002496?-
9-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговското друштво за производство, трговија и 
услуги „РАКОВЕЦ ЕУРО-КОМПАНИ" експорт-им-
порт Гајур, д.о.о.е.л. е. Боговиње, Боговиње. 

Трговското друштво како д.о.о.е.л. е основано со 
изјава од 15.4.1998 год., а основач е Гајур Јакупи од е. 
Раковец, Боговиње. 

Дејности: 011311, 011312, 011312, 011314, 011315, 
011319, 011320, 011390, 090123 , 090124, 090129, 090131, 
090133, 090189 , 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 
050301, 050302, 110402, 110403, 110404, 013909, 013030, 
013042, 013043 , 013050, 013099 , 013121, 030003, 060501, 
060502, 060503 , 060602, 060803, 090121, 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, 080190, 080201, 080202, 
110109, 110303, 110309, 110902, 110302, 110905, 110903, 
110909, откуп на земјоделски производи, стока и сто-
чарски производи, шумски плодови, семе и саден мате-
ријал, водоземци и влекачи и ел.; пренос на возила, 
пренос на недвижности, рента-кар и ел. 070310, 
070320, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен тран-
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спорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, ус-
луги на меѓународен транспорт, на стока и патници, 
меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајно-
агенциски работи, продажба на стоки од консигнацио-
ни складови, туристички услуги, мал ограничен промет 
со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, изве-
дување на инвестициони работи во странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет Друштвото одговара со 
сите свои средствва. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Гајур Јакупи, упра-
вител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 917/ 
98. (10643) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1103/98, на регистарска влошка бр. 
020023887-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец Умер Шереф Рамадани за тргови-
ја на мало со обувки, кожа, гума и пластика „ГРОСС-
ЛЕДЕР" тп ул. „Илинденска" бр. 104, Тетово. 

Основач: Умер Шереф Рамадани. 
Управител: Умер Шереф Рамадани без ограничува-

ње. 
Дејности: 070122. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а За обврските одговара со сите 
свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1103/ 
98. 4 (10644) 

обврските сторени према трети лица трговецот поеди-
нец одговара лично со целиот свој имот. 

Управител без ограничување на фирмата е лицето 
Аргент Елмази од Гостивар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1202/ 
98. (10648) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. ^09/98, на регистарска влошка бр. 02002468?-
6-09-000, гб запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец за занаетчиски услуги во градежништвото 
„АКВА-САНИТЕР" тп Ергул Неим Усеини, „ЈНА" 
179, Гостивар. 

Основач на трговецот поединец е Ерѓул Усеини од 
Гостивар. 

Дејности: 050302, 070132. 
За овластувањата во правниот промет, трговецот 

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

Ерѓул Усеини, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 709/ 

98. (10653) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1218/98, на регистарска влошка бр. 0200246?-
6906-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец т.п. за превоз „НЕЏО-ТРАНС" Гициќ Са-
бит Мујо, е. Горно Оризари, Велес. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица настанува во свое име и за своја сметка, а за 
своите обврски одговара лично со целиот свој имот. 

Овластен потписник е Гициќ Мујо, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1218/ 
98. (10645) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1285/98, на регистарска влошка бр. 
020024227-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
Авто такси тп „ДАЈДА" трговец поединец Зуди Рецеп 
Мелани, ул. „Браќа Гиноски" 134, Гостивар. 

Дејности: 060602. 
Во правниот промет со трети лица, трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските сторени према трети лица, трговецот пое-
динец одговара лично со целиот свој имот. 

Управител без ограничување на фирмата е лицето 
Зуди Мелани. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1285/ 
98. (10646) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1109/98, на регистарска влошка бр. 02002337-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Трговецот поединец Автотакси „СЕВДАИЛ" 
т.п., Севдаил Зекирија Алији, ул. „14" бр. 5, Скопје. 

Дејности: 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили. 

[ 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

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

Овластен потписник: Севдаил Зекирија Алији -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1109/ 
98. (10669) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трсг. бр. 1202/98, на регистарска влошка бр. 
020025207-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец за сервис за компјутери ти „АЛ-
ЕИ-КОМ" трговец поединец Аргент Веби Елмази, Ле-
ска I 4а, Гостивар. 

Дејности: 72.50, одржување и поправка на канцела-
риски и сметачки машини и сметачки систсми. 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1210/98, на регистарска влошка бр. 02002398-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговецот поединец Авто такси „СОНЦЕ" т.п., 
Благоја Зоран Блажевски, е. Ракотинци, Скопје. 

Дејности: 60.22 - такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

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

Управител Благоја Блажевски од е. Ракотинци, 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1210/ 
98. (10670) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 838/98, на регистарска влошка бр. 6-
02002030-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговецот поединец „КАРАТ" авто 
такси Димче Марин Каратрајков, е. Волково, Скопје. 

Дејност^: 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара лично, 
со целиот свој имот. 

Управител и основач е Димче Каратрајков е. Вол-
ково, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 838/ 
98. (10671) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1325/98, на регистарска влошка бр. 02002533-
6-01-000. г<} запиша во трговскиот регистар запишува-
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њето на Трговецот поединец Трговија на мало „СЕН-
ДЕНИ" т.п., Сандра Сокол Пановска, Пазар Тафта-, 
лице, локал бр. 461, Скопје. 

Упавител: Сандра Сокол Пановска. 
Дејности: 52.252 26 - трговија на мало со производи 

од тутун, 52.452 47 - трговија на мало со книги, весни-
ци и прибор за пишување, 52.352 33 - трговија на мало 
со козметички тоалетни препарати, 55.452 44/4 - трго-
вија на мало со останати производи за домаќинствата. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трет. бр. 1325/ 
98. * (10672) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 391/98, на регистарска влошка бр. 02002539-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Друштво за производство, трговија и услуги 
„ПАРКЕТОМАТ" Љупчо д.о.о.е.л., експортчнмпорт, 
ул. „Козле" бр. 83-а, Скопје. 

Дејности: 011320, 011390, 011413, 012142, 012201, 
012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 013400, 
013500, 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 
060503, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070215 , 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080190, 080201, 080202, 090110 , 090121, 090140, 090150, 
090160, 090183, 090189, 090209, 110109, 110309, 110403, 
110404, 110620, 110901, 110903, 110905, 110909, 070320, 
070310. 

Управител е Коловски Љупчо од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 391/ 

98. (10675) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 1259/98, на регистарска влошка бр. 02002550-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Трговецот поединец Автотакси „НАЗИМ" 
т.п., Назим Мусли Јусуфи е. Мојанци бр. 12, Скопје. 

Дејности: 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара лично, 
со целиот свој имот. 

Овластен потписник: Јусуфи Назим - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, 'Трет. бр. 1259/ 
98. (10676) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 1374/98, на регистарска влошка бр. 02002521-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Трговецот поединец „КИС" - колонијална 
продавница на Милосавл>ев Миливоје Илија ул. „Кри-
сто Татарчев" бр. 27-а, Скопје. 

Дејности: 52.11 - трговија на мало во продавници, 
претежно со храна, пијалаци и тутун, 52.12 - друга 
трговија на мало во продавници со мешовити стоки, 
52.33 - трговија на мало со козметички и тоалетни 
папири. 

Управител на трговецот поединец е Милосавл>ев 
Илија ул. „Палмиро Тољати" бр.91-6 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, Трет. бр. 1374/ 
98. (10677) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1247/98, на регистарска влошка бр. 02002498-

6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Трговецот •поединец киоск Фенева Трајче 
Анита „АНЧЕ" т.п., ул. „Кузман Јосифовски Питу" 
бб, Железничка Станица, Скопје. 

Дејности: 52.25, 52.26, 52.33, 52.47, 52.48, 52.63. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

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

Основач и одговорно лице Фенева Анита - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 1247/ 
98. (10678) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
385/98, на регистарска влошка бр. 1-3256-0, го запиша 
во судскиот регистар пристапувањето на основач со 
вложување на средства на Приватното претпријатие 
за производство и тртовија на големо и мало „ДА-
НИЕЛ - КОМЕРЦ" п•о. увоз-извоз, бул. „А. Маке-
донски" бр. 5/15, Радовиш. 

Кон претпријатието „ДАНИЕЛ - КОМЕРЦ", како 
нов основач, пристапува ПТППС „БЕГОТРАНС" п.о. 
Радовиш, со вложување на основно средство ВЛЕКАЧ 
- МАН ШТ - 699 - ИФ. во вредност од 350.000,00 ден. 
сопственик на ПТПС ВЕГОТРАНС е Веселинов Гол-
не. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 385/98. 
(10854) 

Основниот суд во Штип, со решението Трет. бр. 
16/98, на регистарска влошка бр. 0300026-603-000, го 
запиша во трговскиот регистар престанок на Трговец 
поединец Игорче Томислав Симонов, Т.П. ул. „Миро 
Барага", бб. Пробиштип. 

Се брише од регистарот уписот на Трговецот пое-
динец Игорче Томислав Симонов, ТП ул. „Миро Бара-
га" бб, Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип, Трег, бр. 16/98. (10855) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
369/98, на регистарска влошка бр. 1-8777-0, ја запиша 
во судскиот регистар промена на овластено лица на 
Приватното претпријатие за надворешна трговска деј-
ност, промет на големо и мало производство и заста-
пување „МАРИКО" п•о. извоз-увоз, ул. „Славко 
Баев" 12, Пробиштип. 

Промена на овластено лице: наместо досегашниот 
директор на претпријатието Марија Стојковиќ од 
Пробиштип се запишува Живко Стојковиќ, за дирек-
тор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 369/98. 
(10856) 

Основниот суд во Штип, со решението Трет. бр. 
14/98, на регистарска влошка 03000372-6-01-000, ја за-
пиша во трговскиот регистар промената на деловен 
потфат - дејност на Трговец поединец Валентина На-
ко Николовска ТП ул. „Никола Коперник" бр. 2, 
Штип. 

Се бришат дејностите: 060501, 060502, 060503, 
060601, 060602. 

Се запишуваат дејностите: 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150. 

Од Основниот суд во Штип, Трет. бр. 14/98. (10857) 

Основниот суд во Штип, со решението Трет. бр. 
404/98, на регистарска влошка бр. 03001138-4-01,000, 
го запиша во трговскиот регистар организирање и усо-
гласување на Друштвото за внатрешни и надворешни 
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трговски промет „НОВА ТРГОВИЈА" а.д. ул. „Мар-
шал Тито" бб, Штип. 

Според ЗТПОК во Друштвото за внатрешен и на-
дворешен трговски промет „НОВА ТРГОВИЈА" а.д. 
- Штип, и усогласување со Законот за Трговските дру-
штва со Статут бр. 02 01/47 од 06.05.1998 год., и име-
нува органи на управување. 

Основачи се: Акционери според акционерска книга 
во списоците на судот „АКЦИОНЕРСКИ КАПИ-
ТАЛ"; Запишани акции со право на попуст, Агенција 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал на Република Македонија и Фонд за пензиско 
осигурување на Република Македонија. 

Дејности: 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43 , 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 41.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43. 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 52.51, 53.51, 
51.54, 51.55, 51.55, 51.51, 56.51, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 51.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 
74.88, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
продажба на стоки во консигнациони складови, реек-
спорт, мал ограничен промет со Република Бугарија. 

Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
* Се брише Киро Демјански, директор без ограничу-
вање, а се запишува Киро Демјански, извршен дирек-
тор, без ограничувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 404/98. 
(10858) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
381/98, на регистарска влошка бр. 1-6377-0, ја запиша 
во судскиот регистар промена на овластено лице на 
Претпријатието за производство, услуги и трговија 
„ВИВА-97" п.о. извоз-увоз, ул. „Борис Крајгер" бр. 
8/17, Штип. 

Досегашното лице овластено за застапување Деан 
Пеов од Штип, се брише од судскиот регистар, а за 
директор и застапник со неограничени овластувања се 
запишува Благој Панов од Штип, со стан на ул. „Е-
врејска" бр. 38, Штип. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 381/98. 
(10859) 

Основниот суд Штип, со решението Срег. бр. 335/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-5861-0, го запиша во 
судскиот регистар проширувањето на дејност на При-
ватното претпријатие за трговија на големо и мало 
„НАВИ ПРОМ" п•о., ул. „Васил Сурчев" бр. 7, Стру-
мица. 

Дејноста се проширува со: 01174 - производство на 
електрични апарати за домаќинството, 011741 - прои-
зводство на термички апарати. 

Од Основниот суд Штип, Срег. бр. 335/98. (10879) 

Основниот суд Штип, со решението Срег. бр. 334/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-2722-0, ја запиша во 
судскиот регистар промената на основач на Градежно 
претпријатие во приватна сопственост „ИЗГРАДБА" 
п.о., ул. „Маврово" бр. 17, Струмица. 

Се брише основачот на претпријатието Јован Ѓор-
ѓиев од Струмица, а се запишува како нов основач 
Нанчо Божинкочев од Струмица. 

Од Основниот суд Штип, Срег. бр. 334/98. (10881) 

Основниот суд Штип, со решението Срег. бр. 391/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-9027-0, ја запиша во 
судскиот регистар промената на лице овластено за за-
стапување на Трговското претпријатие „КОМПАНИ-
ЈА - ЛАЗАРОВ" експорт-импорт, Струмица. 

Се разрешува Ефтимов Јане од Струмица од дирек-
тор и застапник со неограничени овластувања. 

Се именува Лазаров Кирчо од Струмица за дирек-
тор и застапник со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип, Срег. бр. 391/98. (10882) 

Основниот суд Штип, со решението П.Трег. бр. 23/ 
98, на регистарска влошка бр. 0300028.6-01-000, го за-
пиша во трговскиот регистар бришењето на уписот на 
Трговецот поединец Саша Мирко Момчилов т.п., ул. 
„Никола Карев" бр. 8, Кочани. 

Се брише од трговскиот регистар уписот на тргове-
цот - поединец Саша Мирко Момчилов - т.п. ул. „Ни-
кола Карев" бр. 8, Кочани, кој во вид на занимање 
вршеше дејност трговија на мало - област 0701, реги-
стрирана во трговскиот регистар со Решение од 
13.12.1996 год. со бр. на рег. влошка 1-28-0, срег. 
23496 на регистарскиот суд во град Штип, врз основа 
на одлука Јна трговецот поединец бр. 1 од 08.05.1998 
година. ! 

Од Основниот суд Штип, П.Трег. бр. 23/98. (10883) 

Основниот суд Штип, со решението Срег. бр. 373/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-1539-0, го запиша во 
судскиот регистар дополнувањето на дејноста на прет-
пријатието во приватна сопственост за трговија на го-
лемо и мало „ХУМАНОСТ" увоз-извоз, ц.о., ул. „Пе-
ре Тошев"! бр. 27, Кочани. 

Дејноста се дополнува со: 17, 17.4, 17.40, 17.40/1, 
17.40/2, 17.5, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 
18.21, 18.22, 18.23, 19, 19.3, 19.30. 

Од Основниот суд Штип, Срег. бр. 373/98. (10884) 

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 311/ 
98, на регистарска влошка бр. 03001045-1-01-000, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на јавно 
трговско друштво „ДИНАМИКА" Илчо Димитриев и 
Зоран Марков ј.т.д., е. Вање, Облешево. 

Содружници се Илчо Димитриев од е. Вање -
Облешево со паричен влог од 7.000 денари и Зоран 
Марков од е. Тркање - Кочани со паричен влог од 
3.000 денари. 

Дејност^: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 07Р123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070310 , 070320, 060501, 060502, 
060602. 

Друштвото настапува во свое име и за своја сметка, 
а за обврк$ите одговара со целиот свој имот. 

Содружниците одговараат солидарно со целиот свој 
имот. ј 

Управител со неограничени овластувања: Илчо Ди-
митриев. 

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 311/98. (10888) 

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 353/ 
98, на регистарска влошка бр. 03001087-1-01-000, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на Јавно 
трговско друштво за трговија „ЖАНА" Тодорова Сне-
жана и др. јтд, е. Тркање. 

Дејности: 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128 , 070129, 070130, 070211, 
070212, 070213 , 070221, 070222 , 070223, 070224, 070229, 
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070310, 070320, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 
110903, 110905, 110908, 110109. 

Тодоровска Снежана - управител без ограничување 
и застапник во надворешно трговскиот промет без 
ограничување во застапувањето и потпишувањето. 

Одговорност: лично со целиот свој имот, неограни-
чено овластување. 

Од Основниот суд Штип, Трет. бр. 353/98. (10889) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
379/98, на регистарска влошка бр. 1-10581-0, го запиша 
во судскиот регистар дополнување на дејност на При-
ватното претпријатие за превоз на патници со такси 
автомобили, услуги, производство и трговија на голе-
мо и мало „АСТ" Тп.о. увоз-извоз, Пробиштип. 

Дејности: 70.11, 70.12, 70.31, 71.10, 74.84. 
Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 379/98. 

(10847) 

Основниот суд во Штип, со решението Трет. бр. 
20/98, на регистарска влошка бр. 1-239-0, го запиша 
во трговскиот регистар вршење на Трговец поединец 
Сашко Богдан Стојанов Т.П. ул. „М. Тито" бр. 2А, 
Делчево. 

Престанок на вршење деловен потфат на фирмата 
Трговец поединец Сашко Богдан Стојанов Т.П. Дел-
чево. 

Од Основниот суд во Штип, Трет. бр. 20/98. (10848) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
389/98, на регистарска влошка бр. 1-5962-0, ја запиша 
во судскиот регистар промена на назив и дополнување 
на дејност на Претпријатието за производство услуги 
и трговија на големо и мало „КИМАКО" п.о. увоз-из-
воз, ул. „Вера Јоциќ" бр. 5, Делчево. 

Се брише Трговско претпријатие на големо и мало 
„ГИ-КОМ" п•о. увоз-извоз, Делчево. 

Се запишува Претпријатие за производство услуги 
и трговија на големо и мало „КИМАКО" п.о. увоз-
изовз, Делчево. 

Дејности: 012612, 012621, 012699, 020140, 110903. 
Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 389/98. 

(10849) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
348/98, на регистарска влошка 1-622-0, ја запиша во 
судскиот регистар именување на директор на Прет-
пријатието во општествена сопственост ЗИК „САН-
ДАНСКИ" ц.о. Делчево. 

Промена на лицето овластено за застапување, Кир-
чо Симоновски дипл. екк. в.д. директор со неограни-
чени овластувања во застапувањето, се разрешува до-
сегашниот стечаен управник дипл. екк. Кирчо Симо-
новски. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 348/98. 
(10850) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
245/98, на регистарска влошка бр. 1-316-0, го запиша 
во судскиот регистар усогласување со Законот за 
основно образование на Основното училиште „КИ-
РИЛ И МЕТОДИЈ" п•о. ул. „Маршал Тито" бр. 1, М. 
Каменица. 

Усогласување на организацијата, работите, статут 
на централно основно училиште „КИРИЛ И МЕТО-
ДИЈ п.о. М. Каменица, со Законот за образование. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 245/98. 
(10851) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
19/98, на регистарска влошка бр. 03000559-3-06-000, ја 
запиша во трговскиот регистар промена на овластено 
лице на Друштвото за превоз на патници и стоки, 
шпедиција, промет и туризам во земјата и странство 
„БЕРОВО-ТРАНС" д.о.о. ул. „Кеј" бб, Берово. 

Управител Стојан Миновски, со неограничени 
овластувања, се бришат досегашните управители Гри-
гор Картузовски, Јован Матеничарски и Слободан 
Фурнаџиски. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 19/98. (10852) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр! 
394/98, на регистарска влошка бр. 1-950-0, ја запиша 
во трговскиот регистар промена на овластено лице на 
Производното услужно, занаетчиско претпријатие во 
приватна сопственост „МЕТАЈ1ВОД" п.о. ул. „Октом-
ври" бр. 23, Радовиш. 

Се брише Ѓорѓи Свирков, директор и застапник со 
неограничени овластувања, а се запишува Кирче 
Свирков, директор и застапник со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 394/98. 
(10853) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 804/98, на регистарска влошка бр. 02002505?-
1-01-000, го запиша во трговскиот регистар Јавното 
трговско друштво за производство, трговија и услуги 
„КАРО" Делева Дивна и др. ул. „Трговски центар" 
бр. бб, Гевгелија. 

Јавното трговско друштво е основано со договор 
од 27.03.1998 година, а основачи се Делева Дивна и 
Нејков Ристо од Гевгелија. 

Дејности: 020110, 020121, 020131, 07011, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070115 , 070116, 070117, 070118, 
070119, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
080112, 080190, 080201, 110309, 110909, 070310, 070320, 
меѓународна шпедиција, малограничен промет со со-
седните земји: Грција, Бугарија, СР Југославија и Ал-
банија, застапување и посредување во надворешниот 
трговски промет, угостителски и туристички услуги со 
странство. 

Во правниот промет со трети лица јавното тргов-
ско друштво истапува во свое име и своја сметка, а за 
обврските настанати во правниот промет со трети ли-
ца јавното трговско друштво одговара со целиот свој 
имот и лично и неограничено со сиот свој имот на 
содружниците. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Делева Дивна од 
Гевгелија, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 804/ 
98. (10637) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1377/98, на регистарска влошка бр. 
02002502?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар • 
Трговецот поединец Угостителски дуќан тп „ФАТИ" 
Абдилазиз Меваип Беќири, ул. „Б. Единство" бр. 3, 
Дебар. 

Основач на Трговец-поединец е Абдилазиз Меваип 
Беќири од Дебар. 

Дејности: 080190. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка, а за 
своите обврски одговара управителот Абдилазиз Бе-
ќири со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1377/ 
98. (10638) 
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Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1480/98, на регистарска влошка бр. 
020026057-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец т.п. Колонијал „С-М КОМПА-
НИ" Зулќуфли Енвер Адеми, е. Голема Речица, Тето-
во. 

Основач: Зулќуфли Енвер Адеми. 
Дејност: 52.11 - Трговија на мало во продавници, 

претежно со храна, пијалаци и тутун. 
За управител на тп се одредува Зулќуфли Енвер 

Адеми од е. Г. Речица, Тетово. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските на тп во правниот промет со трети лица прев-
земени во текот на работењето одговара тп Зулќуфли 
Енвер Адеми, лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1480/98. (10639) 

За управител на тп се одредува Исен Шефит Илази 
од Тетово, ј 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица превземени во текот на работењето истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските на тп во 
правниот промет со трети лица превземени во текот 
на работењето одговара Исен Шефит Илази, лично со 
целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1279/ 
98. (10642) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 896/98, на регистарска влошка бр. 020024517-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговското друштво за производство, трговија, 
угостителство и услуги „САШКО-КОМЕРЦ" Сашко 
д.о.о.е.л. увоз-извоз е. Брвеница, општина Брвеница. 

Основач: Сашко Николов од е. Брвеница. 
Управител: Сашко Николов, без ограничување. 
Дејности: 012201, 012310, 012321, 012322, 012421, 

012611, 012613, 012622, 013021, 013022, 013073, 013121, 
013200, 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, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070121, 080201, 080202, 090121, 090201, 110909, 
070310, 070320. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а одгова-
ра со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 896/ 
98. (10640) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1235/98, на регистарска влошка бр. 
020024737-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец т.п. Парфимерија „ВЕПА" Исен 
Зулќуфли Хисени, ул. „Радован Цониќ" бр. 46, Тето-
во. 

Основач: Исен Зулќуфли Хисени од е. Гајре, Тето-
во. 

Дејности: 52.33 - Трговија на мало со козметички 
и тоалетни препарати. 

За управител на ти се одредува Исен Зулќуфли Хи-
сени. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските на ти во правниот промет со трети лица прев-
земени во текот на работењето одговара ти Исен Зул-
ќуфли Хисени лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1235/ 
98. (10641) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1284/98, на регистарска влошка бр. 02002429-
6-01-000, ја запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец „БИЛЈАНА" - цвеќарница, Тодоровска Бо-
рис Сузана ул. „Партизанска" бб, лок. бр. 5, Неготи-
но. 

Основач: Тодоровска Борис Сузана од Неготино. 
Дејност: 070129 - тутун и други ^прехранбени 

производи, цвеќе, галантерија, бижутерија, базарска 
стока и играчки. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските одговара лично со целиот свој имот. 

Тодоровска Борис Сузана - управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1284/ 
98. | (10631) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1212/98, на регистарска влошка бр. 02002549-
6-09-000, ја запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец пицерија „НАТАЛИ" Наташа Станко Зафи-
рова Комплекс Дојрана, Стар Дојран. 

Седиште: Комплекс Дојран, Стар Дојран. 
Основач: Наташа Зафирова од Скопје - одговара 

лично со целиот свој имот. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка. 
Управител - Наташа Зафирова од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1212/ 

98. (10632) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1279/98, на регистарска влошка бр. 
020025047-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец т.п. Колонијал „МОСТАР 2" 
Исен Шефит Илази, ул. „Браќа Миладинови" бр. 153, 
Тетово. 

Основач: Исен Шефит Илази. 
Дејност: 52.11 - трговија на мало во продавници, 

претежно со храна, пијалаци и тутун. 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1369/98, на регистарска влошка бр. 02002506-
6-06-000, ја запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец т.п> „КИКО" - такси, Зоран Добросав Алек-
овски е. Ранковце, општина Ранковце. 

ТП „КИКО" - такси е основано со пријава бр. 1 од 
18.05.1998 година. 

Основач: Зоран Добросав Алековски од е. Ранков-
це, општина Ранковце. 

Дејност: 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските одговара лично со целиот свој имот. 

Во внатрешниот промет се запишува Зоран Добро-
сав Алековски - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1369/ 
98. (10633) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1420/98, на регистарска влошка бр. 02002592-
6-06-000, ја запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец Селами Нејази Исуфи „СЛИМ" - таксист, е. 
Ваксинце, Липково. 

Дејности: 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили. ! 
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Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските одговара лично со целиот свој имот. 

Основач: Селами Исуфи од е. Ваксинце, Куманово 
- управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1429/ 
98. (10634) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 957/98, на регистарска влошка бр. 02002482-
6-01-000, ја запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец „ИВИ" т.п., колонијал, Зорица Чедо Нау-
мовска ул. „Народна Револуција" бр. 173, Куманово. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114. 
Управител: Зорица Наумовска ул. „Народна Рево-

луција" бр. 173, Куманово. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските одговара лично со целиот свој имот. 

Зорица Наумовска - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 957/ 

98. (10635) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1382/98, на регистарска влошка бр. 02002537-
6-06-000, ја запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец за превоз на патници со такси автомобили 
„СПЕКТАР" т.п., Нинослав Бојан Алексов ул. „Дра-
гојло Дудиќ" бр. 1, Куманово. 

ТП е пријавен со пријава за основање од 20.05.1998 
год.. 

Дејност: 06.62 - такси превоз. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските одговара лично со целиот свој имот. 

Нинослав Алексов - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1382/ 

98. (10636) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1148/98, на регистарска влошка бр. 1-19619, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на приватна здрав-
ствена организација - ординација по општа медицина 
стоматологија „ГРИФОН" ул.„Марка>ва" бр.38 При-
леп. 

Основачи: Златко Кузманоски и Пенита Кузмано-
ска - Петреска од Прилеп. 

Дејност: 85.13. 
Субјектот на уписот во правниот промет со трети 

лица настапува со полни овластувања, во свое име и 
за своја сметка. 

Приватна здравствена организација во правниот 
промет одговара со целиот свој имот со кој располага 
и има полна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Златко Кузмано-
ски - директор со неограничени овластувања во рам-
ките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 1148/98. 
(10985) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
438/98, на регистарска влошка бр. 001365, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на д.о.о.е.л. 
Трговско друштво за угостителство, трговија и прои-
зводство Звонко Милошески „БЈАНКО" ул.„Кеј 9-ти 
Септември" бр.70/4-5 Прилеп. 

Основач Звонко Милошески. 
Дејности: 55.30, 5530/1, 5530/2, 5530, 55.40, 51.11, 

51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51,34, 51.33, 51.35, 51.36, 

51.37, 51.41, 74.12, 51.41, 51.42, 51.45, 51.46, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 01.30, 05.01, 05.02, 
15.51, 15.81, 62.12/3, надворешна трговија со прехрам-
бени производи, надворешна трговија со непрехрамбе-
ни производи, услуги во меѓународен транспорт на 
стоки. 

Во правниот промет спрема трети лица друштвото 
истапува во свое име и за своја сметка и одговара со 
целиот свој имот со полна одговорност. 

Звонко Миолошески - управител со неограниечни 
овластувања. 

Основна главница 10.000 дем. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 438/98. 

(10986) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
433/98, на регистарска влошка бр. 001360, го запиша 
во трговскиот регистар д.о.о.е.л. Друштво за прои-
зводство, трговија, угостителство и услуги Наде Дуни-
маглоска „МЛАКАПРОМ" увоз-извоз Нас. „Точила" 
И д-2/18 Прилеп. 

Дејности: 01.11/1,01.11/ 3,01.12/1,01.21,01.22/1, 
01.24, 15.11, 15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.86, 
15.93, 15.98/1,15.98/2, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 
51.16, 51.17, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42/1, 51.44, 51.53, 51.55, 
51.57, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.47, 52.62, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна 
трговија со прехрамбени производи, надворешна трго-
вија со непрехрамбени производи, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услу-
ги во меѓународниот транспорт, угостителски и ту-
рист. услуги, посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнацио-
ни складови на странски стоки изведување на инвести-
циони работи во странство, мал ограничен промет, 
реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со сите сови средства. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот промет е Наде Дуни ма-
тоска, управител со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Основачкиот влог се состои од основачки влог од 
10.000 дм во предмети, а според извештај од овластен 
проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 443/98. 
(10988) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1158/98, на регистарска влошка бр. 2-712, ја запиша 
во судскиот регистар Производствената трговска и ус-
лужна задруга „ДАМА" п.о. ул.„Јане Сандански" 
бр.27 Охрид. 

Дејности: 011941, 011949, 012421, 012429, 020140, 
060501, 060502, 060601, 060602 , 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122/070123 , 070124, 070125 , 070126, 
070127, 070128 , 070129, 070131, 070132, 070140, 070Г50, 
070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 
070223 , 070224, 070225, 070229 , 070230, 070240, 070250, 
070260, 070310, 070320, реекспорт, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
080114, 080119, 080221, 080129 , 080190, 080201, 080202, 
090202, 090209, 110309, 110905, 110909. 

Овластен застапник за преставување на задругата 
во надворешниот и внатрешниот трговски промет за 
директор е Орце Танески од Охрид ул.„Јане Сандан-
ски" бр.27. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1158/98. 
(10990) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 1310/98, на регистарска влошка бр. 02002659-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето на правилникот на Парфимерија „ВЕНЕЦИ-
ЈА" т.п., Тантуровска Драган Надица ул. „Партизан-
ски одреди" бр. 37, ТЦ „Буњаковец" лок. 101/1, Ско-
пје. 

Содружник: Тантуровска Надица ул. „Пржино" бр. 
15, Скопје. 

Управител без ограничување Тантуровска Надица. 
Одговара со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1310/ 

98. (12027) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1262/98, на регистарска влошка бр. 02002583-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец Трговија на мало „СУПЕР УНИОН" Руфки 
Кемал Емровски т.п., ул. „Индустриска" Дисконт Тех-
нометал Вардар лок. бр. 65, Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129. 
Основач: Руфки Емровски. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и во своја сметка, а за обврските одговара со це-
локупниот свој имот. 

Трговецот поединец во внатрешниот промет го за-
стапува Руфки Емровски - управител без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1262/ 
98. (12028) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1391/98, на регистарска влошка бр. 02002736-
8-09-000 го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштво за интелектуални услуги, туризам и трго-
вија „ПРЕМИЕР - 1" извоз-увоз, Кипровска Дороти 
ДООЕЛ - ул. „Љубљанска" бр. 16, Велес. 

Дејности: 80.42, 92.31/2, 92.34, 92.72, 93.05 , 74.14, 
74.40, 74.83, 74.84, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
65.21, 65.22, 70.31, 71.33, 72.20, 72.60, 74.11. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Кипровска Доро-
ти, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 1391/ 
98. (11971) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ ~ 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
нијата на овој суд Ст.бр. 57/96 ПГМ "Агротехника" -
Куманово, Ст.бр. 27/96 Холдинг Компанија - "Сне-
жана и Синови"-Куманово, Ст.бр. 58/96 ППГМ "Кока" 
- Куманово и Ст.бр.26/96, ЈП "Трејд" - Куманово, 
заклучени се стечајните постапки над должниците. 

По правосилноста на решенијата должниците да се 
бришат од регистарот на претпријатијата при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (13567) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението <5т.бр.2/97 од 06.У.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ППТУ "Р.И.Л.-
Комерц" Д 0 О од е. Црешево, Скопје. 

За стечаек судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд;, 

За стечаен управник е одреден Коста Костов од 
Скопје,ул."^о Ши Мин" бр.266, телефон 271-188. 

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. 

Рочиштејза испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 13.ГХ.1998 година, во 10,05 часот, во 
барака 4, сбба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (13634) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението јСт.бр. 525/96 од 12.У.1998 година, заклу-
чена е стечајната постапка над должникот ПТ "Кар-
готраде" ДфО - Скопје, ул."Демир Трајков" бр. 486 со 
жиро сметка 40120-601-197805. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13635) 

Основниот р$д Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението |Ст!бр.791/98 од 24.УП.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "СМ Кор-
порација Асоцијација кристал" од Скопје, ул. "Прво-
мајска" бб, ^о жиро сметка 40100-601-51329. . 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Јосиф Костовски од 
Скопје,бул]'АВНОЈ" бр.80/1/9, телефон 418-761. 

Се определува општа забрана за располагање со 
имотот на должникот. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски да!ги исполнуваат водејќи сметка за објаве-
ното решение. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (13654) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението; Ст.бр.2414/97 од 31.Ш.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТ "Соско-
Промет"Д(Ј>0 од .Скопје, ул. "Жарко Зрењанин" бр. 
63, со жиро!сметка 40100-601-334412. 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, 
судија при с>вој суд. 

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од 
Скопје ,у л." јКрсте Асенов" бр.12/1/15, телефон 261-102. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се? задолжуваат должниците да ги намират 
долговите гјфема стечајниот должник без одлагање. 

Рочишт^ за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 15.1Х.1998 година, во 9,45 часот, во 
барака 4, ф>ба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (13680) 
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Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 462/96 од 26.Ш.1998 година, по 
правосилноста на решението, стечајниот должник да 
се брише од регистарот на претпријатијата при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (13682) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
231/98 од 04.УШ.1998 година, отвори стечајна постапка 
над ПП "Шикло" - Битола, ул. "Његош" бб со гра-
фичка дејност, жиро сметка 40300-601-8313 при ЗИП 
Филијала - Битола, но истата не се спроведе и заклучи 
заради немање на имот на должникот. 

Од Основниот суд во Битола. (13684) 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд• > 

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од 
Скопје,ул."АВНОЈ" бр.68/1У, телефон 454-808. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 9.1Х.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13688) 

Управниот одбор на АД "Илинденка** - Крушево 
изготви и достави програма за финансиска и соп-
ственичка трансформација на АД "Илинденка" - Кру-
шево согласно чл.81 од Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал . 

Стечајниот совет на Основниот суд во Прилеп 
свикува рочиште за изјаснување и гласање на дове-
рителите по програмата за финансиска консолидација 
и сопственичка трансформација на АД "Илинденка" -
Крушево бр. 03-51/1 од 5.УШ.1998 година за 17.1Х.1998 
година во 12,00 часот во судница, голема сала при 
Основниот суд во Прилеп. 

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со 
поднесок потпишан од овластен застапник. 

Програмата доверителите можат да ја разгледаат 
во просториите на должникот АД "Илинденка" - Кру-
шево, ул.''Маршал Тито" бб-Крушево. 

Од Основниот суд во Прилеп. (13685) 

Основниот суд во Битола објавува дека во сте-
чајната постапка што се води над стечајниот должник 
"Пружиш и текстил" од Демир Хисар, заведена под 
Ст.бр.139/96, закажува рочиште за 11.1Х.1998 година 
во овој суд, судница бр. 31, во 12 часот, на кое 
доверителите ќе се изјаснуваат по програмата за 
финансиска консолидација и сопственичка трансфор-
мација на ДО "Пружини и текстил" - Демир Хисар. 
Доверителите на рочиштето можат да гласаат преку 
свој овластен претставник или по писмен пат. 

Доверителите можат да извршат увид во програ-
мата во просториите на "Пружини и текстил" во 
Демир Хисар. 

Од Основниот суд во Битола. (13704) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 211/97 од 11.У1.1998 година заклучена е 
стечајната постапка над должникот ПП "Лондон-
ПУБ" ДОО од Гостивар. 

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

Од Основниот суд во Гостивар. (13687) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.594/96 од 14.УП.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПП "Интер-
електроник" од Скопје, ул. "Т.Синаитски" бр. 11-А. 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.245/96 од 09.Х1.1995 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТУ "Унико-
мерц-Промет" од Скопје, ул. "Никола Русински" бр. 5. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од 
Скопје,ул "АВНОЈ" бр.68ЛУ, телефон 454-808. 

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 07.1Х.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13689) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 424/97 од 09.VI. 1998 година заклучена е 
стечајната постапка над стечајниот должникот ГГГП 
"Ресул комерц" увоз-извоз од Гостивар. 

По правосилноста на решението должникот да сс 
брише од регистарот на претпријатијата при реги-
старското одделение на Основниот суд Скопје I -
Скопје. 

Од Основниот суд во Гостивар. (13691) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 87/96 од 06.Ш.1998 година се одобрува 
предлогот за присилно порамнување склучен помеѓу 
доверителите и должникот ТП "Интертранс-ГВ" од 
Гостивар. 

На доверителите чии побарувања се утврдени ќе 
им се исплати во висината од 50% со рок на исплата од 
една година, со камата од 6% годишно. 

Од Основниот суд во Гостивар. (13697) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 405/97 од 10.1У.1998 година заклучена е 
стечајната постапка над должникот ПП "Респект" од 
Гостивар. 

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

Од Основниот суд во Гостивар. (13699) 
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Основниот суд во Струга со решението Ст.бр. 
36/96 од 12.ХП.1996 година ја заклучи стечајната 
постапка над ПП "Виракс" од е. Вевчани, поради 
немање имот од страна на должникот. 

Од Основниот суд во Струга. (13700) 

Стечајната постапка над ПП "Екс-Импорт" од е. 
Радолишта - Струга со жиро сметка 41020-601-6350, 
отворена со решение на Основниот суд во Струга -
Ст.бр. 8/98 од 13.Ш.1998 година, се заклучува. 

Стечајниот управник Крстески Фонче од е. Драс-
лајца, се разрешува од функцијата. 

Се задолжува Основниот суд Битола - регистарско 
одделение по правосилноста на ова решение стечај-
ниот должник да го избрише од уписот во судскиот 
регистар. 

Од Основниот суд во Струга. (13701) 

Се одобрува предлогот за присилно порамнување 
доставен од управникот за присилно порамнување 
Кутаноски Ѓорѓи од Струга, според кој должникот 
ППОВИ "Графиком" од Струга предлага исплата на 
утврдените побарувања на доверителите во полн 
износ за период од 3-три години, сметано од денот на 
постигнатото присилно порамнување. 

Склученото присилно порамнување има правно 
дејство и спрема доверителите што не учествувале во 
постапката, како и спрема доверителите што учеству-
вале во постапката, а нивните побарувања се оспо-
рени ако дополнително се утврдат. 

Управникот за присилно порамнување Ѓорѓи Кута-
носки се разрешува од функцијата сметано од денот 
кога е постигнато присилното порамнување -
26.ХП.1997 година. 

Од Основниот суд во Струга. (13702) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1031/97 од 04.Ш.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППП "Голем 
Камен" увоз-извоз од Скопје, ул."Народен Фронт" бр. 
25/19. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
ири овој суд. 

За стечаен управник е одредена Јагода Белковска 
ОД С'коп је,ул ."М.Тито" бр.22-3/7, телефон 202-700. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докажи. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Се одобрува склученото присилно порамнување 
помеѓу должникот ДОО "Дримкол" - Рудник за јаглен 
од е. Вевчани и доверителите чии побарувања се 
утврдени. 

Должникот се обврзува дека утврдените побару-
вања ќе ги исплати во полн износ во рок од две ипол 
години (2,5 години), сметано од денот на склучувањето 
на присилното порамнување - 2Л/П.1997 година. 

Склученото присилно порамнување има правно 
дејство и спрема доверителите што не учестувале во 
постапката, а нивните побарувања се оспорени ако 
дополнително се утврдат. 

Од Основниот суд во Струга. (13703) 

Рочиште зЏ испитување на пријавените побарувања 
се закажува *Ја 27.ГХ.1998 година, во 11,00 часот, соба 
број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13725) 

Основниот! суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението С^.бр.969/96 од 06.1У.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПП "Луком" од 
Скопје, ул."Д^ситеј Обрадовиќ" бр. 13. 

За стечаен' судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен!управник е одреден Мито Арминовски 
од Скопје,ул.Шетар Манџуков" бр.236, телефон 263-
992. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават! своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето јна 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 16.1Х.1998 година, во 9,15 часот, во 
барака 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основ^рот суд Скопје П - Скопје. (13728) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението <Ст.бр. 148/97 од 22.ХП.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТ 
"Глобал Комерц" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. 
"Коста Новаковиќ" бр. 12, со жиро сметка 40100-601-
48732. I 

За стечаенј судија е одредена Магдалена Бајалска-
Ѓорѓиевска, судија при овој суд. 

За стечаенј управник е одреден Арминовски Мито 
од Скопје,ул.ГПетар Манџуков" бр.236, телефон 263-
992. ј 

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 з^ испитување на пријавените побарувања 
се закажува ^а 2.1Х.1998 година, во 10,00 часот, во 
барака 4, собја број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (13729) 

Основниот! суд во Прилеп со решението Ст.бр. 
12/96 од 10.ујШ.1998 година констатира дека програ-
мата за финансиска и сопственичка трансформација 
на АД "Современ дом" - Прилеп бр. 02-128 од 
24.VII998 година изработена од страна на Управниот 
одбор при должникот е прифатена и стечајниот совет 
на Основниот^ суд во Прилеп ја одобри. 

Од Основниот суд во Прилеп. (13674) 

| ЛИКВИДАЦИИ 
| 

Основниот! суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението ЈЈј•бр. 153/97 од 17.УПЛ998 година заклу-
чена е ликвидационата постапка над ликвидациониот 
должник Акционерско друштво за изградба и одржу-
вање на трплотехнички постројки "Ватростална 
Скопје" Ц.ОЈјод Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 68 со жиро 
сметка број 4() 100-601-14653. 
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По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријати-
јата при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (13371) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Лбр. 165/98 од 5.У.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ликвидациониот 
должник Претпријатие за производство, трговија и 
услуги "Смук" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "11 
Октомври" бр. 34 со жиро сметка 40100-601-380120. 

За ликвидационен управник се определува Слави 
ца Котевска од Скопје, ул. "11 Октомври" бр: 28, теле-
фон 234-225. 

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 дове>рителите на ликвидацио-
ниот должник на 10.ЕХ. 1998 година, во 8,10 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (11389) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 134/98 од 5.УЛ998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
за производство и промет на големо и мало "Арма-
тура" експорт-импорт ДОО од Скопје,ул."518" бр. 
27/2 со жиро сметка 40110-601-406383. 

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

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 10.ГХ.1998 година, во 8,30 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (13445) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со 
решението Л.бр. 15/97 од 23.Ш.1998 година заклучена 
е ликвидационата постапка над должникот Претпри-
јатие за транспорт, трговија и услуги експорт-импорт 
"Булевар-транс" ЦО - Гостивар, ул."Никола Пара-
пунов" бр. 118. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при реги-
старското одделение на Основниот суд • Скопје I -
Скопје. 

Од Основниот суд во Гостивар. (13686) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив:'Т.П. "Пела-
гонија" АД - Гостивар" - тркалезниот печат со ознака 
"2" и штембилот со ознака "1". (13666) 
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Тркалезен печат и штембил под назив: "Трговско 
претпријатие Т.П. "Кремпи" Д.О.О. - Скопје". (13779) 

Правоаголен печат под назив:"Бифе "БАС" - Сашо 
Таневски, ул."Васил Ѓоргов" 20/7 - Скопје". (13663) 

Тркалезен печат под назив:"Претпријатие за трго-
вија и транспорт "Валго" увоз-извоз - Скопје". (13639) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за про-
мет, производство и услуги за електроника и биротех-
ника на големо и мало увоз-извоз "Имел" - Ц.О. -
Скопје. (13640) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.0941083» издаден од Амбасадата ни РМ 
но Рим - Италија па име Јакупи Шабан, е. Ново Село 
II - 'Готово. ' (13807) 

Пасош бр. 0879408, издаден од УВР - Тетово на име 
Стаменовиќ Јелисавета, ул."Андреа Ристески" бр. 
15/8,Тетово. (13628) 

Пасош бр.0978343, издаден од ОВР - Куманово на 
име Кочевска Цветанка, ул."Народна Револуциј а" бр. 
93,Куманово. (13630) 

Пасош бр.0754568, издаден од ОВР - Куманово на 
име Кочевски Круме, ул."Народна Револуциј а" бр. 93, 
Куманово. - (13631) 

Пасош бр. 0046053, издаден од УВР - Тетово на име 
Јахја Мујдин, е. Селце,Тетово. (13632) 

Пасош бр. 185392, издаден од ОВР - Струга на име 
Абдурамани Урим, е. Г.Татеши,Струга. (13633) 

Пасош бр.343517/94,.издаден од УВР - Куманово на 
име Исени Бесник, ул."Перо Стојановски "бр. 9, Кума-
ново. (13638) 

Пасош бр.0836250,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Ќиро Јосифовски, ул."Рузвелтова" бр. 51/15,Скопје. 

Пасош бр. 529648 на име Дервиши Шклким, е. Стрел-
ци,Кичево. (13644) 

Пасош бр.529649 на име Дервишоски Башким, е. 
Стрелци, Кичево. (13645) 

Пасош бр.336540 на име Мухарем Ислами, ул. "М. 
Рајчевски" бр.66,Тетово. (13646) 

Пасош бр. 76777/93, издаден од ОВР - Струга на име 
Етеми Асим, ул."М.Тито"бр. 134,Струга. (13647) 

Пасош бр.594390, издаден од УВР - Тетово на име 
Димитртриевски Иљо, ул."Балтепе" бр. 21,Тетово. 

Пасош бр.0644467, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Беким Мамути, е. Арнакија,Скопје. (13659) 

Пасош бр.732786, издаден од овр. - Гостивар на име 
Јакупи Џемал, е. До бр идол »Гостивар. (13662) 

Пасош бр. 1020994/97 објавен во "Службен 
весник на РМ" бр. 34 од 17-07-1998 год., издаден од 

УВР - Скопје на име ТеоѓозовТоме ул. "Ѓ. Поп-
христов" бр.3/2-7,Скопје, се сторнира. (13664) 

Пасош бр.0458337,издаден од УВР - Тетово на име 
Л>имани Фаик, е. Ларце,Тетово. (13665) 

Пасош бр.645503/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Шапкалиева Роза, е. Петровец,Скопје.. (13667) 

Пасош бр.565095/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Божиновски Дејан, ул."В.С.-Бато"бр. 87-2/27. 
Скопје. (13668) 

Пасош бр.721450/95, издаден од ГУВР - Скопје нг 
име Ристески Љупчо, ул."Кратовска"бр. 24,Скопје. 

Пасош бр. 1054123, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Ковалкси Аднан, ул."Петар Манџуков"бб,Скопје. 

Пасош бр.956619/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Петровски Ненад, ул."Вера Радосалвлевиќ" бр. 
2/14,Скопје. Ѓ13673) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Пасош бр.0206014, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Ардијан Јули, ул."Клинска Леса"бр.21,Скопје. (13676) 

Пасош бр.905114/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Мамер Адем, ул."Брсјачка Буна" бр. 124,Скопје. 

Пасош бр. 480790, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Куртиши Рушит, ул."7 Албан.бригада"бр. 27-а,Скопје. 

Пасош бр.0426142/94,издаден од ОВР - Велес на име 
Ѓорѓиевски Дејан, е. Владиловци,Велес. (13683) 

Пасош бр.250421/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Нухија Ресул, ул."146" бр. 48,Тетово. (13698) 

Пасош бр.0485170,издаден од ОВР - Струмица на име 
Костова Тана (Павлова), ул."Борис Поп Димитров"бр. 
42,Струмица. (13705) 

Пасош бр.0400064/94,издаден од УВР - Тетово на 
име Аљији Нусрет, е. Г.Седларце,Тетово. (13706) 

Пасош бр.0514490, издаден од УВР - Тетово на име 
Таири Фидаије, е. Копачиндол,Тетово. (13707) 

Пасош бр.0377805 на име Таири Хазби, е. Копачин-
дол,Тетово. (13708) 

Пасош бр.0609330/95 на име Тодоровска Љупка, 
ул."Борис Стрезов" бр.5-Б,Битола. (13709) 

Пасош бр.076133,издаден од УВР - Охрид на име 
Куртиши Африм, ул."А. Димов" бр.6 ,Охрид. (13710). 

Пасош бр.0201067,издаден од ОВР - Виница на име 
Стоилов Венци, е. Трсино,Виница. (13711) 

Пасош бр.962135 на име Костоски Симе, ул."Гоце 
Делчев" бр.90,Гостивар. (13712) 

Пасош бр.0879408 на име Стаменовиќ Јелисавета, 
ул. "Андреа Ристевски"бр. 15/8,Тетово. (13713) 

Пасош бр. 0579214,издаден од УВР - Кочани на име 
Заов Трајче, е. Зрновци,Кочани. (13714) 

Пасош бр.0086508 на име Рамадани Рецеп, е. Каме-
њане,Тетово. (13715) 

Пасош бр. 188141/94 на име Николиќ Снежана, ул. 
"Маршал Тито",Нов Дојран. (13716) 

Пасош бр.0875352/96,издаден од ОВР - Виница на 
име Кацарска Ленка, ул."Страшо Пинџур" бр. 3/2/7, 
Виница. (1371/) 

Пасош бр.0240371/94,издаден од ОВР - Крива Па-
ланка на име Камберов Јусуф, ул."Единство" бр. 25, 
Крива Паланка. (13718) 

Пасош бр.241764,издаден од ОВР - Куманово на име 
Газменд Рамадани, с.Ваксинце,Куманово. (13720) 

Пасош бр.0172583 на име Зибероски Џеладин,Дебар. 
~ Пасош бр.0205686/94, издаден од УВР - Крива Па-

ланка на име Цветановска Сања,ул.Чупино Брдо"бр.8 
Крива Паланка. (13722) 

Пасош бр.933829, издаден од УВР - Куманово на име 
Спасиќ Мирослав, ул."Карл Маркс" бр.74,Куманово. 

Пасош бр. 812785/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Бајиќ Милан, ул."69" бр. 12 »Скопје. (13731) 

Пасош бр. 345672/94,издаден од УВР - Куманово на 
име Мустафи Авни, ул."11 Ноември" бр. 81,Куманово. 

Пасош бр.0510738/94, издаден од ОВР - Виница на 
име Стојанов Гоце, е. Истибања,Виница. (13735) 

Пасош бр.897963/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Суловски Севдил, е. Чифлик,Скопје. (13741) 

Пасош бр.0185810 на име Абдуловска Љавдурими, 
Дебар. (13746) 

Пасош на име Исмаил Зулиха Асипи, е. Доброште 
Тетово. (13749) 

Пасош на име Исмаил Асипи, е. Доброште »Тетово. 

Пасош бр.615160, издаден од УВР - Охрид на име 
Митрески Зоран с. Волино,Охрид. (13751) 

Пасош бр.1039585, издаден од УВР - Прилеп на име 
Исмаилоскф Ердован,ул."Даб.Завој"бр. 153,Прилеп. 

Пасош бр.1081563, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Ајдини Неџбедин, е. Бојане,Скопје. (13759) 

Пасош бр.1066751/97, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Рамизовски Идаи, ул."173" бр. 4-б,Скопје. (13761) 

Пасош бр. 865445/96,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Бајмак Ансера,ул."Раде Ј.-Корчагин"бр. 13,Скопје. 

Пасош бр. 111951/94,издаден од УВР - Куманово на 
име Миловски Драгутин, ул."120"бр.135-нас.Карпош, 
Куманово, ј (13765) 

Пасош бр.. 128162/93,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Зоран Огненовски, ул."Париска" бр.ба,Скопје. 

Пасош бр.835720/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Сабиље Мухџери,ул."1438" бр. 10а ,Скопје објавен 
во "Службен весник на РМ" бр. 18 од 17.04.1998 година 
под бр. 7323 - се сторнира. (13769) 

Пасош бр.0106863, издаден од УВР - Битола на име 
Трајков Петар, ул."Козара" бр. 8,Битола. (13770) 

Пасош бр|.280767/94,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Рафаејт Тони Јаки, ул."Алекса Дундиќ"бр.9-А, 
Скопје. ј (13771) 

Пасош бр.280524/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Андријана Тони Јаки, ул."Алекса Дундиќ"бр.9-А, 
Скопје. (13772) 

Пасош бр. 0145611,издаден од ОВР - Гостивар на име 
Рушиди Гајур, е. Неготино,Гостивар. (13776) 

Пасош бр..394529/94,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Контрин Христијан, ул."Ратко Митровиќ"бр. 147, 
Скопје. (13777) 

Пасош бр.120146, издаден од УВР - Струмица на име 
Николов Крљо, е. Куклиш бр.123,Струмица. (13778) 

Пасош бр.225502, издаден од УВР - Штип на име 
Дубова Кети, ул."Крил и Методиј"бр.15,Штип. (13781) 

Пасош бр. 0657332, издаден од УВР - Прилеп на име 
Игески Ѓорѓија, ул."Марксова" бр.202,Прилеп. (13782) 

Пасош 1017217/97, издаден од ОВР - Струга на 
име Даути Ферија, е. Калишта,Струга. (13786) 

Пасош бр..106518, издаден од УВР - Битола на име 
Петреска (Цветлана, ул."Цар Самоил" бр. 59,Битола. 

Пасош бр.831320, издаден од ОВР - Кичево на име 
Шабани Сафет, ул."Љ.Богеска" бр. 10,Кичево. (13788) 

Пасош бр.753140,издаден од УВР - Куманово на име 
Стрика Милорад, ул."И.Тричковиќ 4" бр.6, Куманово. 

Чекови од бр. 0003919832 до 0003919836, од тековна 
сметка бр.17651.31 (5чекови), издадени од Комерци-
јална банка а.д. - Скопје на име Јованов Борис ул. 
"Славејко Арсов 2" бр.6,Скопје. (13636) 

Чекови бр. 0002637084 и 0002637088, од тековна 
сметка бр.0091660.87,издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Славковски Стојче,ул."Жданец" 
бр. 14-6,Скопје. (13642) 

Чекови ор бр.0003954697 до 0003954701, од тековна 
сметка бр. 0084238.90,издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Николовски Митре, с.Зелениково, 
Скопје. (13655) 

Чекови од бр. 0004006111 до 0004006119, од тековна 
сметка бр. 0058579.72,издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Јовановска Илинка,ул."Аелска"бр. 
10,нас. Дражево,Скопје. (13660) 

Чекови ор бр. 0003456145 до 0003456149 и од бр. 
0002835778 до 0002835785, од тековна сметка бр. 
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0037650.32, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Николов Блажо ул."Арсо Мицков" бр. 
24,Скопје. (13726) 

Чекови од бр. 1623015 до 1623024 (10 чекови), од 
тековна сметка бр.4840/08 на име Радмила Певкева,ул. 
"Б.Единство"бр.18,Струмица. (13736) 

Чекови од бр. 1623376 до 1623380 и од бр. 1623382 до 
1623385 (9 чекови), од тековна сметка бр.216/37 на име 
Митко Певкев, ул."Братство Единство"-18, Струмица. 

Чекови бр. 0002381123, 0002381124, 0002630138, од 
бр. 0002385908 до 0002385917 и броевите 0002278371, 
0001580619, од тековна сметка ~бр.0022938.7^издадени 
од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Емил 
Николовски, ул."Димо Хаџидимов"бр.116,Скопје. 

Чекови од бр. 0003601804 до 0003601812, од тековна 
сметка бр. 0110659.78, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Белковска Иванка, ул. 
"Маџаро 10" бр. 52,Скопје. (13739) 

Чекови од бр. 0003605086 до 0003605095, од тековна 
сметка бр.0010873.84,издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Ковачев Глигор,ул."О.Николов" 
бр. 90,Скопје. (13740) 

Чекови од 0003969459 до 0003969463; од бр. 
0003435157 до 0003435163 и броевите 0003896335, 
0003896336, од тековна сметка бр. 0129673.84,издадени 
од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Саздо Ста-
нојковиќ, ул."Букурешка" бр. 10/18,Скопје. (13743) 

Чекови бр. 0003254205, од бр. 0003254209 до 
0003254212, 0003254214 и од бр. 0003254217 до 
0003254219, од тековна сметка бр.0010683415,издадени 
од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Чадинов-
ска Љуба, бул."АВНОЈ" бр. 6-3/5,Скопје. (13757) 

Чекови бр. 3968172 и 3968173, од тековна сметка 
бр. 106503/80, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Слабана Назим, ул."Питу Гули" бр. 12, 
Скопје. (13767) 

Работна книшка на име Павловска Светлана,Скопје. 
Работна книшка на име Крајња Вељановска,Скопје. 
Работна книшка на име Тодоровски Тодор,Скопје. 
Работна книшка на име Али Нехат с.Љубин,Скопје. 
Работна книшка во Скопје на име Тоше Ташковски, 

Скопје. (13649) 
Работна книшка на име Митев Доце,Скопје. 
Работна книшка на име Божиновска Рада,Скопје. 
Работна книшка на име Худавер Рамадан,Скопје. 
Работна книшка на име Јакуп Реџепи, е. Пирок, 

Тетово. (13694) 
Работна книшка на име Маркоски Петре, е. Небре-

гово,Прилеп. (13719) 
Работна книшка на име Гашанин Рахим, е. Лажани, 

Прилеп. (13723) 
Работна книшка на име Стеваноски Зоран, ул."Пере 

Тошев" бр. 46,Прилеп. (13724) 
Работна книшка и здравствена легитимација на име 

Ташевски Никола, ул."Ленинова" бр.72-1/14,Скопје. 
Работна книшка на име Накова Билјана,е. Радиша-

ни, ул."56"бр.4 ,Скопје. (13742) 
Работна книшка на име Гиевска Д.Гордана,ул."Во-

станичка" бр. 90 »Скопје. (13756) 
Работна книшка на име Тони Манчев, ул."Георги 

Димитров"бр .9-2-11 ,Скопје. (13760) 
Работна книшка, издаден од во Скопје на име Аљи 

Ајредини, ул."Ресенска''бр.4/2-5,Скопје. (13762) 

Работна книшка на име Велевски Стојан Миле, 
Куманово. (13773) 

Воена книшка,издадена во Скопје на име Видмар 
Јадран,Скопје. (13657) 

Воена книшка, издадена од во Скопје на име 
Вуканов Сашо, ул."Димче Милошевски"бр. 105,Скопје. 

Воена книшка,издадена од во Скопје на име Трпев-
ски Гоце, ул."Василиј Ѓуровиќ"бр.23 »Скопје. (13748) 

Чековна картичка бр.0210298123»издадена од Ко-
мерцијална банка а.д. - Скопје на име Владимир Јанев-
ски,ул." Осло" бр. 10 »Скопје. (13690) 

Чековна картичка бр.8212051» издадена од Комерци-
јална банка а.д. - Скопје на име Веловски Ангеле, 
Скопје. (13692) 

Чековна картичка бр. 0001780.99 и чековите од бр. 
0001191190 до 0001191196» издадени од Комерцијална 

банка а.д. - Скопје на име Стојановски Бојко, ул. "Са-
моилова" бр. 142-а ,Скопје. (13755) 

Чековна картичка бр.959/91 на име Георгиев Јане, 
ул."Мирче Ацев" бр. 38-А Штип. (13783) 

Чековна картичка бр.8005/09»издадена од Стопанска 
банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Стоичков 
Ненко»ул."К.Јосифовски"бр 4,Штип. (13784) 

Свидетелства за I и II година,издадени од УСО "Ѓор-
че Петров"-Крива Паланка на име Петровска Дани-
ела, ул."Коце Металец"бр.31»Крива Паланка. (13744) 

Ученичка книшка за П година,издадена од УСО 
"Ѓорче Петров"-Крива Паланка на име Златановска 
Сузана, с.Трново,Крива Паланка. (13745) 

Диплома, издадена од СУ "Наце Буѓони" - Куманово 
на име Велевски Стојан Миле, ул."Јоско Илиевски" 
бр.43 »Куманово. (13774) 

Чекови од бр. 179070 до 179079,издадени од Кредитна 
банка а.д. - Скопје на име Зоран Трпески, е. Сопишта 
бр. 64,Скопје. (13626) 

Чекови бр.0012176.01 од бр. 0001262797 до 
0001262804» издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Столевски Стојан, ул. "Карпушово 
востание" бр .4-3/6, Скопје. (13627) 

Чекови од бр. 0003197689 до 0003197705 од тековна 
сметка бр. 0097410.95,објавени во "Службен весник на 
РМ"бр.34/98 од 17.о7.1998 година под бр. 12814 
издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 

Јурукова Фанија,Скопје. (13671) 
Чекови бр.0001663018, 0001663019» 0001663023, 

0001663024 од бр. 0001663026 до 0001663035 и од бр. 
0001007624 до 0001007629, од тековна сметка бр. 

0030829.42, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Ивановски Иван, ул."Алекса *Демни-
евски" бр.25/4,Скопје. (13679) 

Чекови од бр. 0004102088 до 0004102090 од тековна 
сметка бр. 0128795.97,издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Живка Стевковска, ул."Благоја 
Стевковски"бр.2-л,Скопје. (13696) 

Чекови од бр. 17544740 до 1754743 »издадени од Сто-
панска банка а.д.- Скопје на име Милутинова Ѓулизар, 
ул. "Вашингтонска" бр.96,Скопје. (13753) 

Чекови, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје -
Филијала - Струмица на име Александар Смиљанов, 
ул. "Пиринска' бр.17- Ново Село, Струмица. (13754) 

Чекови бр.00305486 од бр.20003617917 до 20003617925 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Раде Максимовски, ул."Кавадарска"бр.8, нас. Ченто, 
Скопје. (13768) 
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Чекови од бр.16808749 до 16808751 и од бр.17229316 
до 17229318, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје 
на име Јелена Поп Стојанова,Скопје. (13780) 

Чекови бр. 14691418; 13520136 до 13520140 и 17513552 
издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Ко-
це Блажевски,Скопје. (13785) 

Даночна картичка бр.сер.51834 со даночен бр. 
5030996118201,издадена од Управа за приходи - Скопје 
на име Белковски Данчо,ул."Н.Фронт"бр.19-а, Скопје. 

Сертификат ТИР бр.209 број на регистрација СК 004 
ХЈ, издаден од Царинарница Скопје на име "Анге-
лотрнас комерц",Скопје. (13661) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 1, член 
14 став 1 и член 16 од Законот за јавни набавки (Служ-
бен весник на Република Македонија", бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки во Службата за општи и заед-
нички работи во Владата на Република Македонија, 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК бр. 1/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ЕКСТРА Ж С Н О МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за 
општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонија, Скопје, ул. „Железничка", бб. 

1. 2. Предмет на набавката е снабдување со екстра 
лесно масло за горење, во количина од 494,8 тони. 

1. 3. Спецификацијата со распоредот и количините 
на маслото за горење по општини и објекти може да се 
добие во Службата за општи и заеднички работи, секој 
работен ден од 8,00 до 14,30 часот. 

1. 4. Екстра лесното масло за горење треба да одго-
вара на пропишаните стандарди или на стандардите 
прифатени од Република Македонија. 

1. 5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1. 6. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик, во согласност со Законот за јавни набавки. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2. 1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

2. 2. Понудата треба да го содржи називот на произ-
водителот на екстра лесното масло за горење. 

2. 3. Понудата треба да ја содржи единечната цена 
во денари по тон, како и вкупната цена на целата на-
бавка, со сите трошоци вклучувајќи ги и трошоците за 
утовар, транспорт и истовар до крајните корисници, 
според Спецификацијата од точка 1. 3. од овој повик. 

2. 4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2. 5. Понудата треба да го потврди рокот за испо-
рака, кој треба да биде најдоцна до 30.09.1998 година. 

2. 6. Понудата треба да има рок на важност. 
2. 7. Понудите од странските понудувачи треба да 

бидат преведени на македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3. 1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-
сиската и економската .способност, согласно член 22 од 

Бр. 41 - Стр. 2207 

Законот за јавни набавки, во оригинал или заверено 
фотокопие кај овластен орган. 

3. 2. Понудувачот треба да достави список на главни 
испораки на екстра лесно масло за горење во послед-
ните три години и сертификат од надлежна институција 
за контрола на квалитетот на екстра лесното масло за 
горење. 

3. 3. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
член 24 став 1 од Законот за јавни набавки. 

3. 4. Претставниците на понудувачите треба да пре-
дадат потпишано и заверено писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- цена на чинење 50 поени; 
-рок на испорака 30 поени и 
- начин на плаќање 20 поени. 
Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на 

понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоено прво место по секој критериум. 

5. НАЧИН И РОК НА .ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДАТА 

5. 1. Понудата се доставува во согласност со член 
52,53 и 54 од Законот за јавни набавки. 

5. 2. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 

5. 3. Рок за доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на отворениот повик во весни-
кот „Нова Македонија" и „Службен весник на РМ", но 
најдоцна до денот и часот на јавното оговарање на 
понудите. 

5. 4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
вуваат на следната адреса: Служба за општи и заед-
нички работи во Владата на Република Македонија, ул. 
„Железничка", бб, Скопје-Комисија за јавни набавки. 

5. 5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
2.09.1998 година, во 10,00 часот, во просториите на 
Службата, ул. „Железничка", бб барака бр. 4, во при-
суство на овластените претставници на понудувачите. 

5. 6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата од овој повик и Законот за јавни набавки, како и 
оние кои ја немаат целокупната документација која се 
бара во овој повик, нема да се разгледуваат. 

Врз основа на член 32, став 2 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98) Комиси-
јата за јавни набавки на О. У. 11 Октомври - Скопје 
објавува 

БАРАЊЕ БР. 1/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО - ЗАНАЕТЧИСКИ И 

ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. 1. НАБАВУВАЧ: О.У. И Октомври - Скопје 
1. 2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: Изведување на 
градежни, градежно-занаетчиски и инсталатерски ра-
боти при ОУ. 11 Октомври - Скопје 
1.3. Обемот на градежните, градежно-занаетчиските и 
инсталатерските работи даден е во тендерската доку-
ментација. 
1. 4. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1. 5. Право на учество имаат сите физички и правни 
лица регистрирани за ваков вид дејност, чие седиште е 
во Република Македонија. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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1. 6. Критериум за избор на најповолен понудувач се: 
цена, рок, начин на плаќање и документ за бонитет. 

2. РОКОВИ 

2. 1. Рок на важност на понудата: 20 дена од отворање 
на понудите; 
2. 2. Рок на поднесување на понудите; 3 дена од денот на 
објавувањето на барањето. 

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Тендерската документација може да се подигне во 
О.У. „11 Октомври" - Скопје со надокнада од 500,00 
денари. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

4.1. Понудите треба да содржат единечни цени по пози-
ции и вкупна цена на понудата, према тендерот, изра-
зена во денари. 
4. 2. Начин на плаќање. 
4. 3. Рок на изведување на предмерните работи, гаран-
ција на квалитетот на изведените работи. 
4. 4. Понудувачите се должни со понудите да приложат 
и референц листа за досега изведени работи од ваков 
вид. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5. 1. Понудите се доставуваат во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде и потпишан и заведен од одго-
ворното лице на субјектот. 
5. 2. Понудите се доставуваат по пошта или со преда-
вање во архивата на О.У. „11 Октомври" - Скопје. 
5. 3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават и следната придружна документација: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет, и 
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпи-

шано од од©говорното лице на понудувачот; 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6. 1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледани. 
6. 2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 

О.У. „11 Октомври" - Скопје 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Министер-
ството за здравство - Фондот за здравствено осигуру-
вање - Скопје, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 02-6252/1 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Нарачател на повикот е Министерството за здрав-
ство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје. 

2. Предмет на набавката е снабдување со масло за 
горење на здравствените организации во Република 
Македонија и тоа: 

1. мазут 
2. екстра лесно - ЕЛ. 
3. Спецификацијата со количините и видот на ма-

слото за горење, здравствените организации и седиш-

тето на здравствените организации, дадени се во тен-
дерска документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне во 
Архивата на Фондот за здравствено осигурување, соба 
бр. 15, ул. „50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, секој работен 
ден од 10,00 до 14,00 часот. 

5ч Право на учество имаат сите правни и физички 
лица во Република Македонија. 

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни на-
бавки. 

7. Рокот на важењето на понудата е 60 дена од денот 
на поднесувањето. 

8. Испораката на маслото за горење ќе се врши 
сукцесивно - месечно, според доставен план на набаву-
вачот. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- вид и количина на маслото за горење 
- цена по единична мера (килограм односно литар) -
франко здравствена организација со истовар 
- рок на испорака 
- начин и услови на плаќање 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 4 
следната документација: 

1. Доказ за финансиската способност (документ за 
бонитет) согласно член 22 од Законот за јавни набавки. 

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа: 
- список (референца) на главни испораки со масло за 
горење во последните 3 години 
- опис на техничките постројки (возен парк и ел.) 
- вклучени технички лица 
- сертификат за квалитетот. 

3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпи-
шана од одговорното лице. 

4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејно-
ста. 

5. Банкарска гаранција во висина на вредноста за 
една месечна испорака од понудената количина. 

6. Предлог-договор за испорака на масло за горење. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-
нот за јавни набавки. 

3. Понудата да се достави на адреса: Министерство 
за здравство - Фонд за здравствено осигурување -
Скопје, Ул. „50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во Архи-
вата на Фондот или со предавање на Комисијата на 
лице место најдоцна до 26.08.1998 година до 10.00 ча-
сот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 
следните критериуми: 
- цена по единична мера (килограм односно литар) -
франко краен корисник со истовар, според тендерската 
документација 
- рок на испорака 
- начин и услови на плаќање. 
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ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

Отворањето на понудите ќе се одржи на 26.08.1998 
година во 10.00 часот, во просториите на Министер-
ството за здравство - Фонд за здравствено осигурување 
- Скопје, ул. „50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

Претставници на понудувачите кои сакаат да уче-
ствуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата треба да и предадат писмено овластување од пону-
дувачот за нивно учество на јавното отворање. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 

рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

Министерство за здравство -
Фонд за здравствено осигурување - Скопје 

Врз основа на член. 14 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), ЈВП Хидросистем 
„Стрежево" Битола, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/98 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

З А НАБАВКА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: ЈВП Хидросистем „Сгрежево" Битола 
1.2. Предмет на набавката: 
A. Рено „ЕКСПРЕС", броја 1 
Б. Лада „НИВА", со погонско гориво бензин, броја 2 
B. Камион, броја 1 
- снага 200 до 300 КЅ 
- носивост околу 10 т. 
- сандачар, со должина на сандакот околу 6,50 м. 
- двостран килер 
- со еден или два диференцијал 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен 
1.4. Право на учество имаат сите правни и физички 
лица со седиште односно место на живеење во РМ, 
регистрирани за дејност во согласност со набавката 
1.5. Постапката по повикот ќе се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/ 
98). 
2. РОКОВИ 
2.1. Рокот за поднесување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на нивното отворање. 
2.2. Рокот на важноста на понудата е 30 дена од денот 
на нејзиното прифаќање. 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
-лазив на производителот односно испорачателот 
- вкупна и единична цена на набавката, ф-ко набавувач 
- начин на плаќање 
- рок на испорака 
- упатство со технички карактеристики 
- гаранција за квалитет 
- доказ за бонитетот на понудувачот од ЗПП 
- доказ за техничката способност за извршување на 
предлогот на понудата односно список на главни испо-
раки во последните три години, со износите, датумите и 
набавувачите, како и доказ во смисла на чл. 24 од Зако-
нот за јавни набавки. 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена, квалитет, рок на испорака, начин на плаќање 
- компензација, естетски и функционални карактери-
стики, постпродажни сервиси и давање на техничка по-
мош. 
5. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Отворањето на понудите ќе се врши на 28.08.1998 
год., во 10 часот, во просториите на Дирекцијата на 

набавувачот, а во присуство на овластените претстав-
ници на понудувачите. 
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во согласност со Законот 
за јавни набавки, на адреса ЈБП Хидросистем „Стреже-
во" Битола, бул. „1-ви Мај" б.б. Битола, Комисија за 
јавни набавки. 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да пристигнат во рокот како и 
оние кои не се изработени според барањата на повикот, 
нема да се разгледуваат. 
7.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда, и тоа во дел или за цела набавка. 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98) ЈВП Хидросистем 
„Стрежево" - Битола, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

ЗА НАБАВКА НА ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: ЈВП Хидросистем „Стрежево" - Би-
тола 
1.2. Предмет на набавката: 

A. Регулатори на Хидростатички притисок NP 16 со 
прирабница, со влезен притисок од 6 до 10 бари и изле-
зен притисок од 6 бари и тоа: 

- N D 6" броја 1 
- N D 8" броја 13 
- 'ND 10" броја 10 
- ND 12" броја 3 
- ND 16" броја 3 
Б. Ударогасители 
- N D 6" броја 25 
- N D 2" броја 49 
B. Филтер-фаќач за нечистотија со перфорирана 

корпа, со дијаметар на отворите од 5.0 мм. 
- N D 6" броја 1 
- N D 8" броја 28 
- ND 10" броја 10 
- ND 12" броја 3 
- ND 16" броја 3 
Опремата под А, Б и В да биде изработена по стан-

дард ISO 9002. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.4. Право на учество имаат сите правни и физички 
лица со седиште односно живеалиште во РМ, регистри-
рани за дејноста во согласност со набавката. 
1.5. Постапката по повикот ќе се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/ 
98). 
2. РОКОВИ 
2.1. Рокот за поднесување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на нивното отворање.' 
2.2. Рокот на важноста на понудата е 30 дена од денот 
на нејзиното прифаќање. 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- назив на производителот односно испорачателот; 

- вкупна и единечна цена на набавката, ф-ко набаву-
вач; 
- начин на плаќање - со можност за компензација; 
- рок на испорака; 
- сертификат за стандард ISO 9002; 
- гаранција за квалитет; 
- доказ од ЗПП за бонитетот на понудувачот; 
- доказ за техничката способност за извршување на 
предлогот во понудата: 
а) список на главни испораки во последните три години, 
со износите, датумите и примачите; 
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б) опис на техничките постојки, преземените мерки за 
обезбедување на квалитетот и истражувачките погони. 
- доказ во смисла на чл. 24 од Законот за јавни набавки. 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена, рок на испорака, начин на плаќање - компен-
зација, функционални карактеристики, опременост, 
технички квалитети, постпродажен сервис и давање на 
стручна помош. 
5. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Отворањето на понудите ќе се врши на 27.08.1998 
год. во 10 ч. во просториите на Дирекцијата на набаву-
вачот, а во присуство на овластени претставници на 
понудувачите. 
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во согласност со Законот 
за јавни набавки, адреса ЈВП Хидросистем „Стрежево" 
Битола, бул. „1-ви Мај" б•б. Битола, Комисија за јавни 
набавки 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да пристигнат во рокот како и 
оние кои не се изработени според барањата од повикот, 
нема да се разгледуваат. 
7.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда и тоа во дел или цела набавка. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал ПОС „При-
ма" - Кочани 

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 24.07.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: претворање на побарувањата на доверителите во 
траен влог и откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Штипски пат" бб -
Кочани, во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Хидрант" -
Крушево 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал донесе Решение за давање согласност за 
трансформација на „Хидрант" - Крушево согласно За-
конот за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со конверзија на претворање на побарувањата на дове-
рителите во траен влог и одлагање во долгорочен кре-
дит. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
странски и домашни правни лица ќе можат да се запоз-
наат, преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на индустриска зона „Опа-
леник" бб - Крушево во време од 07 до 14.00 часот. 

14 август 1998 

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 42/ 
93), Заводот за статистика ги утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 1998 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи во јули 
1998 година во однос на јуни 1998 година е 0.004. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месец јули 1998 година е -0.006. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во јули 1998 година 
во однос на истиот месец од претходната година изне-
сува 0.068. 

4. Коефициентот на порастот на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на јули 1998 година во 
однос на просекот на животните трошоци во Република 
Македонија во 1997 година е 0,011. 

Директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 
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