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З А К О Н 
ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува начинот и постапката за 

вршење на јавни набавки за корисниците и единките -
корисници на средствата од Буџетот на Република Ма-
кедонија, од буџетите на единиците на локалната само-
управа, од буџетите на републичките и општинските 
вонбуџетски фондови, како и кај агенциите и јавните 
установи и други органи и организации основани од 
Републиката (во натамошниот текст: набавувачи). 

Со овој закон се уредуваат начинот и постапката за 
вршењето на јавните набавки кај јавните претпријатија 
и кај друштвата во сопственост на државата. 

Член 2 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на јавните 

набавки за делот кој има одбранбен и безбедносен ка-
рактер на земјата и се прогласени за државна тајна. 

Одредбите на ОВОЈ закон не се однесуваат и за јав-
ните набавки за кои се обезбедени средства од меѓуна-
родни организации, доколку за нив се пропишани по-
себни услови за набавка. 

Член 3 
При јавните набавки се обезбедува јавност и еднаква 

положба на понудувачите во постапката на набавките. 
Член 4 

Јавна набавка се врши само доколку има претходно 
обезбедено средства за набавката 

Набавувачите - единки корисници на средства од 
Буџетот на Република Македонија, набавките ќе ги 
вршат во согласност со соодветниот надлежен орган на 
управата. 

Член 5 
Одделни поими употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
1. , Давна набавка" е купување, закупу в ање и изнај-

мување на стоки, работи и услуги (во натамошниот 
текст: набавка); 

2. „Групна набавка" е набавка која е од интерес за 
повеќе набавувачи; 1 

3. „Понудувач" е домашно и странско правно и фи-
зичко лице кое учествува во постапката за набавка, со 
поднесување на понуда; 

4. „Стоки" се предмети од сите видови, вклучувајќи 
ги суровините, репроматеријалите, производите, мате-
ријалите во цврста, течна и гасовита состојба, како и 
услугите поврзани со обезбедувањето на стоките; 

5. „Услуги" се активности кои обезбедуваат услови 
за вршење на функцијата или производството (произ-
водни и ^производни услуги); 

6. „Опрема" се средствава обезбедување на услови 
за извршување на функцијата и процесот на производ-
ството; 

7. „Работи" се сите активности поврзани за изградба 
согласно со законот за изградба и 

8. „Претквалификација" е постапка за избирање на 
понудувачи согласно со нивната способност да ја испо-
рачаат стоката, односно да ги извршат работите или 
услугите 

II. ЈАВНА НАБАВКА 

1. Планирање а утврдување ва потребата од набавка 

Член 6 
Врз основа на утврдените извори за финансирање, 

набавувачот може да ги планира своите потреби за на-
бавки и да ја определи динамиката за реализација на 
набавките. 

Планот од ставот 1 на ОВОЈ член го донесува лицето 
кое е овластено, односно органот КОЈ е надлежен да 
одлучува за распоредувањето и користењето на сред-
ствата на набавувачот согласно со Ја кон 

Член 7 
Со одлуката за потребата на одделната набавка се 

утврдува видот и количината на набавката, износот из-
ворот на средствата потребни за реализација на набав-
ката, начинот и постапката за извршување на набав-
ката, критериумите за избор на најповолен понудувач и 
органот, односно овластеното лице за спроведување на 
постапката. 1 

Одлуката од ставот 1 на овој член ja донесува лицето 
кое е овластено, односно органот КОЈ е надлежен да 
одлучува за распоредувањето и користењето на сред-
ствата на набавувачот согласно со закон. 

Член 8 
Групната набавка се врши координирано преку еден 

набавувач од име за сите набавувачи. 
Член 9 

Набавувачот е должен да води евиденција за извр-
шените набавки. 

/ 
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Евиденцијата од ставот 1 на ОВОЈ член содржи осо-
бено: предмет на набавката; видот на постапката за 
набавката; вкупната вредност на набавката; број на 
учесници во набавката; одлука за носител на набавката; 
носител на набавката; жалби од понудувачите; датум на 
извршување на набавката и број, датум и вредност на 
склучениот договор. 

2. Органи за спроведување на постапката за набавка 
Член 10 

Постапката за набавка ја спроведува комисија за 
набавка (во натамошнит текст: комисија) што ја фор-
мира набавувачот. 

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена ед 
претседател и најмалку двајца членови и нивни заме-
ници од редот на вработените кај набавувачот. 

Во работата на комисијата од ставот 2 на овој член, 
кога набавувачот е корисник и единка корисник на 
средства од Буџетот на Република Македонија, уче-
ствува и еден овластен претставник од министерот за 
финансии без право на глас. 

Овластениот претставник од ставот 3 на овој член е 
должен да ја следи постапката за набавка и за истата 
редовно да го информира Министерството за финан-
сии. 

Покрај постојниот состав на комисијата, во завис-
ност од природата и специфичноста на набавката, во 
работата на комисијата можат да бидат вклучени и 
други стручни лица. 

Во зависност од обемот, карактерот и специфично-
стите на набавките, набавувачите можат да формираат 
повеќе комисии. 

Претседател на комисијата е одговорното лице кај 
набавувачот (функционерот, односно работоводниот 
орган), или лице овластено од него. 

Претседателот и членовите на комисијата и нивните 
заменици се именуваат за време од најмалку две години, 
но не повеќе од два мандата. 

Претседателот, членовите на комисиите и нивните 
заменици се одговорни доколку не ја почитуваат по-
стапката и роковите утврдени со овој закон. 

Член И 
Како понудувачи не можат да се јават членовите на 

комисијата за набавки и одговорните и раководните 
лица кај набавувачот. , 

Член 12 
Набавувачот ќе ја поништи одлуката за набавка, 

доколку понудувачот даде директно или индиректно на 
членовите на комисијата подарок во било каква форма, 
или било каква услуга, КОЈ а влијаела ш!и можела да има 
влијание во донесувањето на одлуката за набавка. 

3. Начин на спроведување на набавката 
Член 13 

Набавка може да се спроведе со: 
- отворен повик, 
- ограничен повик, 
- прибирање на понуди и 
- непосредно спогодување 

Член 14 
Повикот за набавки со постапка на отворен и огра-

ничен повик, задолжително и истовремено се објавува 
во „Службен весник на Република Македонија" и во 
други средства за Јавно информирање. Во услови на 
неистовремено објавување на повикот важи рокот во 
повикот објавен во последното средство за јавно ин-
формирање. 

Кога набавката се врши со одлука за меѓународен 
тендер, набавувачот повикот го објавува и во сред-
ствата за јавно информирање во странство. 

А. ОТВОРЕН ПОВИК 

Член 15 
Набавка со отворен повик е набавката кај која секој 

заинтересиран понудувач може да поднесе понуда. 
Понудата во врска со отворениот повик може да 

биде доставена и од група на понудувачи. 
Член 16 

Набавка се врши задолжително преку отворен по-
вик кога денарската противвредност на набавката е по-
висока од 100.000 германски марки, освен во случаите 
од членот 45 на овој закон 

Набавката може да се изврши со отворен повик и за 
набавка чија вредност е помала од износот утврден од 
став 1 на овој член ако така одлучи набавувачот. 

Член 17 
Огласот за отворениот повик содржи особено: на-

зив, адреса и седиште на набавувачот; број на повикот; 
предмет на набавката, количина; можност да се подели 
набавката на делови; рок и место на извршување на 
предметот на набавката; рок на прием на понуди; тех-
нички карактеристики (технички спецификации) на 
стоките и услугите; квалитет и стандард; критериуми за 
избор на најповолен понудувач; валута и начин на пла-
ќање и место, ден и час на одржувањето на Јавното 
отворање на понудите. 

Член 18 
На отворениот повик крајниот рок за прием на пону-

дата определен од страна на набавувачот не може да 
биде покус од 36 дена од денот на објавувањето на 
отворениот повик Во случаЈ на забрзана постапка, ро-
кот не може да биде покус од 15 дена, од денот на 
објавувањето на отворениот повик 

Набавувачот може, Hajмалку пет дена пред истекот 
на крајниот рок на понудата, да го продолжи крајниот 
рок, доколку еден или повеќе понудувачи не се во мож-
ност да ги достават понудите до крајниот рок, што е 
резултат на објективни причини Доколку набавувачот 
ги прифати објективните причини за продолжување на 
крајниот рок веднаш се известуваат сите понудувачи. 

Во случаЈ кога за набавката е потребно да се пре-
гледа обемна техничка спецификација, посета на лока-
ција или инспекција на лице место, овие околности ќе 
се земат предвид при определувањето на роковите од 
ставовите 1 и 2 на овој член. 

Понудите што ќе пристигнат кај набавувачот по 
утврдениот краен рок за нивно пристигнување, ќе се 
сметаат за задоцнети и нема да се отвораат и се враќаат 
на понудувачот. 

Доколку според видот на набавката е потребна тен-
дерска документација, во отворениот повик од став 1 на 
овој член се определува местото и времето каде може 
да се подигне, како и висината на износот што евенту-
ално за неа треба да се плати и начинот на плаќањето. 

Тендерската документација за набавките од ставот 5 
на овој член се изработува согласно со потребите на 
набавувачите усогласени со пропишаните стандарди и 
правила за соодветните видови на набавки. 

Член 19 
Карактеристиките за техничките спецификации 

што понудувачот ги нуди во понудата за набавката, 
треба да се во согласност со стандардите на Република 
Македонија и со меѓународните стандарди кои се при-
фатени во Република Македонка 

Член 20 
За набавки на опрема и за изградба, пред одржува-

њето на јавното отворање, набавувачот ја утврдува 
максималната цена на предметот на набавката, над која 
не може да биде прифатена понудата. 
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Максималната цена од ставот 1 на овој член, во 
запечатен коверт, се чува во строга тајност се до мо-
ментот на нејзиното соопштување согласно со членот 
31 на овој закон. 

Член 21 
Изборот на најповолен понудувач се врши откако 

набавувачот ќе ја провери економската и финансиската 
состојба, како и техничката способност на понудувачот 
за извршување на предлогот на понудата. 

Член 22 
За својата финансиска и економска способност по-

нудувачот обезбедува и доставува со понудата соодве-
тен документ за бонитетот од носителот на платниот 
промет. 

Содржината на документот за бонитет за домаш-
ниот понудувач, ја пропишува министерот за финансии 
со правилник. 

Странското правно или физичко лице, кое се јавува 
како понудувач го доставува сертификатот за бонитет 
издаден од професионално репрезентативна тело на ин-
дустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството 
или на професионално здружение на земјата во која се 
наоѓа неговото седиште односно ревизорски извештај 
од странска ревизорска институција. 

Член 23 
Доказ за техничката способност на понудувачот 

може да се обезбеди преку: 
- список на главни испораки на стоки или извршени 

услуги во последните три години со износите, датумите 
и примачите; 

- опис на техничките постројки на понудувачот, 
мерките што ги презел за обезбедување на квалитетот 
и истражувачки погони; 

- посочувана на вклучени технички лица, особено 
на оние задолжени за контрола на квалитетот; 

- мостри, опис или фотографии на производот што 
треба да се набави, чија автентичност треба да се 
потврди, доколку тоа ќе го побара набавувачот и 

- сертификат од надлежна институција за контрола 
на квалитетот на производот, со кој се потврдува соо-
бразноста со дадените спецификации или стандарди за 
набавките. 

Набавувачот во отворениот повик ќе специфицира 
кои докази за техничката способност сака да ги добие. 

Член 24 
Од учество во отворениот повик може да, биде ис-

клучен понудувачот кој: 
а) е во стечај или е во процес на ликвидација, до-

колку неговото работење е под стечајна постапка, и 
доколку му се суспендирани деловните активности во 
согласност со закон и 

б) со правосилна пресуда му е изречена мерка на 
безбедност-забрана за вршење ha дејност. 

Набавувачот е должен од понудувачот да бара кон 
понудата да достави доказ дека на него не се однесуваат 
ниту еден од случаите наведени во ставот 1 на овој член 
и тоа извод од судската евиденција или друг соодветен 
документ од надлежен орган. 

Член 25 
Критериуми за избор на најповолен понудувач во 

зависност од видот на набавката можат да бидат: 
- или само најниската цена и 
- или кога понудата се дава на економски најсилниот 

тендер во поглед на цената, рокот на испорака, начинот 
на плаќање, оперативни трошоци, ефикасност, квали-
тет, естетски и функционални карактеристики, тех-
нички квалитети, постпродажни сервиси и пружање на 
техничка помош. 

Цените од две понуди се сметаат како да се еквива-
лентни кога разликата меѓу нив не е поголема од 3%. 

Кога се определува за критериумите од ставот 1 
алинеја 2 на овој член, набавувачот во отворениот по-
вик ќе ги рангира (квантифицира) сите критериуми 
што ќе ги применува при изборот на најповолен понуду-
вач. 

Член 26 
Доколку одделна понуда содржи невообичаена ни- • 

ска цена која значително отстапува од цените на дру-
гите понудувачи, комисијата може да побара од понуду-
вачот писмено известување во кое ќе ги објасни причи-
ните за таквата цена од својата понуда. 

Ако понудувачот писмено не ја објасни причината за 
понудената цена од ставот 1 на овој член во рок од 
седум дена од денот на известувањето или ако комиси-
јата не ги прифати неговите причини, тој ќе биде исклу-
чен од постапката за избор на најповолен понудувач. 

Комисијата писмено ќе го извести понудувачот дека 
е исклучен од постапката со давање на образложение за 
причините на својата одлука и тоа известување ќе биде 
дел од докумеотацијата на отворениот повик 

Член 27 
Се забрануваат било какви преговори меѓу набаву-

вачот и понудувачот, како и откривање пред трети лица 
на технички спецификации, информации во врска со 
цената и други пазарни информации 

Член 28 
Во понудата по отворениот повик, набавувачот 

може да побара од понудувачот да се прошири евенту-
алниот дел од понудата што би се доверил со поддого-
вор со трето лице. 

Член 29 
На јавното отворање на понудите присуствуваат: 

членовите на комисијата на набавувачот во полн состав 
и претставниците на понудувачите. 

Претставниците на понудувачите треба на комиси-
јата да и предадат писмено овластување од понудувачот 
за нивно учество на јавното отворање 

Член 30 
Јавното отворање на понудите започнува на место и 

во време определено со отворениот повик. 
Член 31 

На јавното отворање на понудите, комисијата води 
записник. 

Претседателот на комисијата најнапред го конста-
тира бројот на пристигнатите понуди во утврдениот рок 
и присутните претставници на понудувачите. 

Претседателот на комисијата проверува дали ковер-
тите што ги содржат понудите не се евентуално оште-
тени или отворени. 

Претседателот или член на комисијата јавно ги 
отвора понудите. 

Претседателот на комисијата констатира дали со по-
нудата се доставени сите придружни документи пропи-
шани со овој закон и други документи што се бараат за 
отворен повик. 

Документите во понудата се обележуваат со архив-
скиот број на понудата и реден број на документот. 

На јавното отворање на понудите, претседателот на 
комисијата ги соопштува деловните имиња и седиштата 
на понудувачите, формалната комплетност на понудите 
и ги чита понудените цени и битните елементи од отво-
рениот повик. 

По завршување на читањето на податоците од ста-
вот 7 на овој член, претседателот на комисијата го 
соопштува максималниот износ на цената утврдена за 
набавката. 



Стр. -1^1524 - Бр 26 ? СЛУЖБЕН БЕСНИК НА. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 Јуни 1998 

Набавувачот може да смета дека понудата е полно-
важна, доколку истата содржи недостатоци од тех-
нички карактер, кои не ги менуваат елементите на по-
викот. 

На јавното отворање комисијата ги исклучува пону-
дите што не се комплетни, понудите за кои не се прифа-

• тени недостатоците од ставот 9 на овој член, како и за 
случаите од членот 12 на овој закон и тоа се забележува 

„ во записникот, при што се наведува причината за исклу-
чувањето и веднаш за тоа се информира овластениот 
претставник на понудувачот. ПокраЈ овие податоци, ко-
мисијата во записникот ги внесува и евентуалните ми-
слења и забелешки на присутните претставници од по-
нудувачите, доколку се однесуваат на постапката на 
јавното отворање на понудите. 

Ако некој од членовите на комисијата или од овла-
стените претставници на понудувачите не се согласува 
со содржината на записникот, ќе ја наведе причината за 
тоа, што ќе се констатира во записникот 

Член 32 
При оценувањето на понудите, комисијата е само-

стојна и постапува според условите објавени во отворе-
ниот повик и според критериумите утврдени со овој 
закон. 

Комисијата прво ги отвора ковертите со техничка1 

документација, а потоа ковертите со финансиска доку-
ментација на набавувачите со најдобра техничка доку-
ментација. 

Комисијата ги оценува само оние понуди кои це-
лосно ги исполнуваат условите од отворениот повик и 
го утврдува рангирањето на понудите. 

Во случај ако не е исполнет минимумот од две по-
нуди што ги исполнуваат условите од отворениот по-
вик, комисијата му предлага на наредбодавецот да не 
врши избор на најповолен понудувач, а отворениот по-
вик може да се повтори. 

Извештајот со рангираните понуди го потпишуваат 
сите членови на комисијата и тој со сите податоци, од 
понудите се доставува до наредбодавецот. 

Извештајот особено содржи: име и адреса на набаву-
вачот, предмет и вредност на набавката, имињата на 
понудувачите што влегле во изборот и причините за 
нивниот избор, имињата на одбиените понудувачи и 
причините за нивното одбивање и името на најповол-
ниот понудувач и причините за изборот, а доколку се 
знае и името на подизведувачите. 

Извештајот, заедно со понудите или нивните де-
лови, претставуваат деловна тајна до изборот на најпо-
волниот понудувач. 

Б. ОГРАНИЧЕН ПОВИК 

Член 33 
Набавка преку ограничен повик се спроведува со 

претходно прибирање на документација (преквалифи-
кација) од ограничен број на набавувачи, кога: 

- висината на набавката изнесува повеќе од 500.000 
германски марки во денарска противвредност; 

- природата на предметот на набавка е сложена или 
е од посебна природа (од економски и безбедносни при-
чини); 

- се постигнува поголема ефикасност и 
- времето за прегледување и оценување на големиот 

6poj понуди би било ^пропорционално со вредноста на 
набавките 

Член 34 
Набавувачот спроведува ограничен повик врз ос-

нова на претходно спроведен отворен повик со приби-
рање на документација од определен број на понуду-
вачи. 

Рокот за прием на документацијата за учество на 
понудувачите на ограничениот повик не може да биде 
покус од 21 дена од денот на објавувањето на повикот. 
Во случај на забрзана постапка рокот неможе да биде 
цокус од десет дена од денот на објавувањето на ограни-
чениот повик. 

Член 35 
Заради учество во постапката на ограничениот по-

вик, набавувачот врши предквалификација на понуду-
вачите. 

Предквалификација на понудувачите од став 1 на 
овој член се врши врз основа на оценка дали: 

- имаат потребен техничко-технолошки бонитет; 
- има економско-финансиски бонитет; 
- има расположлива опрема и други физички капа-

цитети потребни за реализирање на набавката; 
- има менаџерска способност; 
- има искуство и стручен кадар за извршување на 

набавката; 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка 

за безбедност-забрана на вршење на дејност и 
- имаат документ за регистрација за вршењето на 

нивната дејност. 
Исполнувањето на условите од ставот 2 на овој член 

се докажува со документи и податоци кои се приложу-
ваат кон пријавата за понуда. 

Набавувачот ќе го исклучи понудувачот за КОЈ ќе 
оцени дека доставените документи во врска со предква-
лификациите се лажни и неточни или некомплетни. 

Член 36 
Документацијата за ограничениот повик се доста-

вува во затворен коверт. 
Член 37 

Набавувачот е должен да го утврди начинот, ме-
стото и рокот за доставување на пријавата за предква-
лификации. Набавувачот е должен, на барање на пону-
дувачот да даде појаснување за елементите од пријавата 
за предквалификации. 

Член 38 
Набавувачот одлучува за квалификацијата на пону-

дувачот. 
При донесувањето на одлуката од ставот 1 на ОВОЈ 

член, набавувачот ги оценува условите од членот 35 
став 2 на овој закон. 

Комисијата на набавувачот во рок од осум дена од 
денот на завршувањето на рокот за доставување на 
документацијата ги известува сите понудувачи што до-
ставиле пријава за преквалификација, за понудувачите 
што се квалификувале и утврдува листа на понудувачи, 
до кои ќе се достави писмено барање за поднесување на 
понуда. 

Член 39 
Писменото барање за поднесување на понуда 

содржи: 
- адреса на набавувачот од кој можат да се бараат 

документите на повикот; крајниот рок за поднесување 
на пријавата и износот и условите за плаќање на тен-
дерската документација; повикување на објавениот по-
вик и критериумите за повикот, доколку се наведени во 
повикот. 

Тендерската документација се подига од овласте-
ното лице на набавувачот. 

Член 40 
Рокот за примање на понудите определен од набаву-

вачот не може да биде покус од 21 ден од денот на 
испраќањето на писменото барање. Во случај на итност 
рокот за прием на пријавата за учество не може да биде 
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покус од десет дена од денот на испраќањето на писме-
ното барање. 

Пријавата за учество во ограничениот повик може 
да се достави и преку: телеграма, телекс, телефакс или 
телефон и нивниот прием мора да биде потврден во 
писмена форма пред истекот на рокот утврден во ста-
вот 1 на овој член. 

Доколку пријавата е доставена навреме, дополни-
телни информации за тендерската документација мора 
да бидат доставени од страна на понудувачот не по-
доцна од шест дена пред истекот на крајниот рок опре-
делен за доставување на пријавата. 

Член 41 
Одредбите од членот 31 на овој закон, соодветно се 

применуваат и на начинот на работата на комисијата во 
случај на набавка со ограничен повик. 

В. НАБАВКА СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

Член 42 
Набавка со прибирање на понуди се врши кога наба-

вувачот одбира носител на набавка врз основа на ба-
рање за прибирање на понуди доставено до поголем 
број на понудувачи, но најмалку од тројца понудувачи, 
чија вредност на набавката е над 5.000 до 100.000 гер-
мански марки во денарска противвредност. 

Барањето за набавка со прибирање на понуди, наба-
вувачот го објавува во средствата за јавно информи-
рање, трговски публикации, списанија и весници. 

Барањето за прибирање на понуди ги содржи пода-
тоците од членот 17 на овој закон. 

Член 43 
Како придружна документација кон понудата од 

членот 42 став 3 на овој закон, понудувачот задолжи-
телно приложува: 

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

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

шана од одговорното лице на понудувачот. 
Член 44 

Врз основа на одлуката од членот 7 на овој закон со 
која е утврдена постапката за набавка, комисијата 
може да достави барање за прибирање на понуди и од 
определен број на понудувачи што самата ќе ги опре-
дели 

Понудувачите се должни своите понуди да ги доста-
ват до комисијата во рокот определен во барањето 

Комисијата е должна во рок од 30 дена по пристигну-
вањето на понудите да ги разгледа и да изготви извеш-
тај со предлог за избор на најповолен понудувач. 

Одредбите од членот 31 на овој закон, соодветно се 
применуваат и на начинот на работата на комисијата во 
случај на набавка со прибирање на понуди. 

Г. НАБАВКА СО НЕПОСРЕДНО СПОГОДУВАЊЕ 

Член 45 
Набавувачот може да врши набавки по пат на непо-

средно спогодување во следшше случаи: 
- доколку предметот на набавката е достапен само 

од еден извор или понудувачот има авторско правов 
патен*, лиценца и други права од индустриска сопстве-
ност или има ексклузивно право на застапување на сто-
ките, опремата, градежните работи или услугите, а не 
поетон соодветна алтернатива или замена; 1 

- кога се потребни дополнителни работи за веќе 
договорена набавка, чија вредност на работата не е 
повисока од 20% од договорената набавка и каде што 
неопходноста од неа се јавува пред завршувањето на 
изведбата од првобитниот договор; 

- се работи за набавка на материјални средства, 
опрема и вршење на услуги кои имаат крајна итност 
предизвикана од настани што не можеле да бидат пред-
видени; 

- се работи за набавка од носител кој ги затвора 
деловните активности и 

- набавка во вредност до 5.000 германски марки во 
денарска противвредност. 

Член 46 
Во постапката со непосредно спогодување се забра-

нува набавката за иста потреба да се реализира кај еден 
ист понудувач. 

III. НАБАВКИ КАЈ ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И 
КАЈ ДРУШТВАТА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖА-

ВАТА 
Член 47 

При вршењето на набавките кај јавните претприја-
тија и кај друштвата во сопственост на државата, соод-
ветно се применуваат одредбите од овој закон, доколку 
со овој дел од законот поинаку не е уредено. 

Член 48 
По исклучок од членот 47 на овој закон, набавува-

чите по пат на отворен и ограничен повик ќе вршат 
набавка чија проценета вредност не е помала од: 

а) 400.000 германски марки во денарска противвред-
ност - за набавки од понудувачи кои вршат дејност во 
врска со: 

- производството и транспортот на: електрична 
енергија, гас или топлинска енергија и вода за пиење; 

- снабдување со вода за пиење, електрична струја, 
гас или топлинска енергија до соодветните мрежи; 

- отстранување на отпадните води, 
- наводнување и одводнување; 
- истражување или вадење на нафта, гас, Јаглен или 

други цврсти горива; 
~ изградба на воздушни терминали, пристаништа 

(езерски или речни) или други транспортни терминали, 
- користење на мрежите наменети да дадат услуги во 

областа на: железничкиот транспорт, автоматските си-
стеми, трамваите, тролеј бу сите, автобусите и жича-
рите; 

б) 600.000 германски марки во денарска противвред-
ност - за набавки од понудувачи кои вршат дејност во 
врска со обезбедување на телекомуникациски услуги и 

в) 5.000.000 германски марки во денарска против-
вредност - за набавки од понудувачи кои извршуваат 
јавни работи (изградба на патишта, пруги, електрични, 
односно термоцентрали и слично). 

Член 49 
Кога набавките од членот 48 се вршат со ограничен 

повик може да се применуваат следниве правила: 
- рокот за прием на барањето за учество во повикот 

не може да биде покус од 36 дена од датумот на испраќа-
њето на повикот; 

- рокот за прием на пријавите може да се утврди и со 
заемен договор меѓу набавувачот и избраните канди-
дати, под услов на сите понудувачи да им е дадено исто 
време да ги подготват понудите и истите да ги поднесат 
и 

- кога не е можно да се постигне договор за рокот на 
прием на пријавата, набавувачот ќе го определи рокот 
кој ќе изнесува најмалку 21 ден од денот на писменото 
барање за поднесување на понудата. 

Член 50 
Системот на квалификација во ограничениот повик 

се заснова на условите утврдени во членот 33 од овој 
закон, со исклучок на условот во поглед на висината на 
набавката« 



Стр. -1̂ 1526 - Бр 26 ? СЛУЖБЕН БЕСНИК НА. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 Јуни 1998 

Условите можат да се засноваат врз објективната 
потреба на набавувачите за намалување на бројот на 
пријавените понудувачи на ниво кое е оправдано со 
потребата k да се постигне рамнотежа меѓу одделни 
карактеристики на постапката за доделување на набав-
ката и средствата. Бројот на избраните кандидати мора 
да се земе предвид, заради потребата од обезбедување 
на соодветна конкуренција. 

Набавувачот ги известува пријавените понудувачи 
за својата одлука во однос на квалификациите во разу-
мен рок. Ако за донесување на одлуката за квалифика-
ција е потребно време подолго од шест месеци од пре-
зентирањето на документацијата, набавувачот ќе го из-
вести пријавениот понудувач, вов рок од два месеци по 
пријавувањето за причините со кои се оправдува подол-
гиот период и за датумот до кој неговата понуда ќе биде 
прифатена или одбиена. 

При донесувањето на одлуката за квалификацијата 
набавувачите не можат: 

- да им наметнуваат на некои понудувачи услови од 
административно-техничка или финансиска природа 
кои не им ги наметнуваат на другите понудувачи и 

- да бараат докази кои ги дуплираат објективно до-
казните материјали кои веќе ги имаат на располагаа. 

Кандидатите чија квалификација е одбиена, се изве-
стуваат за причината за одбивањето. Причините мо-
раат да се засноваат врз условите за квалификација од 
ставот 1 на овој член. 

Член 51 
Набавувачите можат да користат постапка со непо-

средна спогодба во следниве случаи: 
а) кога не се доставени пријави за набавки во по-

стапки утврдени со овој закон; 
б) кога набавката е стриктно наменета за целите на 

истражување, проучување или развој, а не за обезбеду-
вање на профит односно вишок на средства од работе-
њето; 

в) кога од технички или изведбени причини, или од 
причини во врска со заштитата на ексклузивното 
право, за застапување во Република Македонија, набав-
ката може да ја изврши само определен носител на 
набавка; 

г) од причини на крајна итност предизвикани од на-
стани што не можеле да бидат предвидени од набавува-
чите за роковите за отворена и ограничена постапка и 
истите не можеле да се испочитуваат; 

д) во случај на набавка за дополнителни испораки од 
првиот носител на набавката кои се наменети било 
како делумна замена или како проширување на постој-
ните набавки, кога промената на понудувачот би го 
обврзала набавувачот да земе материјал кој има по-
инакви технички карактеристики што би резултирало 
со неспојливост или несразмерни технички промени во 
работењето и одржувањето; 

ѓ) за дополнителни работи или услуги што не биле 
вклучени во проектот кој првобитно бил доделен или 
во договорот првобитно склучен, но КОЈ, поради не-
предвидени околности станале неопходни за извршу-
вање на набавката, под услов. 

- таквите дополнителни работи или услуги да не 
можат технички или временски да се одвојат од глав-
ните набавки без поголеми непогодности за набавува-
чот и понудувачот, или 

- таквите дополнителни работи или услуги, иако 
можат да се одвојат од набавката, апсолутно да се неоп-
ходни за неговите основни фази на работење]; 

е) во случај на набавка на нови работи кои сс содр-
жат од повторување на слични работи доверени на по-
нудувачот на кој набавувачот порано му ja доделил на-
бавката, под услов таквите работи да се во сообразност 
со основниот проект за КОЈ дадената набавка била утвр-
дена на отворен повик; 

ж) за набавки кои треба да се доделат врз основа на 
рамковни договори; 

з) за поволни набавки кога постои можност да се 
обезбедат набавките со искористување на некоЈа по-
себна поволна можност што е достапна само за многу 
кратко време по цена значително пониска од вообича-
ените пазарни цени и 

ѕ) за купување на стоки по особено поволни услови 
или од носител на набавка кој ги затвора деловните 
активности или од доверители на стечајна маса. 

IV. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
ПРИ НАБАВКА 

Член 52 
Доставување на понудите при набавка се врши до 

набавувачот преку пошта со предавање во архивата на 
набавувачот или со предавање на комисијата на лице 
место, но најдоцна до денот и часот на јавното отво-
рање на понудите. 

Член 53 
Понудата и другата документација се доставуваат во 

затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да 
стои ознаката „не отворај" и бројот на повикот. 

Во средината на ковертот треба да биде назначена 
точната адреса на набавувачот. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затво-
рени и запечатени коверти. 

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со фи-
нансиска документација и носи ознака „понуда", а дру-
гиот внатрешен коверт ја содржи техничката докумен-
тација и носи ознака „документација" и точната адреса 
на испраќачот - понудувачот. 

Член 54 
Понудата се доставува во еден оригинален примерок 

кој треба да биде заверен и потпишан од страна иа 
одговорното лице на понудувачот. 

Понудата треба да ги содржи сите податоци назна-
чени во повикот. 

Во цената на понудените стоки и услуги со странско 
потекло, задолжително се внесува и износот на царин-
ските и други давачки 

V. ГАРАНЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО НАБАВКА 

Член 55 
За набавка со отворен и ограничен повик чија вред-

ност изнесува над 500 ООО германски марки во денарска 
противвредност, набавувачот задолжително треба да 
побара понудувачите да дадат гаранција во вид на депо-
нирани средства или банкарска гаранција. 

Набавувачот го утврдува износот на гаранцијата, кој 
не смее да биде помал од 5% од вкупната вредност на 
набавката. 

Документот со КОЈ се докажува гаранцијата е дел од 
понудата. 

Член 56 
Гаранцијата од членот 55 на овој закон се наплатува 

во корист на набавувачот ако понудувачот е повикан да 
склучи договор по извршен избор на најповолен пону-
дувач, а тој одбие да го стори тоа. 

Член 57 
Набавувачот е должен по завршувањето на постап-

ката за набавка, на понудувачите кои учествувале во 
изборот на најповолен понудувач во рок од седум дена 
да им го врати депонираниот износ од гаранцијата, а на 
избраниот понудувач по склучувањето на договорот. 
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VI. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ 

Член 58 
Најдоцна во рок од седум дена по завршувањето на 

постапката за набавки, набавувачот е должен по пи-
смен пат да го извести понудувачот дека е избран за 
најповолен понудувач. 

Известувањето од ставот 1 на овој член претставува 
потврда за понудувачот дека е дефинитивно утврден за 
носител на договорот. 

За изборот на најповолен понудувач, се известуваат 
и сите други понудувачи учесници во постапката во 
рокот од ставот 1 на овој член. 

Договор се потпишува во рок од седум дена по исте-
кот на рокот за поднесување на жалба односно по ко-
нечноста на одлуката по жалбата. 

Од страна на набавувачот, договорот го потпишува 
одговорното лице (функционерот, односно работовод-
ниот орган) или лице овластено од него, а од страна на 
носителот на набавката-овластен потписник Догово-
рот за набавувачот - корисник на средства од Буџетот 
на Република Македонија го потпишува и овластено 
лице од министерот за финансии, а за единките-корис-
ници и од соодветниот надлежен орган на управата. 
Договорот кој не е потпишан од сите наведени лица не 
предизвикува правно дејство. 

Член 59 
Во договорот се предвидува полагање на кауции, 

гаранции и аванси, како средства за обезбедување на 
плаќањето. 

Авансно плаќање се врши во услови кога на пазарот 
не може да се набават производи и услуги и кога со тоа 
се постигнува пониска продажна цена. 

За корисниците и единките корисници на средства 
од буџетот, авансот не може да биде поголем од 30% од 
вредноста на договорот. 

VII. ИЗЈАВУВАЊЕ НА ЖАЛБА 
Член 60 

Незадоволниот учесник за изборот на најповолен 
понудувач, може да изјави жалба до комисијата за 
жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на 
донесувањето на известувањето за најповолен понуду-
вач. 

Жалбата од ставот 1 на овој член се доставува преку 
комисијата што ја водела првостепената постапка. 

Поднесувањето на жалба го задржува извршува-
њето на одлуката за избор најповолен понудувач до 
правосилноста на одлуката по жалбата. 

Комисијата од ставот 1 на овој член 6 должна во рок 
од 15 дена од приемот на жалбата да се произнесе по 
неа и за својата одлука да ги извести подносителот на 
жалбата и комисијата што ја водела првостепената по-
стапка. 

Одлуката на комисијата за жалби по Јавни набавки е 
конечна 

Член 61 
Комисијата за жалба по јавни набавки е составена од 

претседател и четворица членови и нивни заменици од 
редот на афирмирани и познати стручњаци (адвокати, 
нотари, комерцијални ревизори, инженери и слично), 
кои ги именува и разрешува Владата на Република Ма-
кедонија за период од две години, со право на повторен 
избор, за уште две години. а 

Членот на комисијата од ставот 1 на ОВОЈ член не 
може да биде лице именовано од Собранието на Репу-
блика Македонија и од Владата на Република Македо-
нија. 

Членот на комисијата од ставот 1 на ОВОЈ член може 
да биде разрешен пред истекот на мандатот за кој е 

избран во случај на осуденост за кривично дело против 
имотот, во иста постапка како и за неговиот избор. 

Член 62 
Комисијата за жалби по јавни набавки донесува де-

ловник за својата работа, на кој согласност дава Вла-
дата на Република Македонија. 

Член 63 
Комисијата за жалби по јавни набавки е самостојна 

во својата работа и најмалку два пати во текот на годи-
ната ја информира Владата на Република Македонија 
за својата работа. 

VIII. НАДЗОР И КОНТРОЛА 

Член 64 
Надзор на спроведување на одредбите на овој закон 

врши Министерството за финансии. 
Работите на инспекцискиот надзор го вршат инспек-

тори за контрола на буџетот и за јавните набавки во 
Министерството за финансии. 

Инспекторите од ставот 2 на овој член вршат надзор 
во поглед на: 

- обезбедувањето на средства за набавка; 
- спроведувањето на постапките на набавките; 
- организирањето на органите за спроведување на 

набавките; 
- евиденцијата на набавките; 
- оформување на документација за набавките и 
- реализација на договорите. 

Член 65 
Инспекторот од членот 64 став 2 на ОВОЈ закон има 

службена легитимација чија форма и содржина и начи-
нот на нејзиното издавање ја пропишува министерот за 
финансии. 

Член бб 
Доколку во вршењето на надзорот инспекторот 

утврди неправилности и недостатоци во спроведува-
њето на постапката за набавки која е во тек, истите ќе 
ги констатира и со решение ќе ги одреди ќерките и 
рокот за нивно отстранување. 

Доколку во определениот рок не се отстранат не-
правилностите и недостатоците, инспекторот наредува 
запирање на отпочнатата постапка за набавка 

Против решението од ставот 1 на овој член, може да 
се изјави жалба до Комисијата за жалби по Јавни на-
бавки. 

Член 67 
Ако во вршењето на надзорот инспекторот утврди 

дека со повредата на постапката за набавки е сторен 
прекршок или кривично дело должен е без одлагање да 
поднесе барање, односно пријава за поведување на 
прекршочна односно кривична постапка. 

Член 68 
Контрола над користењето на средствата за набавки 

на набавувачите од членот 1 на овој закон се врши 
согласно со Законот за државната ревизија. 

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 69 
Со парична казна од 150.000 до 300.000 денари ќе се 

казни за прекршок правното лице-набавувач, освен 
државните органи и органите на единиците на локал-
ната самоуправа, ако: 

- не формира орган за спроведување на постапка за 
набавка во смисла на членот 10 став 1 на овој закон; 

- не го објави повикот за набавка во смисла на чле-
нот 14 на овој закон и 
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- не ја утврда максималната цена и не ја зачува во 
тајност во смисла на членот 20 на овој закон. 

Член 70 
Со парична казна од 15.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок одговореното лице во правното 
лице, ако: 

- донесе одлука за јавна набавка без да има прет-
ходно обезбедено средства за набавката (член 4); 

- не вода евиденција за извршените набавки (член 9 
став 1); 

- не ги почитува постапките и роковите утврдени со 
овој закон во смисла на членот 10 на овој закон; 

- не ja поништи одлуката за набавка, доколку пону-
дувачот даде директно или индиректно на членовите на 
комисијата подарок во било каква форма, или било 
каква услуга во смисла на членот 12 на овој закон; 

- не ja запазува висината на вредноста на набавката 
за соодветниот вид на постапка за набавка (член 16, 
член 33 став 1 алинеја 1, член 42 став 1, член 45 став 1 
алинеја 5 и член 48); 

- изборот на најповолен понудувач го изврши без да 
ја провери економската и финансиската состојба, како 
и техничката способност на понудувачот за извршу-
вање на предлогот на понудата (членови 21, 22 и 23); 

- ако од постапката за набавка не го исклучи понуду-
вачот (член 24 и член 35 став 4); 

- не постапува според условите објавени во отворе-
ниот повик и не ги запазува критериумите за избор на 
најповолен понудувач (член 25 и член 32 став 1); 

- не го извести понудувачот дека е исклучен од по-
стапката за набавка (член 26 став 3); 

- врши преговори со понудувачот, открива пред 
трети лица технички спецификации, информации во 
врска со цената и други пазарни информации (член 27); 

- изврши набавка преку ограничен повик без да 
спроведе прибирање на документација (предквалифи-
кација) од ограничен број на набавувачи во смисла на 
член 33 од овој закон; 

- не го утврди начинот, местото и рокот за доставу-
вање на пријави за предквалификации и не даде објас-
нување за елементите од пријавата за предквалифика-
ции (член 37); 

- донесе одлука без да врши оцена на условите од 
членот 35 став 2 на овој закон (член 38 став 2); 

- не ги извести сите понудувачи што доставиле при-
јава за предквалификација, за понудувачите што се ква-
лификувале (член 38 став 3) и 

- во постапката со непосредно спогодување, набав-
ката за истата потреба се реализира кај еден ист пону-
дувач (член 46). 

Член 71 
Со парична казна од 15 ООО до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршоците од членот 70 на овој закон и 
службеното лице. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 72 
Постапките за набавките отпочнати пред денот на 

влегувањето во сила на овој закон, ќе бидат завршени 
во согласност со прописите што важеле пред влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 73 
Подзаконските прописи утврдени со овој закон ќе се 

донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон 

Комисијата за жалби по Јавни набавки, ќе се фор-
мира во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила 
на ОВОЈ закон 

Член 74 
За спроведување на овој закон Владата може да 

донесе подзаконски прописи. 
Член 75 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, пре-
стануваат да важат членовите: 8,9,10,11, 51,52, 53, 56, 
57 и 58 од Законот за правата, обврските и одговорно-
стите на републичките органи во поглед на средствата 
во општествена сопственост што тие ги користат 
(„Службен весник на СРМ" број 41/85 и 51/88). 

Член 76 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 
789. 

Врз основа на член 106 став 3 од Уставот на Репу-
блика Македонија, а во врска со член 31 став 1 точка 3 и 
член 32 од Законот за јавното обвинителство („Служ-
бен весник на Република Македонка" број 80/92,19/93, 
9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 3 јуни 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН 
ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИ-

ТЕЛ СТВО ВО КУМАНОВО 
1. Се разрешува Радомир Каревски од функцијата 

јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во 
Куманово, поради исполнување на услови за старосна 
пензија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-2214/1 
3 јуни 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

790. — 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 3 јуни 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВЕВЧАНИ 
1. За членови на Управниот Одбор на Јавната здрав-

ствена организација Здравствен дом - Вевчани, се изби-
раат* 

Џури Жута, директор на ОУ „Зини Хани" - е. Ве-
лешта 

Тихомир Мурџески, приватен стопанственик од Вев-
чани 

Адем Тафилоски, директор на ОУ „Маршал Тито" -
Љубаништа и 

Димитар Трпеновски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на оваа јавна здравствена организација. 

З.Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-2211/1 Претседател 

3 Јуни 1998 година н а Собранието на Република 
СкопЈе Македонија, 

Тато Петковски, с.р. 
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791. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 3 јуни 1998 
година, донесе О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ПРИРОДНО ЛЕКУВАЛИШТЕ „БАЊА БАН-

СКО" - СТРУМИЦА 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Природно лекувалиште „Бања 
Банско" - Струмица, се избираат: 

Ацо Ангелов, професор во ДСУ ТТУЦ „Никола 
Карев" - Струмица 

Стојан Балџиев, доктор на стоматологија, вработен 
во Медицинскиот центар во Струмица, 

Ванчо Златанов, директор на 3 3 „Пирок" - е.Мо-
криево - Струмица и 

Митко Ташев, дипл. правник, вработен во ГП „Пе-
лагонија" - Градилиште Струмица. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на оваа јавна здравствена организација. 

З.Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-2210/1 ^ Претседател 

3 Јуни 1998 година 
Скопје 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 
792. — 

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија" 
6poj 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 3 Јуни 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВ-
НАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВ-

СТВЕН ДОМ - ПЕХЧЕВ О 
1. Во Одлуката за избор на членови на Управниот 

одбор на Јавната здравствена организација - Здрав-
ствен дом - Пехчево („Службен весник на Република 
Македонија" број 20/98), во точката 1 наместо „ВОЈО 
Ковачев, директор на „Рамна Река" - Пехчево", треба 
да стои „Љупка Мустачка - вработена во Заводот за 
здравствена заштита - Кочани". 

2.Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-2212/1 Претседател 

3 јуни 1998 година н а Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

Врз основа на член 8 став 5 од'Законот за сметковод-
ство („Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93, 48/93 и 6/95) и член 46 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 38/90), Владата донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА КОРИСНИЦИТЕ 
НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за билансите за корисниците на сред-

ствата од буџетите и фондовите („Службен весник на 

Република Македонка" бр. 30/94 и 63/95), во образе-
цот, „Приходи и трошоци во текот на годината - Би-
ланс на приходите и трошоците" од 1 јануари до 

199 година, бројот на контото во колоната 
2 и називот на позициите под I. ПРИХОДИ, во коло-
ната 3, се менуваат и гласат: 

"I — Даночни приходи 

711 - Данок од доход, од добивка и од капитални 
добивки 

712 - Придонеси од плати за социјални фондови 
713 - Даноци од имот 
714 - Домашни даноци на стоки и услуги 
715 - Данок од меѓународна трговија и трансакции 

(царини и давачки) 
716 - Други даноци 

II - Неданочни приходи 

721 - Претприемачи! приход и приход од имот 
722 - Такси и надоместоци 
723 - Неиндустриски и инцидентни продажби 
724 - Други административни такси и надоместоци 
725 - Други неданочни приходи 
726 - Продажба на капитални средства 
727 - Наплатени главници од заеми 

Ш - Трансфери и донации 

731 - Трансфери од други нивоа на власт 
732 - Домашни донации 
733 - Донации од странство 

IY - Домашно задолжување 

741 - Краткорочни позајмици во земјата 
742 - Благајнички записи 
743 - Долгорочни обврзници 
744 - Друго домашно задолжување 

У - Задолжување во странство 

751 - Меѓународни развојни агенции 
752 - Странски влади 
753 - Комерцијални задолжувања 
754 - Други задолжувања во странство". 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија Претседател на Владата 

8 јуни 1998 година » а Република Македонија, 
Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

794. 
Врз основа на член 8 став 5 од Законот за сметковод-

ство („Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93, 48/93 и 6/95) и член 46 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 38/90), Владата донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН НА КОРИСНИ-
ЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТИТЕ И ФОН-

ДОВИТЕ 
Член 1 

Во Уредбата за контниот план на корисниците на 
средствата од буџетите и фондовите („Службен весник 
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на Република Македонија", бр. 18/94,19/94 и 63/95), во 
контниот план кој е составен дел на Уредбата за конт-
ниот план на корисниците на средствата од буџетите и 
фондовите, класата 7 - Приходи се менува и гласи: 

„Класа 7 - Приходи 
71 - Даночни приходи 

711 - Данок од доход, од добивка и од капитални 
добивки 

712 т Придонеси од плати за социјални фондови 
713 - Даноци од имот 
714 - Домашни даноци на стоки и услуги 
715 - Данок од меѓународна трговија и трансакции 

(царини и давачки) 
716 - Други даноци 

72 - Неданочни приходи 
721 - Претприемачи! приход и приход од имот 
722 - Такси и надоместоци 
723 - Невидустриски и инцидентни продажби 
724 - Други административни такси и надоместоци 
725 - Други неданочни приходи 
726 - Продажба на капитални средства 
727 - Наплатени главници од заеми 

73 - Трансфери и донации 
731 - Трансфери од други нивоа на власт 
732 - Домашни донации 
733 - Донации од странство 

74 - Домашно задолжување 
741 - Краткорочни позајмици во земјата 
742 - Благајнички записи 
743 - Долгорочни обврзници 
744 - Друго домашно задолжување 

75 - Задолжување во странство 

751 - Меѓународни развојни агенции 
752 - Странски влади 
753 - Комерцијални задолжувања 
754 - Други задолжувања во странство 

79 - Разлика на приходите и трошоците 

791 - Распоред на разликата меѓу приходите и тро-
точете«. Член 2 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонка ^ Претседател на Владата 

8 јуни 1998 година н а Република Македонија, 
Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

795. 
Врз основа на член 8 став 5 од Законот за сметковод-

ство („Службен весник на РМ", бр. 42/93,48/93 и 6/95) и 
член 46 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ", бр. 38/90), Владата до-
НеСС У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАН-
СИТЕ ЗА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА, ЗА БУЏЕТИТЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛО-
КАЛНАТА САМОУПРАВА И ЗА БУЏЕТИТЕ НА 

ФОНДОВИТЕ 
Член 1 

Во Уредбата за контниот план и за билансите за 
Буџетот на Република Македонија, за буџетите на еди-

ниците на локалната самоуправа и за буџетите на фон-
довите („Службен весник на РМ", бр. 18/94 и 63/95), во 
контниот план, кој е составен дел на Уредбата за конт-
ниот план и за билансите за Буџетот на Република 
Македонија, за буџетите на единиците на локалната 
самоуправа и за буџетите на фондовите, класата 7 -
Приходи, се менува и гласи: 

„Класа 7 - Приходи 
71 - Даночни приходи 

711 - Данок од доход, од добивка и од капитални 
добивки 

712 - Придонеси од плати за социјални фондови 
713 - Даноци од имот 
714 - Домашни даноци на стоки и услуги 
715 - Данок од меѓународна трговија и трансакции 

(царини и давачки) 
716 - Други даноци 

72 - Неданочни приходи 

721 - Претприемачи! приход и приход од имот 
722 - Такси и надоместоци 
723 - ^индустриски и инцидентни продажби 
724 - Други административни такси и надоместоци 
725 - Други неда[ночни приходи 
726 - Продажба на капитални средства 
727 - Наплатени главници од заеми 

73 - Трансфери и донации 

731 - Трансфери од цруги нивоа на власт 
732 - Домашни донации 
733 - Донации од странство 

74 - Домашно задолжување 

741 - Краткорочни позајмици во земјата 
742 - Благајнички записи 
743 - Долгорочни обврзници 
744 - Друго домашно задолжување 

75 - Задолжување во странство 

751 - Меѓународни развојни агенции 
752 - Странски влади 
753 ~ Комерцијални задолжувања 
754 - Други задолжувања во странство 

79 -т Разлика на приходите и трошоците 

791 - Распоред на разликата меѓу приходите и тро-
шоците" 

Член 2 

Во образецот, Приходи и трошоци во текот на годи-
ната - Биланс на приходите и трошоците од 1 јануари до 

19— година, бројот на контото во колоната 2 
и називот на позициите под I. ПРИХОДИ, во колоната 
3, се менуваат и гласат: 

„I. Даночни приходи 

711 - Данок од доход, од добивка и од капитални 
добивки 
^ 712 -Придонеси од плати за социјални фондови 

713 - Даноци од имот 
714 - Домашни даноци на стоки и услуги 
715 - Данок од Меѓународна трговија и трансакции 

(царини и давачки) 
716 - Други даноци 
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II. Неданочни приходи 

721 - Претприемачи! приход и приход од имот 
722 - Такси и надоместоци 
723 - ^индустриски и инцидентни продажби 
724 - Други административни такси и надоместоци 
725 - Други неданочни приходи 
726 - Продажба на капитални средства 
727 - Наплатени главници од заеми 

Ш. Трансфери и донации 

731 - Трансфери од други нивоа на власт 
732 - Домашни донации 
733 - Донации од странство 

IV. Домашно задолжување 

741 - Краткорочни позајмици во земјата 
742 - Благајнички записи 
743 ^ Долгорочни обврзници 
744 ~ Друго домашно задолжување 

V. Задолжување во странство 

751 - Меѓународни развојни агенции 
752 - Странски влади 
753 - Комерцијални задолжувања 
754 - Други задолжувања во странство" 

Член 3 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија ^ ^ ^ Претседател на Владата 

8 јуни 1998 година « а Република Македонија, 
Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

796. 
Врз основа на член 112 од Законот за концесија 

(„Службен весник на РМ" бр. 42/93), член 23, алинеја 2 
од Законот за телекомуникации („Службен весник на 
РМ" бр. 33/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" 63/94), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
1.06.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЈАВНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА ЗА 

ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ 

1. На Институт Отворено Општество - Македонија 
се дава концесија за вршење на јавна телекомуникаци-
ска услуга за пренос на податоци 

2. Концесија се дава на времетраење од пет години. 
3. Висината на надоместокот за дадената концесија 

изнесува 30.000 ДМ. 
4. Како почеток на концесија ќе се смета денот на 

потпишувањето на договорот на концесијата. 
5. Во името на Владата на Република Македонија 

договорот ќе го потпише министерот за сообраќај и 
врски 

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

Бр. 23-1487/2 
1 Јуни 1998 година 

Скопје 

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

797• 
Врз основа на член 112 од Законот за концесија 

(„Службен весник на РМ" бр 42/93), член 23, алинеја 2 
од Законот за телекомуникации („Службен весник на 
РМ" бр. 33/%) и член 46, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр 38/90 и „Службен весник на РМ" 63/94), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
1.06 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЈАВНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА/УСЛУГА ЗА 

ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ 
1. На Претпријатието за консултативни услуги, про-

изводство и трговија „МЕДИС - ИНФОРМАТИКА" 
Д.О.О. - Скопје се дава концесија за вршење на јавна 
телекомуникациска услуга за пренос на податоци. 

2. Концесија се дава на времетраење од пет години. 
3. Висината на надоместокот за дадената концесија 

изнесува 30.000 ДМ. 
4. Како почеток на концесија ќе се смета денот на 

потпишуваното на договорот на концесијата. 
5 Во името на Владата на Република Македонија 

договорот ќе го потпише министерот за сообраќај и 
врски. 

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

Бр 23-1487/1 Претседател на Владата 
1 јуни 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
798. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 8 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 38/96) и член 46 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 25 мај 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШ-
НАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 1998 ГО-
ДИНА НА ЈП „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МА-

КЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за изменување и дополнување на Го-
дишната инвестициона програма за 1998 година на ЈП 
„Електростопанство на Македонија" - Скопје, доне-
сена од Управниот одбор на Јавното претпријатие 
„Електростопанство на Македонија" - Скопје, на сед-
ницата одржана на 29 април 1998 година. 

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

Бр 23-1335/4 Претседател на Владата 
25 мај 1998 година « а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 8.06.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „БРАТСТВО ЕДИН-

СТВО" С. СРЕДНО КОЊАРИ - СКОПЈЕ 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Братство Единство" е. Средно 
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Коњари - Скопје, што го донесе Училишниот одбор на 
седницата одржана на 29.02.1996 година. 

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

Бр. 23-1104/1 
8 јуни 1998 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски , е р 

800. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 8.06.1998 
година, донесе 

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

С. ОРАОВИЦА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Кирил и Методиј" е. Ораовица, 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 15.04.1998 година. 

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

Бр. 23-1169/1 Претседател на Владата 
8 јуни 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

801. ' 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 8 06 1998 
година, донесе 

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

С. ИЊЕВО 

1 Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Орце Николов" - е. Ињево, што 
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
29.04.1998 година. 

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

Бр 23-1168/1 
08 јуни 1998 година 

Скопје 

802. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 8.06.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „БРАЌА МИЛАДИ-

НОВЦИ" - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Браќа Миладиновци" - Скопје, 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 7.02.1996 година 

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

Бр. 23-974/1 
08 јуни 1998 година Претседател на Владата 

Скоте н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е р 

803. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 8.06 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ЖИВКО БРАЈКОВ-

С К И " - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Живко БраЈКОвски" - Скопје, 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 14 02 1996 година 

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

Бр 23-936/1 
08 Јуни 1998 година Претседател на Владата 

СкопЈе н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е р 

804. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 8 06.1998 
година, донесе 

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

СКОПЈЕ 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Ристо Крле" - Скопје, што го 
донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
26.02.1996 година. 

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

Бр 23-661/1 
08 Јуни 1998 година Претседател на Владата 

СкопЈе н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е п 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е р 
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ш 
Врз основа на член 9 од Законот за царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија" бр. 31/93, 

41)9%78/93, 59/96, 15/97 и 13/98) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 1.06.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

1. Во Законот за царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија" бр. 38/%, 45/97, 61/97), во 
Глава 84 и 85 на Номенклатурата на Царинската тарифа се вршат следниве измени: 

1) Во Глава 84 
Тарифниот број Ѕ418 се менува и гласи* 

8418 Фрижидери, замрзнувач!! и други уреди за 
ладење или замрзнување, електрични или 
други; топлотни пумпи, освен уредите за 
климатизација од тар. број 8415: 

8418 10 - Комбинации на фрижидери и замрзнувач^ 
со посебни врати: ' 

8418 10 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови . . . 
--Друго: 
- - - Со капацитет над 340 литри: 

ел 

841810 91 10 Нови 23 
8418 10 91 90 Употребувани 

---Друго: 
23 

8418 10 99 10 Нови 23 
8418 10 99 90 Употребувани 

- Фрижидери за домаќинството: 
23 

8418 21 - - Компресиони: 
— Со капацитет над 340 литри: 

8418 21 10 10 Нови 23 
8418 21 10 90 Употребувани 23 

•Друго: 
Модел за на маса: 

8418 2151 10 Нови 23 
8418 21 51 90 Употребувани 23 

Модел за вградување: 
8418 21 5910 Нови 23 
8418 21 59 90 Употребувани 23 

Други, со капацитет: 
До 250 литри: 

8418 21 91 10 Нови 23 
8418 21 91 90 Употребувани 23 

Над 2;)0 литри до 340 литри: 
8418 21 9910 Нови 23 
8418 21 99 90 Употребувани . . . " 23 
8418 22 - - Абсорбциони, електрични: 
8418 22 0010 - - -Нови 23 
8418 22 00 90 ---Употребувани 23 
8418 29 --Друго: 
84182900 10 ---Нови . . . 23 
8418 29 00 90 ---Употребувани . . . 23 
8418 30 - Замрзнувач!! во форма на сандак, со 

капацитет до 800 л: 
8418 30 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови ел 

-- Д р у г о ; 
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- - - Со капацитет до 400 литри-
8418 30 91 10 ' Н о в и . . . . . . . :23 
8418 30 91 90 ----Употребувани . " . . . 23 

- - - Со капацитет над 400 литри до 800 литри 
8418 30 9910 - - - -Нови . 23 
8418 30 99 90 Употребувани . . . 2 3 
8418 40 - Замрзивачи од вертикален тип, со 

капацитет до 900 л: 
8418 40 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови сл 

--Друго* 
- - - Со капацитет до 250 литри. 

8418 40 91 10 - - - -Нови . . . . . . 23 
8418 40 91 90 ----Употребувани 23 

- - - Со капацитет над 250 литри до 900 литри. 
84184099 10 - - - - Н о в и . . . . . 23 
8418 40 99 90 Употребувани . . . 23 
8418 50 -Други сандаци, ормани, витрини и сличен 

мебел, за ладење или замрзнување: 
^ - - Сандаци за ладење и витрини (вклучувајќи 

го и делот за ладење или евапоратор^т). 
- За чување на замрзната храна: 

8418 5011 10 Нови . 23 
8418 5011 90 ----Употребувани . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

---Друго: 
8418 50 19 1'0 Нови 23 
8418 5019 90 Употребувани 0 23 

- - Друг разладен мебел* 
8418 50 9010 Нов 23 
8418 50 90 90 ----Употребуван . 23 

- Други уреди за ладење или замрзнување; 
топлотни пумпи: 

8418 61 - - Компресиони единици за ладење, чиишто 
кондензатори се изменувани на топлота: 

8418 61 10 00 — За употреба во цивилни воздухоплови . ел 
841861 9000 ---Друго . 23 
8418 69 - - Друго: 
8418 69 10 00 — За употреба во цивилни воздухоплови . ел 

---Друго-
8418 69 91 00 Абсорбционо топлотни пумпи . . . . 23 
8418 69 99 00 Друго 23 

- Делови: 
8418 91 00 00 - - Мебел за вградување на уредите за ладење 

или замрзнување 23 
8418 99 --Друго: 
8418 99 10 00 - - - Евапоратори и кондензатори, освен оние 

за фрижидери за домаќинство . . . . . 23 . 
8418 99 90 00 ---Друго 23 

2)Во Глава 85 Тарифниот 6poj 8521 се менува и гласи: г 

8521 Апарати за снимање и репродукција на слика, 
со или без вграден видео тјунер: 

8521 10 - Со магнетна лента: 
8521 10 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови ел 

--Друго* 
8521 10 90 10 ---Нови . . . . . . . 23 
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8521 10 90 90 - - - Употребувани 
8521 90 -Други: 
8521 90 0010 ---Нови 

8521 90 00 90 - - - Употребувани 23 

3)Во Глава 85 Тарифниот број 8528 се менува и гласи 

"552Ѕ 
Приемни апарати за телевизија, со или без 
вграден радиодифузен приемник или со 
апарати за снимате или репродукција на 
звук или слика; видео-монитори и видео-
проектори: 

-Приемни апарати за телевизија, со или без 
вграден радиодифузен приемник или со 
апарати за снимање или репродукција на 
звук или слика: 

8528 12 - - Во боја, со дијагонала: 
- - - До 42 см 

8528 12 52 10 Нови . . . . . - 20 
8528 12 52 90 Употребувани . 20 

— Над 42 см до 52 см 
8528 12 54 10 Нови . . . . . . . . 20 
8528 12 54 90 Употребувани 20 

— Над 52 см до 72 см. 
8528 12 56 10 Нови . 20 
8528 12 56 90 Употребувани . . . 20 

— Над 72 см: 
8528 12 58 10 Нови . . . . . 20 
8528 12 58 90 * Употребувани . . . . 20 
8528 13 - Црно бели или други еднобојници: 
8528 13 00 10 - - Нови . . 20 
8528 13 00 90 --Употребувани . . . . 20 

8528 21 
8528 21 00 10 
8528 21 00 90 
8528 22 
8528 22 00 10 
8528 22 00 90 
8528 30 
8528 30 00 10 
8528 30 00 90 

- Видео-мопитори: 
- -Во боја: 
- - - Нови 
- - - Употребувани . . . . 
--Црно бели или други еднобојпици: 
- Нови . . . . 
- Употребувани . . . . 
- Видео проектори: 
- - - Нови 
- Употребувани 

10 
10 

10 
10 

20 
20 

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

Бр. 23-1526/1 
1 јуни 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко ЈДрвснковски, с.р. 
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806. 
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините 

(„Службен весник на РМ" бр. 20/93, 63/95 и 15/97) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 64/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 1.06.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ 
УВОЗ НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 

1ЗД8 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за определување на царински кон-

тингент при увоз на опрема и резервни делови за 1998 
е- •• — 

Врз основа на член 12 од Законот за надворешно-трговско работење („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 31/93, 41/93, 78/93, 59/96,15/97 и 13/98) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1.06 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА 

ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 39/96, 64/96, 67/96, 71/96, 45/97, 66/97, 20/98), во глава 84, 85 и 40 се вршат следниве измени: 

1) Во глава 84 Тарифниот број 8418 се менува и гласи: 
Ф р и ж и д е р и , з а м р з и в а ч и и други у р е д и за ла-
д е њ е или з а м р з н у в а њ е , електрични .или -

• други; т о п л о т н и пумЋи, освен у р е д и т е за 
климатизација о д тар. б р о ј 8415: 

8418 10 - Комбинации на фрижидери и замрзнувач^ со по-
- себни врати: 1 

8418 10 10 00- - За употреба во цивилни воздухоплови 

--Друго: 
- - - Со капацитет над 340 литри: 

п лб Ј1БЗ 

8418 10 9 1 1 0 Нови п лб Ј1БЗ 
8418 10 91 9 0 - Употребувани п лб Д4 

> - - -Друго: 
Д4 

8418 10 99 10 Нови п лб ЛБЗ 
-84Ј8 10 99 90 Употребувани п лб Д4 

— . Фрижидери за домаќинството: 
8418 21 . - Компресиони: 

- . . . Со капацитет над 340 литри: 
8418 21 10 10 Нови п лб ЛБЗ 
8418 2 1 1 0 90 Употребувани Г .—. п лб Д4 

- . -Друго: 
Модел за на_маса^_ 

8418 21 51 10 Нови п лб ЛБЗ 
8418 21'5Г 90 Употребувани 

Модел за вградување. 
п лб Д4 

8418 21 59 10 Нови п лб ЛБЗ 
8418 21 59 90 Употребувани п лб Д4 

Други, со капацитет: 
До 250 литри. 4 

8418 21 91 10 Нови п 
п 

лб 
лб 

ЛБЗ 
Д4 8418 21 91 90 Употребувани 

п 
п 

лб 
лб 

ЛБЗ 
Д4 

Над 250 литри до 340 литри: 

п 
п 

лб 
лб 

ЛБЗ 
Д4 

8418 21 99 10 Нови п 
п 

лб 
лб 

ЛБЗ 
Д4 8418 21 99 90 Употребувани 

п 
п 

лб 
лб 

ЛБЗ 
Д4 

година („Службен весник на РМ", бр, 8/98), во точка 2 
на крајот на реченицата зборовите „60 милиони дена-
ри", се заменуваат со зборовите „70 милиони денари". 

Во истата точка во ставот 2 под б), зборовите „20 
милиони денари", се заменуваат со зборовите „30 мили-
они денари44. 

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

Бр 23-1525/1 Претседател на Владата 
1 јуни 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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8418 22 - - Абсорбциони, електрични: , 
8418 22 0 0 1 0 - - - Н о в и п лб ЛБЗ 
8418 22 00 90 - - -Употребувани и лб Д4 
8418 29 - -Друго: 
8 4 1 8 2 9 0 0 1 0 - - - Н о в и Т п лб ЛБЗ 
8418 29 00 90 - - -Употребувани . . . . . п лб Д4 
8418 30 - Замрзнувачи во форма на сандак, со капацитет 

до 800 л: 
8418 30 10 00 - - З а употреба во цивилни воздухоплови п лб Ј1БЗ 

- - Друго: } 
- - - Со капацитет до 400 литри: 

8418 30 91 10 Нови - - п лб Л Б З 

8418 30 91 90 - - -""-Употребувани \ . . п лб Д4 
- - - Со капацитет над 400 литри до 800 литри: 

8418 30 9 9 1 0 Нови • • • • п л б Л Б З 

8418 30 99 90 Употребувани . . . . . . п лб Д4 

8418 40 - З а м р з и в а ч и од вертикален тип, со капацитет до 
- _ 900 л: 

8418 4 0 1 0 00 - - З а употреба во цивилни воздухоплови п лб Л Б З 
- -Друго: 
- - - Со капацитет до 250 литри: 

8418 40 91 10 Нови "П лб Л Б З 
8418 40 91 90 Употребувани п лб Д4 

- - - Со капацитет над 250 литри до 900 литри: 
8418 40 9 9 1 0 Нови п лб Л Б З 
8418 40 99 90 Употребувани п лб Д4 
8418 50 - Други сандаци, ормани, витрини и сличен мебел, 

за ладење или замрзнување: 
- - Сандаци за ладење и витрини (вклучувајќи го и 

делот за ладење или евапораторот) 
- _ - - - З а чување на замрзната храна: 

8418 50 11 10 - - - - Нови _ п лб Л Б З 
8418 5 0 1 1 9 0 Употребувани _ п лб Д4 

Друго: / 
8418 5 0 1 9 1 0 — - Нови i r лб Л Б З 
8418 5 0 1 9 90 Употребувани - п лб Д4 

- - Друг разладен мебел: 
8418 50 90 10 Нов . . п лб Л Б З 
8418 50 90 90 Употребуван п лб Д4 

~ - Други уредила ладење или замрзнување; топ-
лотни пумпи: 

8418 61 - - Компресиони единици за ладење, чиишто кон-
дензатори се изменувачи на топлота : . 

8418 61 10 00 - - - З а употреба во цивилни воздухоплови п лб лб 
8418 61 90 0Q - - - Д р у г о п лб лб 
8418 69 - -Друго: 
8418 69 Н) 00 - - - З а употреба во цивјилни воздухоплови п лб _лб 

- - -Друго : _ 
8418 69 91 00 - - - Абсорбционо топлотни пумпи п ло ло 
8418°69 99 00 Друго ."7 п лб лб 

- Делови: 
8418 91 00 00 - - Мебел за вградување на уредите за ладење или 

замрзнување . . . п лб лб 
8418 99 - -Друго: 
8418 99 10 00 - - - Евапоратори и кондензатори, освен оние за 

фрижидери за домаќинство п лб лб 
8418 99 90 00 - - - Д р у г о . . . . п лб лб 
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2) Во Глава 85 Тарифниот број 8521 се менува и гласи: 

8521 Апарати за снимање и репродукција на слика, 
, со или б е з вграден видео тјунер: 

8521 10 - Со магнетна лента: 
8521 10 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови п лб - Ј1БЗ 

--Друго: 
8521 10 9 0 1 0 - - -Нови п лб Ј1БЗ" 
8521 10 90 90 - - - Употребувани ц лб %Д4 
8521 00 -Други: - ' _ 
8521 90 00 10 - - -Нови • п лб ЛБЗ 
«52190 00 90 ---Употребувани п лб Д4 

3) Во Глава 85 Тарифниот број 8528 се менува и гласи: 
И 

8528 П р и е м н и апарати за телевизија, со или б е з 
вграден р а д и о д и ф у з е н приемник или со 
апарати за снимање или репродукција на звук 
или слика; видео -монитори и видео-про-
ектОј^Шг _ ~ 
- Приемни апарати за телевизија, со или без вгра-

ден радиодифузен приемник или со апарати за 
снимање или репродукција на звук или слика: 

8528 12 - - Во боја, со дијагонала:" 
- - - Д о 4 2 см: 

8528 12 52 10 Нови лб ЛБЗ 
8528 12 52 90 Употребувани лб Д4 

- - - Над 42 см До 52 см: 
8528 12 54 10 Нови лб ЛБЗ 
8528 12 54 90 Употребувани лб Д4 

- - - Над 52 см до 72 см: 
8528 12 56 10 Нови . . . . п лб Ј1БЗ 
8528 12 56 90 ----Употребувани . . лб Д4 

- - - Над 72 см: 
8528 12 58 10 Нови . . . . п лб Ј1БЗ 
8528 12 58 90 - Употребувани . . . . п лб Д4 ' 

8528 13 - Црно бели или други еднобојници: 
"8528 13 00 10 - - Нови 7 . . . п лб ЛБЗ 
8528 13 00 90 --Употребувани . . . . Пч лб Д4 

- Видео-монитори: 
8528 21 - - Во боја: 
8528 21 00 10 - - - Нови . . . . П лб ЛБЗ 
8528 21 00 90 - - - Употребувани П лб Д4 
8528 22 - - Црно бели или други еднобојницн: 
8528 22 00 10 - - - Нови . . . . П лб ЛБЗ 
8528 22 00.90 - - - Употребувани . . . . п лб Д4 

8528 30 - Видео проектор!!.* 
8528 30 00 10 - - -Нови . . . . п лб ЛБЗ 
8528 30 00 90 ---Употребувани п лб Д4 

4) В о Глава 40 во Т а р и ф н и о т 6poj 4Q12, Т а р и ф н а т а ознака" 4012 90 00 00" се менува и гласи 
4012 90 00 00 -Друго п лб 'лб 

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

Бр 1 7 - 2 9 8 6 / 1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с р. 
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Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на Република Македонија" бр 
20/93 и 63/95), и член 46, став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8.06.1998 година, донесе 

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

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

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за сообраќај и врски - Дирекција за цивилна 
воздушна пловидба и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8703 Патнички автомобили и 
други моторни возила 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен 
возилата од тар. 6poj 
8702), вклучувајќи и мо-
торни возила за комби-
ниран превоз на лица и 
стоки (од типот „кара-
ван", „комби", итц) иѓ 
автомобили 

8703 23 - - Со зафатнина на ци-
линдрите над 1500 см3 

до 3000 см3-
Нови: 

Со зафатнина на 
цилиндрите над 1500 см3 

до 2000 см3: 
Патнички авто-

мобили, составени. 
8703 23 10 И Со вграден 

катализатор 
а) Lada-Niva 1,6 GLX со 
зафатнина на моторот 
од 1600 ссм 1 парче 

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

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

Бр 23-1538/1 
8 јуни 1998 година 

Скопје 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на Република Македонија" бр 
20/93 и 63/95), и член 46, став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СТМ" 
бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8 06 1998 година, донесе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1 Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за култура - Завод за заштита на спомениците 
на културата и Народниот музеј - Охрид и тоа 

Тарифен 
6poj 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 \ ' .4 

8703 , Патнички автомобили и 
други мотррни возила 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен 
возилата од тар 6poj 
8702), вклучувајќи и мо-
торни возила за комби-
ниран превоз на лица и 
стоки (од типот „кара-
ван", „комби", ити) и 
автомобили за трки: 

8703 32 - - Со зафатнина на ци-
л кадрите над 1500 см3 

до 3000 см3-
Нови: 

Со зафатнина на 
цилиндрите над 1500 см3 

до 2000 см3: 
Патнички авто-

мобили, составени. 
8703 32 10 И Со вграден 

катализатор 
а) Патничко возило 
Форд-ескорд 13-5 
врати, бензин 60 кс ЦЛ 1 парче 

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

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

Бр 23-1632/1 
8 Јуни 1998 година 

Скопје 
810. ' 

Врз основа на член 69 од Законот за локалната само-
управа („Службен весник на РМ" бр 52/95) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 1 Јуни 1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАПИРАЊЕ ОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПОТ-
ТИКНУВАЊЕ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈА-
ТИЈА И РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНАТА 

ТЕТОВО БР. 07-165/8 ОД 23.02.1998 ГОДИНА 

1 Со ова решение се запира од извршување Одлу-
ката за основање на'Агенција за поттикнување на мали 
и средни претпријатија и регионален развој на општи-
ната Тетово бр. 07-165/8, донесена од Советот на опш-
тината Тетово на седницата одржана на 23 02.1998 го-
дина и објавена во „Службен гласник" на општината 
Тетово бр. 10 од 24.02.1998 година 

2 Владата на Република Македонија, во рок од 15 
дена од влегувањето во сила на ова решение ќе покрене 
постапка пред Уставниот суд на Република Македонија 
за оценувана на уставноста и законитоста на наведе-
ниот член од Одлуката 

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

Бр 23-1531/1 
1 Јуни 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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к и . 5 > , 
, Врз основа на членот 69 од Законот за локалната 

самоуправа („Службен весник на РМ" бр. 52/95) 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 1.06.1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАПИРАЊЕ ОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКА 

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОНДОВО 

1. Се запира од извршувана Одлуката за доделување 
на минимални површини од катастарските парцели на 
физичките лица на локацијата'бр. 2429, донесена од 
Советот на општината Кондово на седницата одржана 
на 5.12.1997 година, а објавена во „Службен гласник на 
општина Кондово44, бр. 4 од 31.12.1997 година. 

2. Владата на Република Македонија, во рок од 15 
дена од влегувавте во сила на ова решение ќе покрене 
постапка пред Уставниот суд на Република Македонија 
за оцена на уставноста и законитоста на Одлуката. 

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

Бр 23-859/1 Претседател на Владата 
1 јуни 1998 година » а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
812. 

Врз основа на член % став 3 од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 44/95, 24/%, 34/96 и 35/97) и член 46 став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 
1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ 
ОДБОР НА РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ 

„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ44 - ГОСТИВАР 
1. За членови на Училишниот одбор на Работничкиот 
универзитет „Браќа Миладиновци" - Гостивар се име-
нуваат: 

- Перо Ѓорѓиоски, инженер - вработен во РО „Мер-
мери" - Гостивар, 

- Исмет Фетаи, правник - вработен во општина 
Долна Бањица, 

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

Бр 17-57/6 Претседател на Владата 
18 мај 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
813. Ј 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана н^18 мај 1998 година, донесе, 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИ-

СКА СОПСТВЕНОСТ 

1. За советник на директорот на Заводот за заштита 
на индустриска сопственост се назначува Рамадан Ах-
меди, дипл правник од Тетово. 

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

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

Бр. 17-1297/2 
18 Maj 1998 година 

ш . С к о п ј е -
Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 

од Законот за органите на управата („Службен весник 
на СРМ44 бр. 40/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 мај 1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

1. Огњан Благоев, советник на директорот на Заво-
дот за заштита на индустриска сопственост повторно се 
назначува на истата должност. 

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

Бр. 17-1298/2 
18 мај 1998 година 

Скопје 

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

815. 
Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 

од Законот за органите на управата („Службен весник 
на СРМ" бр. 40/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 мај 1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА 

НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

1. Лиљана Варга, помошник на директорот на Заво-
дот за заштита на индустриска сопственост повторно се 
назначува на истата должност. 

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

Бр. 17-1299/2 Претседател на Владата 
18 Maj 1998 година н а Република Македонија, 

816 % Скопјс БРаико Црвенковски, е р 

Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 
од Законот за органите на управата („Службен весник 
на СРМ" бр. 40/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 мај 1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА 

НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 
1. М-р Валентин Пспељугоски, помошник на дирек-

торот на Заводот за заштита на индустриска сопстве-
ност повторно се назначува на истата должност 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
в а в т е , а ќе се објави во „Службен весник на Рећу-
блика Македонија41. f ^ 

Бр. 17-1300/2 , 
18 мај 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија^ 
Бранко Црвенковска, с.р. 

817. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија. („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18 мај 1998 година, донесе 

Р £ Ш £ И И £ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СТОПАНСТВО 

1. Се разрешува Каролина Чукалиева од должноста 
советник на министерот за стопанство, за базна инду-
стрија, поради престанок <• на работниот однос во Ми-
нистерството, заклучно со 30 април 1998 година. 

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

Бр. 17-1332/2 
18 мај 1998 година 

Скопје 

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

818. 
Врз основа на член 19 од Законот за пасиштата 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 3/98) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18 мај 1998 година, донесе ,. 

Р Е Ш Е Н ј А Т ^ 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ВА ПОПИС НА 
ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ, СРЕДСТВАТА И ДРУ-
ГИОТ ИМОТ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕ-
РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПА-
СИШТАТА И УТРОШИТЕ КОИ ГИ ПРЕЗЕМА ЈП 

ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА 

1. Владата на Република Македонија формира Ко-
мисија за попис на правата, обврските, средствата и 
другиот имот на самоуправните интересни заедници за 
користење на пасиштата и утрините кои ги презема 
Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта во 
состав: 

- Анѓа Алексова, шеф на сметководство при Служ-
бата за општи и заеднички работи во Владата на Репу-
блика Македонија - пункт Министерство - за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, 

- Игор Бојаџиевски, советник за сточарство во Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, 

- Фикрет Муртезани, советник« на министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, 

- Стеван Ристевски, секретар на СИЗ-от за пасишта 
- Скопје, 

- Васил Џамбаски, шеф на Отсек за безготовински 
платен промет во Заводот за платен промет - Централа 
- Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
в а в ^ в! ќе fcfe Објави во ?,Службен весник на^ Репу-
блика Македонија". """" г 1 

Бр. 17-1423/2 т 

18 мај 1998 година Претседател к а Владата 
Скопје' н а Република,Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. >i * ; i 
819. i —тг, 

Врз обнова на член 141 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/ЅХ) и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на Република Македонија" бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 18 
мај 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИН-
СПЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО 

1 За главен републички инспектор за урбанизам и 
градежништво се именува Јован Тагасовски, досегашен 
началник на одделение во Министерството за урбани-
зам, градежништво и заштита на животната средина. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
в а в т е , а ќе се објави во „Службен веснгас на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-1430/2 
18 мај 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

820. 
Врз основа на член 8 од Законот за употреба на 

македонскиот јазик („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 5/98) и член 46 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ", бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 18 мај 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ СОВЕТ ЗА МАКЕДОНСКИ 

ЈАЗИК 
Член 1 

За вршење на работите утврдени во член 9 од Зако-
нот за употребата на македонскиот јазик, а по предлог 
на Министерството за култура, Министерството за 
образование и физичка култура и Министерството за 
наука се основа Совет за македонски јазик, како 
стручно тело (во натамошниот текст: Совет). 

Член 2 
Советот е составен од претседател и осум членови 

од редот на истакнати поединци од областа на култу-
рата, науката и образованието, со мандат од четири 
години со можност за повторно именување. 

Член 3 
Стручните и административни работи за Советот ги 

врши Министерството за култура. 
Член 4 

Средствата за работа на Советот се обезбедуваат од 
Буџетот на Републиката. 

На членовите на Советот им следува соодветен на-
домест, што го утврдува Владата на Република Македо-
нија. 
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Член 5 
Оваа одлука влегува во сила Наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонца" 

Бр. 23-1446/1 
18 мај 1998 година Претседател на Владата 

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

821. — 
Врз основа на член 8 од Законот за употреба на 

македонскиот јазик („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 5/98), а во врска со член 2 од Одлуката 
за основање Совет за македонски јазик и член 46 став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 18 мај 
1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 
1. За претседател и членови на Советот за македон-

ски јазик се именуваат: 
а) за претседател 
- д-р Лилјана Минова-Ѓуркова, професор на Фило-

лошкиот факултет - Катедра за македонски јазик и 
јужнословенски јазици 

б) за членови: 
- Петре М. Андреевски, писател 
- д-р Марија Коробар - Белчева, директор на ЈНУ 

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков" -
Скопје 

- Владимир Ивановски, Здружение за примена на 
македонскиот јазик во службата и јавна комуникација 

- д-р Кирил Конески, професор на Филолошкиот 
факултет - Катедра за македонски јазик и јужнословен-
ски јазици 

- Илија Милчин, истакнат културен работник 
- академик Блаже Ристовски 
- д-р Томислав Тренески, професор на Филолош-

киот факултет - Катедра за македонски јазик и јужно-
словенски јазици 

- д-р Александар Џукески, професор на Филолош-
киот факултет - Катедра за македонски јазик и јужно-
словенски јазици 

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

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

Сотироски, досегашен вршител на должноста директор 
на Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба. 

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

Бр. 17-1447/1 
18 мај 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

823. 
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на Република Македонија" бр.63/94), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 
1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШ-

КИОТ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА 

1. За директор на Педагошкиот завод на Македонија 
се именува м-р Зоран Белковски, досегашен асистент 
на Филозофскиот факултет во Скопје - Институт за 
педагогија. 

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

Бр. 17-1503/2 
18 мај 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Бр. 23-1446/2 
18 мај 1998 година 

Скопје 
822. 

Врз основа на член 20 од Законот за Дирекцијата за 
цивилна воздушна пловидба („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 20/95) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1998 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНА 

ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА 
1. За вршител на должноста директор на Дирекци-

јата за цивилна воздушна пловидба се именува Љупчо 

824. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонка 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нка, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- БЕРОВО 

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 
социјална работа - Берово се именуваат: 

- д-р Ефтим Бридевски, вработен во ШС „Малеше-
во" - Берово 

- Драги Тополовски, секретар на Собранието на 
општината Берово 

-Тодорче Ј.Цикарски, вработен во ПОС „Исхрана" 
- Берово 

Од редот на вработените во Центарот 
- Методи Бубевски, дипл. социјален работник" 
- Стевчо Соколовски, дипл. психолог. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-2979/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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825. ј ,, 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита (^Службен весник на РМ" бр. 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- БИТОЛА 
1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 

социјална работа - Битола се именуваат: 
- Нада Димитровска, професор во Гимназијата „Јо-

сип Броз Тито" - Битола 
- Борче Петковски, републички ветеринарен ин-

спектор во Републичката управа за ветеринарство -
Организациона единица - Битола 

- Кенан Хасани, наставник во ОУ „Крсте П.Мисир-
ков" - е. Бистрица - ПОУ во е. Кишава - Битола 

Од редот на вработените во Центарот 
- Павлина Колевска, социјален работник 
- Здраве Стојковски, дипл. економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бо 17-2980/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

826. # 

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седнциата одржана на 15 декември 1997 година, 
донесе 

V Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА СТАРСКИОТ ДОМ „СУБ РАЈДЕР" -

БИТОЛА 
1. За членови на Управниот одбор на Старскиот дом 

„Суе Рајдер" - Битола се именуваат: 
- Димитар Бобановски, дипл.економист, вработен 

во Фабриката за сточна храна - Битола 
- Али Изеири, дипл. правник, републички пазарен 

инспектор во Министерството за стопанство - ПЕ-Би-
тола 

- Трајко Соколовски, правник во ГП „Гранит" -
Битола 

Од редот на вработените во Домот 
- Татјана Таловска, дипл.економист 
- Марика Георгиевска, дипл. социјален работник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". „ ^ 

Бр 17-2981/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година » а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

827. Г 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата нџ Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 1997 годила, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ 

ДЕЦА - БИТОЛА 
1. За членови на Управниот одбор на )^омот за доен-

чиња и мали деца - Битола се именуваат; 
- Занија Асаноски, дипл. правник 
- Олга Јончевска, вработена во„Битолатекс" - Би-

тола 
- Марјан Танушевски, новинар во Радио Битола 
Од редот на вработените во Домот 
- Спасија Гаровска, медицинска сестра 
- Милица Ку зева, дипл. социјален работник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". „ ^ 

Бр. 17-2982/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

828. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 19^7 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- МАКЕДОНСКИ БРОД 
1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 

социјална работа - Македонски Брод се именуваат: 
- Боро Маркоски, економист 
- Зоран Трајкоски, доктор на медицина 
- Душко Србиновски, раководител на ЕМО - Маке-

донски Брод 
Од редот на вработените во Центарот, 
- Лилјана Милованова, дипл. социјален работаше 
- Ружа Србиноска, дбпл. правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонка". „ л 

Бр 17-2983/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година на Република Македонија, 

Скопје Бршц&о Црвенковски, с.р. 
829. 

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр'. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 15 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е -
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

, -ВАЛАНДОВО 

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 
социјална работа - Валандово се именуваат:, 

- Владо Дулгеров, вработен во А.Д. „6 Ноември" -
В ал андо во, 

- Весна Кецоевиќ, Дипл. економист, вработена во 
Управата за јавни приходи - ПЕ - Валандово, 

- Михаил Тошев, вработен во ОУ „Ј.Б. Тито" -
Валандово 



Стр. 1544-Бр. 26 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 jyibi 1998 

* Од редот на вработените во Центаров 
- Елка Калова, социјален работник 

Павлина Тушевска, социјален работник 
2. -Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Кп 17 2984/1 Претседател на Владата 
15 д е к е м в р и 1997 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

830. — 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за соци-

јална заштита („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- В И Н И Ц А 
1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 

социјална работа - Виница се именуваат: 
- Методи Благоев, вработен во ГП „Пелагонија" -

Виница, 
- Гоце Гугушевски, дипл. економист, вработен во 

„Винка" - Виница, 
- Младен Ристов, директор на ДОО „Исток-сурови-

на" - Виница. ѕ 

Од редот на вработените во Центарот 
- Билјана Ѓорѓиева, психолог, 
- Билјана Јованова, дипл социјален работник 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" 

Бр 17-2985/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
831. 

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за соци-
јална заштита („Службен весник на Република Македо-
нија" бр 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- ГЕВГЕЛИЈА 
1Т За членови на Управниот одбор на Центарот за 

социјална работа - Гевгелија се именуваат: 
- Марија Геленчева, дипл. психолог, вработена во 

РевропсихиЈатриска болница - Негорци, 
- Миле Савиќ, дипл. правник, раководител на 

Стручната служба на Фондот за ПНОМ - Гевгелија, 
- Блажо Стоев, доктор на медицина, специјалист по 

трудова медицина во Здравствениот дом - Гевгелија. 
Од редот на вработените во Центарот 
- Сузана Гоцевска, психолог, 
- Апостол Каратерзиев, дипл. правник. 
2 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 17-2986/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с р. 

832. о 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за соци-

јална заштита („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАДНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- ГОСТИВАР 
1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 

социјална работа - Гостивар се именуваат: 
- Хијати Бањјица, дипл. економист, директор на 

Приватна фирма „Полог компани" - Гостивар, 
- Гоце Крајчески, дипл социолог, професор во ОУ 

„Денче Дејаноски" - е Маврово, 
- Африм Фидани, дипл правник, републички ин-

спектор за труд во Републичкиов инспекторат за труд -
ПЕ - Гостивар ; 

Од редот на вработените во Центарот 
- Надица Величевска, дипл. социјален работник, 
- Мухамет Тахири, социјален работник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

в а в т е , а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" 

Бр 17-2987/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година н а Република Македонија, 

СкопЈе Бранко Црвенковски, е р. 
833. 

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за соци-
јална заштита („Службен весник на Република Македо-
нија" бр 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- ДЕЛЧЕВО 
1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 

социјална работа - Делчево се именуваат: 
- Драгица Анастасовска, дипл. правник, вработена 

во Собранието ца општината Делчево, 
-Здравко Мирчевска дипл. економист, вработен во 

министерството за финансии - ПЕ - Делчево, 
- Димитар Петровски, економски техничар, врабо-

тен во ГП „Гранит" - Делчево. 
Од редот на вработените во Центарот 
- Богданка Димитровска, правник, 
- Душка Георгиевска, социјален работник 
2. Ова решение влегува во сила со денот На донесу-

ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" 

Бр 17-2988/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р 

834. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјалну 

заштита („Службен весник на РМ" бр 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, 
донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- Д Е Б А Р 
1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 

социјална pa6ota - Дебар се именуваат: 
- Авни Борова, дипл. правник, вработен во Гипсара 

КНАУФ „Радика" - Дебар 
- Ферит Војника, доктор на медицина, специјалист 

гинеколог во Медицински центар во Дебар 
- Јовица Саревски, правник, вработен во Опште-

ствениот дом „Скопје" - Дебар 
Од редот на вработените во Центарот 
- Исмаил Мерсимовски, дипл социјален работник 
- Уљумбие Џафа, референт за социјална работа. 
2 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќ& се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-2989/1 
15 декември 1997 година 

Скопје 
Претседател на Владата. 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Бр 17-2990/1 
15 декември 1997 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р 

836. 

- Ана Андова, дипл.психолог, раководител на Сек-
тор во „Фенимак" - Кавадарци 

- Наќе Велков, ^дипл.ќЉк* металург^ вработен во ЈП 
„Комуналец" - Кавадарци Ј " 

- Лидија Димитрова, доктор 'на медицина, специја-
лист по педијатрија во Медицинскиот центар во'Кава-
дарци , ' \ 

Од редот на вработените во Центарот 
- Нада Стојанова, дипл. социјален работник = 
- Весна Томовска, дипл. правник. 
2 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-2991/1 „ , b 
15 декември 1997 година П р е д а т е л на Владата 

Скоте н а Република Македонија, 
- Бранко Црвенковски, е р 

835. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на РМ" бр 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- ДЕМИР ХИСАР 
1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 

социјална работа - Демир Хисар се именуваат 
Миле Божиновски, раководител на Бирото за вра-

ботување - Демир Хисар 
- Борис Ѓурковски, дипл. економист, шеф на смет-

ководство во ЈЗО Здравствен дом - Демир Хисар 
- Аце Филиповски, дипл. економист, шеф на смет-

ководство во Фабриката за челични сачми и ливци „Же-
лезник" - Сопотница 

Од редот на вработените во Центарот 
- Борис Никлески, дипл социјален работник 
- Стојче СТОЈКОВСКИ, социјален работник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

837. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- КИЧЕВО 

1 За членови на Управниот одбор на Центарот за 
социјална работа - Кичево се именуваат: 

- Бекир Гижа, дипл правник, републички инспек-
тор за труд во Републичкиот инспекторат за труд - ПЕ 
- Кичево 

- Анкица Матковиќ, дипл правник, раководител на 
Секторот за правни работи во „Електро - Кичево"-
Кичево. 

Данило Стефаноски, пензионер - Кичево 
Од редот на вработените во Центарот 
- Зенку Амдије, дипл. правник 
- Круме Петкоски, социјален работник. 
2 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

в а в т е , а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-2992/1 
15 декември 1997 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

ван Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

-КАВАДАРЦИ 

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 
социјална работа - Кавадарци се именуваат: 

838. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ З А СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- К О Ч А Н И 

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 
социјална работа - Кочани се именуваат: 

Милка Александрова, дипл. правник, вработена во 
Собранието на општина Кочани 
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«*Рами Велиов, приватен стопанственик 
- Никола Серафимбв, доктор на медицина, специја-

лист по оцгга медицина BQ Медицинскиот центар во 
Ковани . , 

бд редот на вработените во Центарот 
—Зага Андонова, дипл. социјален работник 

- Васка Анастасова, психолог. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". -

Бр. 17-2993/1 
15 декември 1997 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

на Република Македонија, 
Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 15 декември 1997 годшт^ донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР ЦА ЦЕНТАРОТ ЗД СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

Л - КРАТОВО ј 

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 
социјална работа - Кратово се именуваат: 

- Славица Бошкова, професор по историја 
- Стоилко Митевски, електроинженер, вработен во 

РО „Електро-Кратово" - Кратово 
- Власто Савевски, дипл. еконокшст, вработен во 

РИК „Силекс" - Кратово 
Од редот на вработените во Центарот 
- Невенка Јовановска, дипл. социјален работник 
- Ката Стефановска, дипл. социјален работник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а Ќе се објави во ^Службен верник на Репу-
блика Македонка*4. 

; Бр . 17-2994/1 „ 
15 декември 1997 година Претседател на I 

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

Ш. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 50/97) и чден 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонка („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службенвесник на Република Македонија", на 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 декември 1997 година, донесе > 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- КРИВА ПАЛАНКА 

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 
социјална работа - Крива Паланка се именуваат: 

- Бранко Давидовски, началник на одделение во 
Службата за општи и заеднички работи во Владата, на 
Република Македонија - одделеше за општи и заед-
нички работи во општината Крива Паланка 

- Драган Илиевски, раководител на Бирото за вра-
ботување - Крива Паланка 

- Санде Стојановски, вработен во АД „Бентомак" -
Корнеа Паланка 

Од редот на вработените на Центарот: 
- Добринка Давитковска, дипл. социјален работник 
- Веселинка Давитковска, педагог. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр.17-2995/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
841. — ^ 

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94), Владата на Република Македонија, ра седницата 
одржана на 15 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

-КРУШЕВО 
1. За членови на Управниот одбор на Центарот за соци-
јална работа - Крушево се именуваат: 

- Никола Божиноски, дипл. економист 
- Илѓда Иваноски, раководител на Фондот на пензи-

ското и инвалидското осигурување на Македонија - ПЕ 
- Крушево 

- Рахим Ислами, одделенски наставник во ОУ „Ли-
рија" - е.Житоше 

Од редот на вработените во Центарот 
- Драган Милошевски, педагог 
- Живка Талевска, социјален работник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" 

Бр.17-2996/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
842. 

Врз орнова на член 48 став 2 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржан^ на 15 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- КУМАНОВО 

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 
социјална работа - Куманово се именуваат: 

- Лоран Антевски, началник на Одделението за 
имотноправни односи - Куманово 

- Жарко Денковски, инспектор во Управата за јавни 
приходи ПЕ - Куманово ,»̂  

- Исмаил Џеладини, директор на ОУ „Наим Фраше-
ри" - Куманово 

Од редот на вработените во Центарот 
- Шукри Исуфи, правник 
- Наташа Трајковска* правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр.17-2997/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година Ча Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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843. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонца („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 15 декември 1997 година, донесе » 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ДОМОТ ЗА СТАРИ „ЗАФИР САЈТО" -

КУМАНОВО 
1. За членови на Управниот одбор на Домот за стари 
„Зафир Сајто" - Куманово се именуваат: 

- АЈВНИ Алити, дипл.правник вработен во КИК-Ку-
маново 

- Слободан Давковски, дипл.економист, директор 
на АД „1-ви Мај" — Куманово 

- Никола Лазов, дипл.економист, вработен во 
„Мак-ауто" - Куманово 

Од редот на вработените во Домот 
- Снежана Ефремов*, доктор на медицина 
- Лила Тотиќ, социјален работник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонка". 

Бр 17-2998/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- ОХРИД 
1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 

социјална работа - Охрид се именуваат: 
- Донка Апостолоска, доктор на медицина, физи-

отерапевт во Специјалната детска болница - Охрид . 
- Александар Ивановски, вработен во ОУ „Брат-

ство - Единство" - Охрид 
- м-р Јонче Филипоски, директор на Заводот за пла-

тен промет - Филијала - Охрид 
Од редот на вработените во Центарот 
- Павлина Пероска, дипл социјален работник 
- Ѓорѓија СИЛЈанески, дипл социјален работник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

в а в т е , а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

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

844. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- НЕГОТИНО 

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 
социјална работа - Неготино се именуваат: 

- Виктор Таревски, доктор на медицина, вработен 
во Медицинскиот центар во Неготино 

- Светлана Телева, педагог во ОУ „Гоце Делчев" -
Неготино 

- Димче Котевски, дипл. правник, вработен во Ви-
нарската визба - Неготино 

Од редот на вработените во Центарот 
- Новко Насковски, дипл. педагог 
- Вијолета Тасева, дипл. правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен^ веси ик на Репу-
блика Македонија". 

Бр 17-2999/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година » а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. . 

845. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(^Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, 
донесе 

Бр. 17-3000/1 
15 декември 1997 година 

Скопје 
846* 

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- П Р И Л Е П 
1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 

социјална работа - Прилеп се именуваат: 
- Драги Богоески, доктор на медицина,хирург во 

Медицинските центар во Прилеп 
- д-р Тале Герамитчиоски, доцент на Техничкиот 

факутлет во Битола 
- Исмаилаки Исламовски, доктор на медицина, вра-

ботен во Медицинскиот центар во Прилеп 
Од редот на вработените во Центарот 
- Мира Ѓорѓиоска, психолог 
- Аспарух Николоски, економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3001/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

847. 

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ДОМОТ ЗА СТАРИ ЛИЦА „КИРО 

КРСТЕСКИ - ПЛАТНИК" - ПРИЛЕП 

1. За членови на Управниот одбор на Домот за стари 
лица „Киро Крстески - Платник" - Прилеп се имену-
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-Јордан Божиноски, доктор на медицина, невропси^ 
хијатар во Медицинскиот ро Црилеа 

- Стефка, Самарциска^ в^бртена "во Министер-
ството за образовани^ и физика цулдра, - ПЕ - При-

- Милка Кдкараскоска; педагог,t раководител на PQ 
„Наш^ј иднина''- РЃГ ̂ ГЛирѕе Дцев" - Прилеп 

Од редот на вработените во Центарот" 
- Мимоза Божиноска, негователка 
- Ратко Димески, готвач. * 
2. / )ва решение влегува вф сила со денот ла донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен, весник на Репу-
блика" Македонија" 

Бр 17-3002/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година » а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

848. 

849. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
бр 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр 
63/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 15 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- РАДОВИШ 

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 
социјална работа - Радовиш се именуваат* 

- Ленче Гавритова, началник на ПЕ за имотно-
правни односи - Радовиш 

- Тоде Ристов, вработен во министерството за 
правда - Одделение за општа управа - Радовиш 

- Душко Чамински, раководител на управните и ад-
министративни органи на единицата на локалната само-
управа Радовиш 

Од редот на вработените во Центарот 
—Добрица Ангелова, социјален работник 
-'Зуица Камчева, правник. 
2 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3004/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- ПРОБИШТИП 
1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 

социјална работа - Пробиштип се именуваат: 
- Миле Кацарски, дипл. рударски инженер во Рудни-

ците „Злетово" - Пробиштип 
- Горица Митрова, дипл. социолог, вработена во 

Министерството за правда - Одделение за општа 
управа - Пробиштип 

- Славчо Николов, дипл технолог, вработен во 
УЦСО „Наум Наумовски-Борче" - Пробиштип 

Од редот на вработените во Центарот 
- Иванка Барљамова, педагог 
- Зора Мил исова, дипл социјален работник 
2 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" 

Бр. 17-3003/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, е р 

850. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
бр 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 15 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- РЕСЕН 

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 
социјална работа - Ресен се именуваат: 

- Јоне Митревски, дипл. економист, вработен во 
ДОО „ОХИС" - Преспа пласт - Ресен 

- Димко Тодовски, доктор на медицина, специја-
лист во Центарот за рехабилитација, хронични и специ-
јални заболувања - Отешево 

- Фаик Шерифи, дипл правник 
Од редот на вработените во Центарот 
- СелфиЈе Мехмета, дипл правник 
- Зора Шутевска, социјален работник 
2 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 17-3005/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 голана " а Република Македонија, 

Скопје ^ " * Бранко Црвенковски, с.р. 

851. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 15 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- СВЕТИ НИКОЛЕ 

1 За членови на Управниот одбор на Центарот за 
социјална работа - Свети Николе се именуваат: 

- TpajaH Бошевски, адвокат - Свети Николе 
- Зора Јовева, дипл. економист, вработена во АД 

„Југотутун" - Свети Николе 
-Ванче Миленков, професор во УСО „Кочо Рацин" 

- Свети Николе 
Од редот на вработените во Центарот 
- Анче Владева, социјален работик 
- Дејана Николова, педагог 
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2. Ова решение цдегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави вр „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бо 17 3006/1 Претседател на Владата 
15 декември"1997 година на Република Македонија, 

Скопје д Бранко Црвенковски, с.р. 

852. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 15 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА МЕЃУОПШТИНСКИОТ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ОПШТИНИТЕ НА 

ГРАД СКОПЈЕ 
1 За членови на Управниот одбор на Меѓуопштин-

скиот центар за социјална работа на општините на фад 
СКОПЈС се именуваат: 

- Љупка Марина, шеф на коректорско одделение во 
Печатницата на НИП „Нова Македонија" - АД -
Скопје 

- Шенаси Муса, доктор на медицина вработен во 
РО за згрижуваа, воспитување и образование на 
деца од предучилишна возраст „13 ноември" - Скопје 

- Златко Николовски, дипл. правник 
Од редот на вработените во Центарот 
- Снежана Михајловска, дипл правник 
- Кирил Трајковски, дипл. социјален работник. 
2 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 17-3007/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

853. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 15 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНО-

СТИ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 
социјални дејности- Скопје се именуваат: 

- Димитар Абаџиев, виш стручен соработник во ар-
хивот на Македонија - По драч но оддел ние - Скопје 

- Елица Донева, дипл. хемичар во пензија 
- Халит Хајдари, дипл. социјален работник, совет-

ник на градоначалникот на Општина Центар - Скопје 
Од редот на вработените во Заводот 
- Борислав Батиќ, дипл. правник 
- Гордана Николовска, дипл. психолог. 
2 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" 

Бр 17-3008/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

8$4. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРММ бр. 38/90 и „Службе^ вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ДЕТСКИ ДОМ ,Д1 ОКТОМВРИ" -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Детски дом „11 
Октомври" - Скопје се именуваат: 

- Владе Бобановски, директор на Републичкиот хи-
дрометеоролошки завод - Скопје 

- Халил Дардишта, дипл. правник, вработен во Ми-
нистерството за финансии - Девизен инспекторат 

- Миле Поповски, директор на Мешовита герман-
ско-македонска фирма „Месер-Вардар - Техно-гас" -
Скопје 

Од редот на вработените во Домот 
- Саздо Алексов, професор 
- Васо Ѓорчевски, социолог. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3009/1 
15 декември 1997 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

855. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТУ-
ВАЊЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ „25 МАЈ" -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на РО за згрижу-
вање и воспитување на деца и младинци „25 Мај" -
Скопје се именуваат: 

- Марија Гогароска, апсолвент на Филозофскиот 
факултет - Скопје 

- Игор Трајановски, вработен во ЈП за поштенски 
сообраќај „Македонски пошти" - Скопје 

- Кадри Хаџихамза, доктор на медицина, вработен 
во МУЦ „Панче Караѓозов" - Скопје 

Од редот на вработените во Организацијата 
- Фанија Јовановска, педагог 
- Зимери Ќерим, дипл. правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3010/1 
15 декември 1997 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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856. 
I 1 • > 

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонка 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник да РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, 
донесе 

Р £ Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 

ДЕЦА И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Заводот за 
рехабилитација на деца и младинци - Скопје се имену-
ваат: 

- Љупчо Донев, доктор на медицина, анестезиолог 
во РЕ Клиника за анестезиологија, реанимација и ин-
тензивно лекување - Скопје 

- Иван Голубов, професор по историја 
- Мухамед Синани, дипл. економист, приватен сто-

панственик 
Од редот на вработените во Заводот 
- Љиљана Матова, дипл. дефектолог 
- Нада Поцева, дипл. педагог 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3011/1 „ 
15 декември 1997 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е p. 

857. 

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВО-
СПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И 
МЛАДИНЦИ „РАНКА МИЛАНОВИЌ" - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Заводот за 
згрижување, воспитување и образование на деца и мла-
динци „Ранка Милановиќ" - Скопје се именуваат: 

- Милевка Андоновска, вработена во ОУ „Вера Јо-
циќ" - Скопје. 

- Радован Лазарески, вработен во А.Д. „Енерго-
монт" - Скопје. 

- Насер Хајдари, дипл. правник, секретар на Опш-
тината Арачиново 

Од редот на вработените во Заводот 
- Гаврило Андонов, наставник 
- Гуга Ваневска, наставник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3012/1 „ 
15 декември 1997 година Претседател на Владата 

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

858. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- СТРУГА 

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 
социјална работа - Струга се именуваат: 

- Глигор Јовановски, доктор на медицина, специја-
лист по урологија во Заводот за нефрологија и дијализа 
- Скопје. 

- Снежана Коваческа, дипл. психолог, вработена во 
Ф-ка „Стружанка" - Струга 

- Вилдане Керими, дипл. правник, началник на ПЕ -
Струга на Министерството за труд и социјална поли-
тика 

Од редот на вработените во Центарот 
- Сали Насуфи, правник 
- Милутин Николоски, правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3013/1 
15 декември 1997 година Претседател на Владата 

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

859. 

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на Република Македонија" 
бр 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СТМ" бр 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- СТРУМИЦА 

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 
социјална работа - Струмица се именуваат 

- Ристо Даов, дипл.педагог, вработен во Месната 
канцеларија - Василево 

- Гордана Кончалиева, директор на РО „Детска ра-
дост" - Струмица 

- Миле Петков, стручен соработник во Основниот 
суд - Струмица 

Од редот на вработените во Центарот 
- Марија Николова, дипл правник 
- Зорка Пеперевска, дипл социјален работник ' 
2 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" 

Бр 17-2986/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с р. 
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860. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
бр,50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА РО ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА И РЕХА-
БИЛИТАЦИЈА „БАЊА БАНСКО" - С.БАНСКО-

СТРУМИЦА 
1. За членови на Управниот одбор на РО Завод за 
заштита и рехабилитација „Бања Банско" - е Банско -
Струмица се именуваат: 

- Зоран Манев, директор на Центарот за социјална 
работа т- Струмица 

- Митко Спасов, наставник во ОУ „Никола Ваше-
ров" - Струмица 

- Стевчо Витанов, управник на „Металпрес" - Стру-
мица. 

Од редот на вработените во Заводот 
- Илија АЈДИНСКИ, домаќин 
- Соња Гу лакова, раководител на сметководство 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". „ 

Бр 17-3015/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски,е р 

861* 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за соци-

јална заштита („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр.38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- ВЕЛЕС 
1 За членови на Управниот одбор на Центарот за 

социјална работа - Велес се именуваат* 
т Maja Хеско, професор Цо социологија 
- Весна Џајкова, дипл инж технолог 
- Јусуф Ахмедов, вработен во ОУ „Тодор Јанев" -

е.Чашка . \ 
Од редот на вработените во Центарот 
- Биљана Кожарова-Гушева, дипл.правник 
- Пандорка Шестакова, дипл. социјален работник. 
2. Ова решение^ влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се Објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 17-3017/1 
15 декември 1997 година Претседател на Владата 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- ТЕТОВО 
1 За членови на Управниот одбор на Центарот за 

социјална работа - Тетово се именуваат 
- Агим Алиу, дипл правник, вработен во „САЕ(Г" -

Тетово 
- Исмаил Ваити, доктор на медицина, специјалист -

интернист во Медицинскиот центар - Болница - Ле-
шок ' , 

- Божана Митевска, референт по социјални работи 
во АД „Медицинска пластика" - Тетово 

- Од редот на вработените во Центарот 
- Бошко Рафајловски, дипл. правник 
- Фети Исеин, дипл. правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" „ ^ 

Бр 17-3016/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски,е р 

863. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на4 Република Македонија" 
бр 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр.63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

-ШТИП 
1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 

социјална работа - Штип се именуваат-
- Драган Михајлов, дипл.инж.агроном, директор на 

АД „Врсаково" 
- Коце Смилански, дипл.економист, вработен во 

Заводот за статистика - ПЕ - Штип 
- Симеон Кожухаров, професор во Гимназијата 

„Славчо Стојменски" - Штип. 
Од редот на вработените во Центарот 
•Ј- Мери Лазарова, психолог 
- Слободан Трајковски, дипл. социјален работник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3018/1 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година н а Република Македонија 

Скопје Бранко Црвенковски^.р. 

862. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр.63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 декември 1997 година, донесе 

864. 
Врз основа на член 25 од Законот за геолошки 

истражувања и експлоатација на минерални суровини 
(„Службен весник на СРМ" бр. 18/88 и „Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 13/93), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
8.06 1998 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЊА НА 

МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ЗА 1998 ГОДИНА 
I 

Со оваа програма се утврдуваат средства за финан 
сирање ца геолошкорударските истражувања на мине 
рални суровини за 1998 година, како и корисниците нг 
средствата. 
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II 
Средствата^ за финансирање на геолошко-рудар-

ските истражувања на минерални суровини за 1998 го-
дина се утврдуваат во износ од 28.000.000 (дваесет и 
осум милиони) Денари од кои 23.000.000 (дваесет и три 
милиони) денари од буџетот на Република Македонија 
и 5.000.000 (пет мшшони) денари од сопствени приходи 
на Министерството за стопанство. 

III 
Средствата за истражување на минерални суровини 

што ги обезбедува Републиката ќе се зголемат и со 
учество на заинтересираните субјекти. Висината на 
средствата што треба да ги обезбеди Републиката и 
заинтересираните субјекти за геолошки истражувања 
ќе бидат во зависност од видот на истражувањето, сте-
пенот на истраженоста на минералната суровина, по-
требите на Републиката и тоа: 

1. 100% од буџетот на Република Македонија за: 
- изработка на основно-Инжен ерска и хидроге-

олошка карта, основна геолошка карта 2 на Република 
Македонија, геохемиска карта, основните (регионал-
ните и проспекциски) истражувања, кои се од интерес 
на Републиката; 

- истражувања на води за пиење. 
2. До 70% од буџетот на Република Македонија за: 
- полу детал ни истражувања на минералните суро-

вини 
IV 

Распоредот на средствата по одделни проекти ќе ги 
врши Министерството за стопанство 

V 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 23-1589/1 Претседател на Владата 
8 јуни 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

865. * 
Врз основа на член 116 став 2 од Законот за изда-

вање и тргување со хартии од вредност („Службен вес-
ник на Република Македонија", бр. 7/97 и бр 15/97), 
Комисијата за хартии од вредност на седницата одр-
жана на 07 05 1998 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

4- Се издава одобрение за основање на брокерско -
победничко друштво „Бро-Дил" А Д , со седиште во 
Скопје, ул. „11 Октомври" бр 8 

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

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

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

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

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

- советуваа на странките при издаваа и купу-
вана, односно продавана на долгорочни хартии од 
вредност (инвестиционо советуваа); 

- вршење услуги на чување на долгорочни хартии од 
вредност. 

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

БроЈ 01-34/1 Претседател на Комисијата, 
14 мај 1998 година Д"Р Владимир Кандиран,е р 

Скопје 
866. 

Врз основа на член 36 став 4 од Законот за залог на 
подвижни предмети и права („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 21/98), министерот за правда 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗАЛОЖ-
НИОТ РЕГИСТАР И НАЧИНОТ НА УПИСОТ И 

ВОДЕЊЕТО НА ЗАЛОЖНИОТ РЕГИСТАР 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната на заложниот регистар и начинот на уписот и воде-
њето на заложниот регистар. 

Член 2 
Податоците во заложниот регистар се внесуваат во 

деловодната книга и се обработуваат компјутерски. 
Заложниот регистар содржи податоци за регистри-

раните заложни побарувања и нивните промени. 
Член 3 

Уписот во заложниот регистар се врши со образец 
за пријава, промените во заложниот регистар се вршат 
со образец за промена, а барањето за издавање инфор-
мација од заложниот регистар се поднесува на образец 
за барање за издавање на информација согласно Пра-
вилникот за форма, содржина и начин за пополнување 
на обрасците во заложниот регистар. 

Член 4 
Обрасците се поднесуваат до заложниот регистар 

лично, со препорачана пратка врз која ќе се изврши 
прием со повратница дека пратката е примена, со елек-
тронска пошта или телефакс. 

Ако образецот е поднесен со електронска пошта 
или телефакс оригиналниот образец треба да се поднесе 
во заложниот регистар во рок од 3 дена од испраќањето 
на образецот со електронска пошта или телефакс. 

До добивањето на оригиналниот образец уписот во 
заложниот регистар има својство на предбелешка. 

Член 5 
Во деловодната книга на заложниот регистар се за-

пишува, секој пристигнат образец, под посебен реден 
број според времето (денот и часот) на приемот и се 
потврдува со ставање на печат за прием врз образецот. 

Член 6 
Деловодната книга ги содржи следниве податоци 

(графи): 
- реден број; 
- име и презиме и матичен број или назив на фир-

мата и број од трговскиот регистар на залогодавачот/ 
должникот; 

- ден и час на приемот; 
- претбелешка; 
- упис; 
- начин на прием; 
- издадена исправа; 
- вратена на ден; и 
- забелешки. 
Форматот на деловодната книга е 50 см х 35 см, има 

триста страници од бездрвна хартија во бела боја. 
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Образец на лист од деловодната книга е даден во 
Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник. 

Член 7 
Во графата „Реден број" се става печат во право-

аголна форма со димензии 5,5 см х 0,6 см. 
Печатот од став 1 на овој член ја има следнава содр-

жина: 
- последните два броја од тековната година, 

- колона од седум броја поделена со цртичка (тире) 
помеѓу третиот ^четвртиот број. 

Образец на печатот од став 1 на овој член е даден во 
Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник. 

Член 8 
Во графата „ден и час на приемот" се става печат во 

правоаголна форма со димензии 6 см х 4 см. 
Печатот од став 1 на овој член, ја има следнава 

содржина: 
- Република Македонија; 
-Министерство за правда; 
- Дирекција за заложен регистар - Скопје; 
- примено: ден, месец и година во посебен право-

аголник со димензии 3,2 см х 1,3 см, означено со броеви 
и датум; и 

- час (ги содржи часовите од едно деноноќие). 
Образец на печатот од став 1 на овој член е даден во 

Прилог бр. 3 кој е составен дел на овој правилник. 
Член 9 

Во графата „вратено на ден" се става печат во пра-
воаголна форма со димензии 4 см х 2,5 см. 

Печатот од став 1 на овој член, ја има следнава 
содржина: 

- вратено; 
- ден месец и година во посебен правоаголник со 

димензии 3,2 см на 1,3 см; 
- Дирекција за заложен регистар. 
Образец на печатотод став 1 на овој член е даден во 

Прилог бр.' 4 кој е составен дел на овој правилник. 
Член 10 

Во случај на несовпаѓање на податоците од деловод-
ната книга со истите внесени во обрасците, релевантни 
се оние внесени во обрасците. 

Член И 
По извршениот упис во деловодната книга, уредните 

обрасци веднаш компјутерски се обработуваат и се сни-
маат на микрофилм. 

Член 12 
Компјутерски се обработуваат сите податоци од 

обрасците за пријава и промена и се забележува дали 
уписот е конечен или е предбелешка. ~ ?. . 

Член 13 
Обрасците за пријава и промера се снимаат на ми-

крофилм во 2 примерока. 
Член 14 

По извршеното снимање на микрофилм, оригиналот 
од обрасците за пријава и промена се враќаат на подно-
сителот, а копијата се чува во архивата на Заложниот 
регистар. 

Враќањето на оригиналот од обрасците за промена 
и пријава се внесуваат во деловодната книга, во гра-
фата „вратено на ден", а на оригиналот од обрасците се 
става печатот од член 9 на ОВОЈ правилник. 

Член 15 

Враќањето на обрасците се врши со препорачана 
пратка, лично на подносителот или на од него овла-
стено лице. 

Ако враќањето на обрасците се врши лично или на 
овластено лице, враќањето, се потврдува со негов пот-
пис на задната страна од копијата од образецот Koja 
останува во архивата на Заложниот регистар. 

Член 16 
Продолжувањето на уписот во Заложниот регистар 

се врши со посебен образец за промена. 

Член 17 
Податоците кои се водат во компјутерскиот систем, 

се пребаруваат според името на залогодавачот 
За користење на податоците од став 1 на ОВОЈ член, 

Заложниот регистар изготвува посебна компјутерска 
програма 

Член 18 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 08-2286/1 Министер за правда, 
1 јуни 1998 година ѓ о Р ѓ и Спасов, с.р. 

Скопје 
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867*. ^ 
Врз основа на член 39 од? Законот за залог ша под-

вижни предмети и права („Службен везник на Репу- ^ 
блика Македонија!4„бр. 21/98),.министерот за правда 
донесува 

| П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ВО ЗАЛОЖ-

НИОТ РЕГИСТАР-

Чден 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на пополнувањето^ на обрасците во за-
ложниот регистар и тоа на: 

- образецот за пријава (Образец бр. 1); 
- образецот за промена (Образец бр. 2); 
- образецот за барање за издавање на информација 

(Образец бр. 3). 
, Обрасците од став 1 на овој член се печатат на 

бездрвна хартија во бела боја, со формат А-4 и се состо-
јат од два листа. 

Член 2 
Образецот за пријава ги содржи следните елементи-
- а) име и телефон за контакти, б) жиро-сметка на 

регистарот; и в) еден примерок да се врати на: 
1. Податоци за залогодавачот/должникот; 
2. Податоци за дополнителниот залогодавач/долж-

ник; 
3. Податоци за залогопримачот/доверителот; 
4. Опис на залогот; 
5. Датум, час и место на поднесување; и 
6. Потпис на подносителот. 
Образецот од став 1 на овој член е даден во Прилог 

бр. 1 кој е составен дел на овој правилник. 

Член 3 
Образецот за промена ги содржи следниве еле-

менти: 
- а) име и телефон за контакти; б) жиро-сметка на 

регистарот; и в) еден примерок да се врати на: 
1 Податоци за залогодавачот/должникот; 
2. Податоци за залогопримачот/доверителот; 

3 Податоци за на лице (-а) на КОЈ (-и) е извршен 
преносот на побарувањето; 

4 Број на првичната пријава за упис и дата; 
5 Означување на дејствијата; 
6 Опис на залогот; 
7 Име и потпис на залогодавачот/должникот; 
8 Име и потпис на залогопримачот/доверителот; 
9 Еден примерок да се достави до, и 
10. Заведено во. 
Образецот од став 1 на овој член е даден во Прилог 

бр 2 кој е составен дел на овој правилник. 
Член 4 

Образецот за барање за издавање на информација ги 
4 содржи следниве елементи: 

- а) име и телефон за контакти; б) жиро-сметка на 
регистарот; и в) еден примерок да се врати на: 

1 Податоци за залогодавачот/должникот; 
2 Податоци за други залогодавачи/должници, 
3 Начин иа пребарување и вид на бараната инфор-

мација, 
4. Броеви за пооделни досиеја од кои се бара инфор-

мацијата; « * 
5 Потпис на лицето кое бара информација; 
6. Датум; 
7 Одговорниот службеник ја потврдува следната ин-

формација; 
8. Потпис на одговорниот службеник; и 
9 Печат и датум на издавање на информацијата. 
Образецот од став 1 на овој член е даден во Прилог 

бр 3 кој е составен дел на овој правилник. 
Член 5 

Пополнувањето на обрасците се врши со печатни 
кирилични букви со машина за пишување или со друго 
средство за механичко пишување или рачно со упо-
треба на хемиско пенкало. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 
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2 . ПОДАТОЦИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ЗАЛОГОДАВАЧ/ДОЛЖНИК-
вметнете само еден од должниците (2а"или 26) 

2а НАЗИВ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ 

26 ПРЕЗИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ ИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ 

2в АДРЕСА МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ ДРЖАВА ПОШТЕНСКИ БРОЈ 

2г ЕДИНСТВЕН 
МАТИЧЕН БРОЈ 
НА ГРАЃАНИНОТ 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА 
ПРАВНОТО ЛИЦЕ 

2А ВИД НА 
ПРАВНО 
ЛИЦЕ 

2ѓ ДРЖАВА ВО КОЈА Е 
РЕГИСТРИРАНО 
СЕДИШТЕТО 

- 2е РЕГИСТАРСКИ 
БРОЈ НА ПРАВНОТО 
ЛИЦЕ 

3 ПОДАТОЦИ ЗА ЗАЛОГОПРИМАЧОТ/ДОВЕРИТЕЛОТ-вметнете само еден од доверителите (За или 36) 

За НАЗИВ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ 

36 ПРЕЗИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ ИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ 

Зв АДРЕСА МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ ДРЖАВА ПОШТЕНСКИ БРОЈ 

Зг ЕДИНСТВЕН 
МАТИЧЕН БРОЈ 
НА ГРАЃАНИНОТ 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА 
ПРАВНОТО ЛИЦЕ 

ЗД ВИДНА 
ПРАВНО 
ЛИЦЕ 

Зѓ ДРЖАВА ВО КОЈА Е 
РЕГИСТРИРАНО 
СЕДИШТЕТО 

Зе РЕГИСТАРСКИ 
БРОЈ НА ПРАВНОТО 
ЛИЦЕ 

4 ОПИС НА ЗАЛОГОТ 

5 ДАТУМ, ЧАС И МЕСТО НА ПОДНЕСУВАЊЕ: 

6 ПОТПИС НА ПОДНОСИТЕЛОТ: 
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Прилог бр.2 

ОБРАЗЕЦ Бр.2 

Пријава за промени на регистрираниот залог 
а ИМЕ И ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ 
(доколку има) 

6 ЖИРО СМЕТКА НА РЕГИСТРАТОТ 

в ЕДЕН ПРИМЕРОК ДА СЕ ВРАТИ НА (име и адреса) 

1) Реден 6poj на деловодната книга 

2) Овде пополнува одговорниот службеник 
(место за приемен печат и штембил 

1а НАЗИВ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ 

16 ПРЕЗИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ ИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ 

1в АДРЕСА МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ ДРЖАВА ПОШТЕНСКИ БРОЈ 

1г ЕДИНСТВЕН 
МАТИЧЕН БРОЈ 
НА ГРАЃАНИНОТ 

ДОПОЛНИТЕЛНИ 
ИНФОРМАЦИИ ЗА 
ПРАВНОТО ЛИЦЕ 

1д> ВИД НА 
ПРАВНО ЛИЦЕ 

1Ѓ ДРЖАВА ВО КОЈА Е 
РЕГИСТРИРАНО 
СЕДИШТЕТО 

1е РЕГИСТАРСКИ 
БРОЈ НА ПРАВНОТО 
ЛИЦЕ 

2. ПОДАТОЦИ ЗА ЗАЛОГОПРИМАЧОТ/ДОВЕРИТЕЛОТ-вметнете само една о д доверителните страни (2а или 26) 

2а НАЗИВ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ 

26 ПРЕЗИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ ИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ 

2в АДРЕСА МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ ДРЖАВА ПОШТЕНСКИ БРОЈ 

2г ЕДИНСТВЕН 
МАТИЧЕН БРОЈ 
НА ГРАЃАНИНОТ 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА 
ПРАВНОТО ЛИЦЕ 

2д ВИД НА 
ПРАВНО 
ЛИЦЕ 

2Ѓ ДРЖАВА ВО КОЈА Е 
РЕГИСТРИРАНО 
СЕДИШТЕТО 

2е РЕГИСТАРСКИ4 

БРОЈ НА ПРАВНОТО 
ЛИЦЕ 

4. БРОЈ НА ПРВИЧНАТА ПРИЈАВА ЗА УПИС ДАТА. 

Со оваа пријава з а измена с е врши промена на првичната пријава запишана во заложниот регистар. Наведете 
ја само датата и регистрациониот број^ 
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5 ВЕ МОЛИМЕ ОЗНАЧЕНИТЕ ЕДНО ОД ДОЛУНАВЕДЕНИТЕ ДЕЈСТВИЈА. 

Означете едно квадратне на следниот начин ^ 

• ПРОДОЛЖУВАЊЕ Првичната пријава помеѓу залогодавачот (-ите) и з^логопримачот (-ите), заведена под 
бројот од точка 4, е сеуште важечка ' i i 1 i , , „ { 

• ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС Сите права на залогопримачот согласно првичната пријава за упис заведена под 
бројот од точка 4, преминуваат î a лицетб (-ата) врз кое (-и)г се врши Преносот чие~(-и) име (-иња) и адреса (-и) се 
наведени во точка 3 

• ДЕЛУМЕН ПРЕНОС Сите права на залогопримачот согласно првичната пријава за упис заведена под 
бројот од точка 4, за имотот опишан во точка 6, преминуваат на лицето (-ата) врз кое (-и) се врши преносот чие (-и) 
име (-иња) и адреса (-и) се наведени во точка 3 

• ИЗМЕНИ Првичната пријава за упис заведена под бројот од точка 4, се менува како што е наведено во 
точка 6. 

• ДЕЛУМНО БРИШЕЊЕ Залогопримачот делумно го брише залогот опишан во точка 6 од првичната првава 
за упис заведена под бројот од точка 4 

• БРИШЕЊЕ Залогопримачот (-ите) нема(-ат) повеќе побарувања врз залогот од првичната пријава за упис 
заведена под бројот од точка 4 

6. ОПИС НА ЗАЛОГОТ ПРИ: делумниот пренос, измените, или делумното бришење (доколку е потребно да се 
приложат дополнителни листови - АЛ формат) 

7. ИМЕ (-ИЊА) И ПОТПИС (-И) НА 
ЗА ЛОГОДА В АЧОТ/ДО Л ЖНИ КОТ 

8. ИМЕ (-ИЊА) И ПОТПИС (-И) НА 
ЗАЛОГОПРИМАЧОТ/ДОВЕРИТЕЛОГ 

ИМЕ (-ИЊА) НА ЗАЛОГОДАВАЧОТ/ДОЛЖНИКОТ 
КАКО ШТО Е НАВЕДЕНО ВО ТОЧКА 1 

ИМЕ (-ИЊА) НА ЗАПОГОПРИМАЧОТ/ДОВЕРИТЕЛОТ 
КАКО ШТО Е НАВЕДЕНО ВО ТОЧКА 2 

ПОТПИС (-И) НА ЗАПОГОДАВАЧОТ/ДОЛЖНИКОТ ПОТПИС (-И) НА ЗАЛОГОПРИМАЧОТ/ДОВЕРИТЕЛОТ 

ПОТПИС (-И) НА ЗАПОГОДАВАЧОТ/ДОЛЖН И КОТ ПОТПИС (-И) НА ЗАПОГОПРИМАЧОТ/ДОВЕРИТЕЛОТ 

*Во случаите за продолжување на регистрираниот залог потпишува само залогопримачот 

9. ЕДЕН ПРИМЕРОК ДА СЕ ДОСТАВИ ДО: 
• • 

• • 

10. ЗАВЕДЕНО ВО: 
• • 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАЛОЖЕН РЕГИСТАР 

' РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
• • 
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Прилог бр.З 

ОБРАЗЕЦ Бр.З 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИЈА 

1) Реден број на деловодната книга 

2) Овде пополнува одговорниот службеник 

(место за приемен печат и штембил) 

1. ПОДАТОЦИ ЗА ЗАЛОГОДАВАЧОТ/ДОЛЖНИКОТ-вметнете само еден о д должниците (1а или 16) 

1а НАЗИВ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ 
а 

16 ПРЕЗИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ ИМЕ НА ФИЗИЧКО+О ЛИЦЕ 

1 в АДРЕСА МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ ДРЖАВА ПОШТЕНСКИ БРОЈ 

1 г ЕДИНСТВЕН 
МАТИЧЕН БРОЈ НА 
ГРАЃАНИНОТ 

ДОПОЛНИТЕЛНИ 
ИНФОРМАЦИИ ЗА 
ПРАВНОТО ЛИЦЕ 

1 д ВИД НА 
ПРАВНО ЛИЦЕ 

1 г ДРЖАВА ВО КОЈА Е 
РЕГИСТРИРАНО 
СЕДИШТЕТО 

1е РЕГИСТАРСКИ 
БРОЈ НА ПРАВНОТО 
ЛИЦЕ 

а ИМЕ И ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ б ЖИРО СМЕТКА НА РЕГИСТАРОТ 
(доколку има) 

V 
в ЕДЕН ПРИМЕРОК ДА СЕ ВРАТИ НА (име и адреса на лицето кое бара 
информација) 

2 ПОДАТОЦИ ЗА ДРУГИ ЗАЛОГОДАВАЧИ/ДОЛЖНИЦИ 

2а НАЗИВ ИСПРАВНОТО ЛИЦЕ 

26 ПРЕЗИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ ИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ 

2в АДРЕСА МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ ЗЕМЈА ПОШТЕНСКИ БРОЈ 

2г ЕДИНСТВЕН 
МАТИЧЕН БРОЈ 
НА ГРАЃАНИНОТ 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА 
ПРАВНОТО ЛИЦЕ 

2д ВИД НА 
ПРАВНО 
ЛИЦЕ 

2г ЗЕМЈА ВО КОЈА Е 
РЕГИСТРИРАНО 
СЕДИШТЕТО 

2е РЕГИСТАРСКИ 
БРОЈ НА ПРАВНОТО 
ЛИЦЕ 

3 ВЕ МОЛИМЕ НАВЕДЕТЕ ГО ВИДОТ НА БАРАНАТА ИНФОРМАЦИЈА: 

Означете едно квадратне на следниот начин \Ш 

и/или 2 П С и т е в а ж е ч к и п р и Ј а в и и з а л о ж н и права за залогодавачот наведен погоре на адресите наведена во точка 1 

• Сите важечки пргави и заложни права од ден д 0 ден 
• Konnja од микрофилм г — — — — — — — 
• Броеви на пооделните4досиеа наведени подолу во точка 4 
• Потврда за информација* 
• Потврда за информација* и точен број на примероци 

•ПОТВРДАТА ЗА ИНФОРМАЦИЈА СОДРЖИ БРОЈ НА ДОСИЕТО. ДАТУМ НА ПОДНЕСУВАЊЕ И ИМЕ И АДРЕСА НА ЗАЛОГОПРИМАЧОТ 

4 БРОЕВИ НА ПООДЕЛНИТЕ ДОСИЕА ОД КОИ СЕ БАРА ИНФОРМАЦИЈА. 
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5. ПОТПИС НА ЛИЦЕТО КОЕ БАРА ИНФОРМАЦИЈА 6. ДАТУМ 

7. ОДГОВОРНИОТ СЛУЖБЕНИК ЈА ПОТВРДУВА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЈА: 

СО ОВА ЗАЛОЖНИОТ РЕГИСТАР ПОТВРДУВА ДЕКА ИНФОРМАЦИЈАТА ИЗДАДЕНА СО ОВА БАРАЊЕ СЕ 
ОДНЕСУВА САМО НА ЗАЛОГОДАВАЧОТ ЧИЕ ИМЕ И АДРЕСА СЕ НАВЕДЕНИ ВО ТОЧКИТЕ 1 И 2 ОД БАРАЊЕТО. 
ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ ВО СМИСЛА НА ПРОМЕНАТА НА ИМЕТО НА ДОЛЖНИКОТ ИЛИ ДРУГИ ИМИЊА ПОТРЕБНО Е 
ДА СЕ ПОДНЕСЕ ПОСЕБНО БАРАЊЕ И УПЛАТИ НАДОМЕСТОК. 

8 ПОТПИС НА ОДГОВОРНИОТ СЛУЖБЕНИК 9. ПЕЧ АТ И ДАТУМ 

868. 
Врз основа на член 82 став 2 од Законот за систе-

мите за врски, за радиосообраќај и поштенски, теле-
графски и телефонски сообраќај („Сл. весник на СРМ" 
бр. 14/79,26/80 и 10/90 и „Сл. весник на РМ", бр. 62/93), 
Министерот за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ ИА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА 

ИНСПЕКТОРОТ ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот на леги-
тимацијата на инспекторот за поштенски сообраќај. 

Легитимацијата на инспекторот за поштенски соо-
браќај се издава според образецот број 1, кој е составен 
дел на овој правилник. 

Член 2 
Образецот на легитимахџцата се печати на по- -

лутврда бела хартија со димензии 100 х 70 мм, заштитен 
со пластична фолија. 

Член 3 
Образецот на легитимацијата на предната страна 

содржи: Грб на Република Македонија, натпис „РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА", „МИНИСТЕРСТВО ЗА 
СООБРАЌАЈ И ВРСКИ", „-Републички инспекторат 
за сообраќај и врски-", „ЛЕГИТИМАЦИЈА", „име и 
презиме на инспекторот", „ИНСПЕКТОР ЗА ПОШ-
ТЕНСКИ* СООБРАЌАЈ", „место за фотографија со 
димензии 25 х 30 мм", „Број на решението со кое е 
назначен инспекторот",,датум и место на издавање на 
легитимација", „потпис на Министерот за сообраќај 
и врски" и печат на Министерството за сообраќај и 
врски. Член 4 

На задната страна образецот на легитимацијата го 
содржи следниот текст: 
. „Инспекцискиот надзор се врши според овластува-

њата од член 86 и 87 од Законот за системите за врски, 
за радиосообраќај и поштенски, телеграфски и теле-
фонски сообраќај („Сл. весник на СРМ", бр. 14/79, 26/ 
80 и 10/90 и „Сл. весник на РМ", бр. 62У93) во делот што 
се однесува на поштенскиот сообраќај. 

Член 5 
Легитимацијата има важност се додека лицето на 

кое му е издадена има службено својство на инспектор 
Инспекторот ја враќа легитимацијата по престано-

кот на службеното својство на инспектор. 

Член 6 
Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот 

ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го 
известува Министерот за сообраќај и врски. 

Министерот за сообраќај и врски во случајот од став 
1 на овој член издава нова легитимација. 

Член 7 
Легитимацијата се заменува со нова, кога поради 

дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и 
кога имателот на легитимацијата ќе ги промени лич-
ните' податоци. 

Член 8 
Легитимацијата што се враќа или се заменува, се 

н и ш т и - Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 02-2473 
5 јуни 1998 година 

Скопје 

Министер 
за сообраќај и врски, 

Абдулмеиаф Беџети, с.р. 

Образец бр.1 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
МИНИСТЕРСТВО ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

- Републички инспекторат за сообраќај и врски -

ЛЕГИТИМАЦИЈА 

ИНСПЕКТОР ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАКАЈ 

место за 
фотографија 

Бр.на реш.. 
датум 

Министер за 
сообраќај и врски 

Скопје 

МЛ 

/предна страна/' 



/ задна страна / 

Врз основа на член 265 од Законот за воздушна 
пловидба („Сл. лист на СФРЈ" бр. 45/86, 23/88, 80/89 и 
29/90), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведу-
вање на Уставот на Република Македонија е преземен 
како републички пропис, министерот за сообракај и 
врски донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 

НА ЕКИПАЖ НА ВОЗДУХОПЛОВ 

Член 1 
Во Правилникот за бројот и составот на членовите 

на екипаж на воздухоплов („Сл. лист на СФРЈ" бр. 57/ 
78 и 7/83), во став 2 од член 4 точката се брише и се 
додаваат зборовите: „- од 51 до 100 патнички седишта -
три домаќини, односно домаќинки на воздухопловот, од 
101 до 150 патнички седишта - четири домаќини, од-
носно домаќинки на воздухопловот, од 151 до 200 пат-
нички седишта - пет домаќини, односно домаќинки на 
воздухопловот и од 201 до 250 патнички седишта - шест 
домаќини, односно домаќинки на воздухопловот." 

Ставот 3 се брише. 
Член 2 

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

Број 09-801 Министер за сообракај и врски, 
15 мај 1998 година Абдулменаф Беџети, с.р. 

Скопје 

8*70. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 28.05.1998 година 
донесе 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 
1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 

основи за „статистичкото истражување на организаци-
ите за згрижување и воспитание на деца од предучи-
лишна возраст ПШВ" што Заводот за статистика на 
Република Македонија ќе го спроведува согласно Про-

грамата за статистички истражувања за периодот 1998-
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат пре-
дучилишните организации за згрижување и воспитание 
на деца од предучилишна возраст. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: број 
на деца и групи на кој јазик организационите облици ја 
вршат згрижувачко воспитната работа, деца по возраст 
и пол, деца според должината на дневниот престој и 
исхрана, деца корисници на партиципација; деца според 
социо-професионална положба на родителот-старате-
лот и други белези, работници според разни белези. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел. номенкла-
тура на занимања. 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително. 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 

3. За спроведување на ова t решение ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/107 
28 мај 1998 година в Д- Директор, 

Скопје Дончо Ге ра симовски, е. p. 

871. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 28.05.1998 година 
донесе 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за „статистичкото истражување на организаци-
ите за згрижување и воспитание на деца од предучи-
лишна возраст (дополнителен извештај) ПШВ-1" што 
Заводот за статистика на Република Македонија ќе го 
спроведува согласно Програмата за статистички истра-
жувања за периодот 1998-2002 година („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 64/97) со годишна 
периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат пре-
дучилишните организации за згрижување и воспитание 
на деца од предучилишна возраст. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за број на 
деца и групи на кој јазик организационите облици ја 
вршат згрижувачко воспитната работа и други белези, 
работници според разни белези. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти номенклатурата на занимања. 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително. 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 



4. Ова решениевлегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/108 
28 мај 1998 година 

Скопје 
В. д. директор, 

Дончо Герасимовски, с.р. 

872. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 28.05.1998 година 
донесе 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за „статистичкото истражување за забавиштни 
групи во основните училишта ПШВ-ЗА" што Заводот 
за статистика на Република Македонија ќе го спрове-
дува согласно Програмата за статистички истражувања 
за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат заба-
виштата при основните училишта. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: број 
на деца и групи на кој јазик ја вршат згрижувачко во-
спитанат работа, деца по возраст и пол, деца според 
должината на дневниот престој и исхрана, деца корис-
ници на партиципација; деца според социо-професи-
онална положба и според вработеност на родителот-
старателот и други белези, работници според разни бе-
лези. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти номенклатурата на занимања. 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително. 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Републшса Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/109 
28 мај 1998 година 

Скопје 
В. д. директор, 

Дончо Герасимовски, с.р. 

873. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), в.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 28.05.1998 година 
донесе 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за „статистичкото истражување на домови ин-
тернати за ученици-сту де нт и кои се школуваат надвор 

од местото на престојот на родителот-издржувателот 
ШД" што Заводот за статистика на Република Македо-
нија ќе го спроведува согласно Програмата за стати-
стички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија*4 бр. 64/97) 
со годишна периодика! 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат до-
мовите-интернатите за ученици и студенти (за основни, 
средни и средно-верски училишта и студентски домови) 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за уче-
ници студеднти според училиштето што го посетуваат, 
ученици-студенти според местото на постојано живе-
ење и според плаќањето на престојот во домот-интер-
натот, според социо-професионалната положба и обра-
зе ванието-квалификациј ата цп родителот-издржувате-
лот и други белези, работници според разни белези. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти номенклатурата на занимања. 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително. $? л 

- податоците ќе се даваат нафиво^на ^нзвештајна 
единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 

3. За спроведување на оварешение ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/110 
28 мај 1998 година в А- Директор, 

Скопје Дончо Герасимовскв9 с.р. 
874. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 28.05.1998 година 
донесе 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 
1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 

основи за „статистичкото истражување на корисници 
на додатоци ДЦ" што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија ќе го спроведува согласно Програ-
мата за статистички истражувања за периодот 1998-
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97) со годишна периодика,! ' 

2. За статистичкото истражувања од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат Ми-
нистерство за труд и социјална политика. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за корис-
ници на додаток на деца (број на деца и семејства), 
корисници на посебен додаток (број на Деца и број нџ 
семејства), корисници на учество во опремувањето на 
новороденото дете и расходи за додатоци. 

- при спроведувањето на истражувањето се кори-
сти номенклатурата на занимања. 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително. 

- податоците ќе се даваат на ниво на ;извештајна 
единица, а ќе се објавуваат за Републику Македонија. 

3. За спроведување на оварешениеќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оварешение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 
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875. е s , 
Врз »основа на член 15 став 1 од Законот за држав;-

аа*ѓа статистика (;,Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 28.05.1998 година 
донесе 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките . 
основи за „статистичкото истражување за корисниците 
на надоместокот до висина на социјално заштитно ниво 
за домаќинство-дополнителен извештај СЗ-Г' што За-
водот за статистика на Република Македонија ќе го 
спроведува согласно Програмата за статистички истра-
жувања за периодот 1998-2002 година („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 64/97) со годишна 
периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

податоците ќе ги даваат центрите за социјална ра-
бота. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за состој-
бата и движењето, години на, старост и пол, работен 
статус на корисниците на социјална парична помош на 
носителот на домаќинството и вкупно исплатени сред-
ства за социјална помош и други белези. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти номенклатурата на занимања. 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително. 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 

3. За спроведување на оварешениеќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оварешенис влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија" а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/112 
28 мај 1998 година гг

 в -Д- Директор, 
Скопје Дончо Герасимовски, с.р. 

876. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика {„Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 28.05.1998 година 
донесе 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за „статистичкото истражување на организации 
за сместување на деца без родители и родителска грижа 
СЗ-20" што Заводот за статистика на Република Маке-
донија ќе го спроведува согласно Програмата за стати-
стички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/97) 
со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат до-
мовите за сместување на деца без родители и родител-
ска грижа. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за број на 
деца кои не се примени заради пополнет капацитет, 
број на деца под старателство, деца според полот и 
годините на старост, според родителите (потполно-не-
потполно семејство), плаќање за престојот, деца според 
училиштето што го посетуваат, според местото на по-
стојано живеење и други белези, работници според 
разни белези. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти номенклатурата на занимања. 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително. 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија" а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/113 
28 мај 1998 година в Д- Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, с.р. 

877. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), в.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 28.05.1998 година 
донесе 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 
1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 

основи за ^статистичкото истражување на организации 
за згрижување на деца и млади попречени во психич-
киот и физичкиот развиток СЗ-ЗО" што Заводот за ста-
тистика на Република Македонија ќе го спроведува со-
гласно Програмата за статистички истражувања за пе-
риодот 1998-2002 година („Службен весник ка Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат до-
мовите за сместување на деца и млади попречени во 
психичкиот и физичкиот развиток. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за број на 
деца-млади кои не се примени заради пополнет капаци* 
тет, број деца-млади под старателство, деца-млади спо-
ред видот на попреченост и плаќањето за престојот, 
деца-млади според полот и според родителите (пот-
полно-непотполно семејство), деца-млади според со-
цио-професионалната положба на родиггелот-издржу-
вателот, деца-млади според местото на постојано живе-
ење и други белези, работници според разни белези. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти номенклатурата на занимања. 

- давањето на податбците за ова истражување е за-
должително. 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонка", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/114 
28 мај 1998 година в - Д- Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, с.р. 
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878. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), в.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 28.05.1998 година 
донесе 

Р Е И 1 Е Н II Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за „статистичкото истражување на организации 
за работа со воспитно запуштени деца и млади ВЗ" што 
Заводот за статистика на Република Македонија ќе го 
спроведува согласно Програмата за статистички истра-
жувања за периодот 1998-2002 година („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 64/97) со годишна 
периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат при-
фатилишта, заводите и домовите за воспитно запуш-
тени деца и млади. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за број на 
деца и млади кои не се примени заради пополнет капа-
цитет, број на корисници кои се под старателство, ко-
рисници на стручно оспособување, корисници по го-
дини на старост и пол, според училиштето што го посе-
туваат, корисници според родителите (потполно-непот-
полно сместување), корисници според социо-професи-
онална положба, образование-квалификациЈа на издр-
жувателот и други белези, работници според разни бе-
лези. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти номенклатурата на занимања 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително. 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештава 
единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година 

Бр. 373/115 
28 мај 1998 година 

Скопје 
В. д. директор, 

Дончо Герасимовски, с.р. 

879. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), в.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 29.05.1998 година 
донесе 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за „статистичкото истражување на организации 
за професионална рехабилитација СЗ-40" што Заводот 
за статистика на Република Македонија ќе го спрове-
дува согласно Програмата за статистички истражувања 
за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат за-

води-центри за стручно оспособување и вработување, 
заштитни работилници и претпријатија за вработување 
на инвалиди. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: 
форма на сопственост, број на инвалиди со потполно 
сместување, вработени инвалиди и рехабилитанти спо-
ред пол, реахбилитанти според плаќањето на рехабили-
тација и сместувањето, особени рехабилитанти, инва-
лиди рехабилитанти според местото на постојано живе-
ење и други белези, работници (рехабилитанти) според 
разни белези. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти номенклатурата на занимања. 

• - давањето на податоците за ова истражување е за-
должително 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/116 
29 мај 1998 година 

Скопје 
Вт д. директор, 

Дончо Герасимовски, с.р. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), в.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 29.05.1998 година 
донесе 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 
1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 

основи за „статистичкото истражување на организации 
за сместување и згрижување на возрасни лица СЗ-52" 
што Заводот за статистика на Република Македонија ќе 
го спроведува согласно Програмата за статистички 
истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 64/97) со годишна 
периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат до-
мовите за сместување и згрижување на возрасни лица. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за број на 
лица кои не се примени заради пополнет капацитет, 
корисници според години на старост и пол, корисници 
според причината за приема во домот и според плаќа-
њето за престојот во установата, според местото на 
постојано живеење и други белези, работници според 
разни белези. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти номенклатурата на занимања 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително. 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 

3. За сироведува1Бе на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија" а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година 

Бр. 373/117 
29 мај 1998 година 

Скопје 
В. д. директор, 

Дончо Герасимовски, с.р. 



*1Стр 1564 - Бр. 26 * I СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 Јуни 1998 

^ ) 1 п ' И' 1" 
$ * ; ' ! * t i Т ( ) Г, ? Г ) <1 1 < 5 7 ; 
<£ ѕ Врз основа ла член 15 став 1 од Законот за држав-
{ нада статистика (^Службен ресник <на република М^ке-
f донија" бр. 54/97)i в.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 29.05.1998 година 
донесе , , ѓ t } 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за „статистичкото истражување на центрите за 
социјална работа С-6" 1 што Заводот за статистика на 
Република Македонија ќе го спроведува согласно Про-
грамата за статистички истражувања за периодот 1998-
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат цен-
трите за социјална работа. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за разви-
еност на центарот по служби кои ги има и функции кои 
ги врши и организации над кои центарот врши стручен 
надзор, работници според разни белези. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти номенклатурата на занимања. 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително. 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија" а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година 

9. Во членот 212 став 2 наместо бројот „24" треба да 
стои бројот „25", наместо бројот „25" треба да стои 
бројот „26", наместо бројот „26" треба да стои бројот 
„27", наместо бројот „28" треба да стои бројот „29" и 
наместо бројот „31" треба Да стои бројот „32"; 
10. Во членот 216 наместо бројот „212" треба да стои 
бројот „214". 

Бр. 373/118 
29 Maj 1998 година 

Скопје 
В. д. директор, 

Дончо Герасимевски, с.р. 

И С П Р А В К И 
По извршеното срамнување со изворниот текст 

утврдено е дека во текстот на Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија" број 21/ 
98), се направени грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

1. Во членот 3 точка 19 наместо бројот „17" треба да 
стои бројот „18"; 
2. Во членот 11 точка 14 наместо бројот „20" треба да 

стои бројот „19"; 
3. Во членот 32 став 1 наместо бројот „29" треба да 

стои бројот „28", 
_ 4 Во членот 51 став 1 наместо бројот „51" треба да 
стои бројот „50", а во став 3 ред втори зборот „да" се 
брише; 
5. Во членот 72 став 3 наместо бројот „61" треба да 

стои бројот „59", а во став 5 наместо бројот „59" треба 
да стои бројот „61"; 
6. Во членот 99 став 1 наместо бројот „83" треба да 

стои бројот „82", 
7. Во членот 117 став 5 наместо бројот „173" треба да 

стои бројот „172"; 
8. Во членот 156 став 1 по зборот „правни" треба да 

стои сврзникот „и", а во став 3 наместо бројот „158" 
треба да стои бројот „157"; 

Бр. 12-1996/2 
4 јуни 1998 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната 

комисија на Собранието на 
Република Македонка 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за продажба на 
државниот капитал во АД „Струмичко Поле" - Стру-
мица, објавена во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 11/98, направена е грешка, поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ 
КАПИТАЛ ВО АД „СТРУМИЧКО ПОЛЕ" - СТРУ-

МИЦА 

Во насловот на Одлуката, наместо зборовите АД 
„Струмичко Поле", треба да стои АД „Слобода". 

Бр. 23-281/1 
5 јуни 1998 година 

Скопје 

Од Владата на 
Република Македонка 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за продажба на 
државниот капитал во „Леарница" - Охрид, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 
направена е грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ 

КАПИТАЛ ВО „ЛЕАРНИЦА" - ОХРИД 

Во член 1, во вториот ред, наместо бројката 
„859.433" требала стои бројката „1.699.673". 

Бр. 23-1247/11 
5 јуни 1998 година 

Скопје 

Од Владата на 
Република Македонија 

По извршеното срамнување сб изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за продажба на 
државниот капитал во „Алатница" - Охрид, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 
направена е грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ 

КАПИТАЛ ВО „АЛАТНИЦА" - ОХРИД 

Во член 1, во вториот ред, наместо бројката 
„1.699.673" треба да стои бројката „859.433". 

Бр 23-124^8 
5 јуни 199вгодина 

Скопје 

Од Владата на 
Република Македонка 
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Огласен дел "М 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

I ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води 

парница за развод на брак по тужбата на тужителката 
Клианџевска Стојчевска Рита од Скопје, против 
Стојчевски Драгољуб од Скопје, со непозната адреса 
во Австралија. Со решение на судот на тужениот му 
се поставува привремен застапник Георгиев Иван, 
адвокат од Скопје, ул."Никола Вапцаров" бр. 5/7, кој 
ќе го застапува тужениот во постапката се додека тој 
или негов полномошник не се појават пред судот, 
односно додека органот за старателство не го извести 
судот дека на тужениот му поставил старател. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIV П.бр. 
4577/97. (10498) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е заведен спор по тужбата на тужи-

тел ката Јагода Трифковиќ од Скопје, против туже-
ниот Драгиша Трифковиќ со непознато живеалиште 
во Белград СР Југославија. 

Се повикува тужениот да се јави во ОВОЈ суд во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот рок 
да ja достави својата адреса на живеење. 

Доколку не се јави во ОВОЈ рок на истиот како 
привремен старател му се поставува адвокатот На-
таша Огненовска која ќе го застапува до правосил-
ното окончување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје П Скопје,VI П.бр. 
306/98. ' (10835) 

Пред Основниот суд Скопје П - Ckonje се води 
спор за развод на брак по тужбата на тужител ката 
Теодора Србиновска од Скопје, ул."Владимир Кома-
ров" бр. 16 - 4/21, проптив тужениот Миле Србиновски 
со непозната адреса. Вредност на спорот неопределан. 

Со решение на меѓуопштинскиот центар за соци-
јална работа на град Скопје, на тужениот му е по-
ставен привремен застапник Виолета Величковска, 
адвокат од Скопје, ДТД "Мавровка" ламела Ц, кат 5 
бр. 3, која ќе го застапува тужениот во постапката се 
додека ТОЈ или негов полномошник не се појават пред 
судот, односно додека органот за старателство не го 
извести судот дека назначил постојан старател. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, VII П.бр. 
1087/98. (10987) 

Пред Основниот суд Скопје П - Скопје во тек е 
постапка по тужбата на Бајрам Фетаовиќ од Скопје, 
против Дрита Фетаовиќ од Приштина, СР Југосла-
вија, со непозната адреса во странство. 

На тужената судот и постави привремен застап-
ник, адвокат Страшо Пеливанов, ул."Наум Наумов-
ски Борче" бр. 76/2, КОЈ ќе ги застапува интересите на 
тужената до нејзино преземање на постапката 

Се повикува тужената Дрита Фетаовиќ во рок од 
30 дена од објавување на огласот да се јави во судот 
пично или преку полномошник и да ја преземе 
постапката. Во спротивно, таа ќе продолжи преку 
привремениот застапник. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, XI П.бр. 
2953/97 . (10997) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар заведен е спор за 

развод на брак по тужбата на тужителот Бафтари 
Сали од Гостивар, ул."Никола Парапунов" бб, против 
тужената Бафќари Ивона со непозната адреса на 
живеење. 

Основниот суд во Гостивар, на тужената и постави 
привремен застапник, стручниот соработник на овој 
суд, Душица Димитриеска, која ќе ја застапува 
тужената во постапката за развод на брак, се додека 
истата или нејзин полномошник не се појават пред 
судот, односно додека органот за старателство не го 
извести судот дека и назначил старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 44/98. (10685) 

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост по 
основ на градба по тужба на тужител ите Чако, 
сопруга на Рашид Северџан и Чако Рашид и двајцата 
од Гостивар поденсена преку полномошникот Амир 
Абдулаи, адвокат од Гостивар, против тужените 
Емини Фаик Абдураман, Емини Абдулсамет Ширин и 
Емини Џеврије, сите од Гостивар, односно тужената 
Ширин во Турција со непозната адреса. Вредност на 
спорот 10.000 денари. 

Согласно чл.84 ст.2 т. 4 од ЗПП, на тужената Е-
мини Ширин која е во Турци)а и се одредува при-
времен застапник Душица Димитриеска, стручен сора-
ботник при ОВОЈ суд, која ќе ги застапува интересите 
на туженаата се додека таа или нејзиниот полномош-
ник не се јават пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар,П.бр. 922/97.(11074) 
ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 

Пред Основниот суд во Дебар се роди постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителот Арслан Са-
лаји од Дебар, против тужената Туфије Салаји од 
Дебар, сега со непозната адреса на живеевме во САД. 

Се повикува тужената да се јави до овој суд во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот и да ја достави 
сегашната адреса на живеење. Доколку не се јави во 
определниот рок, нејзините интереси ќе ги застапува 
привремен застапник до правосилното окончување на 
постапката. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 104/98. (11075) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Се повикува Суљеман Ибраими од Куманово, ро-

ден на 10.IV.1911 година во е. Глажња - Куманово, од 
татко Емрула Ибраими и мајка Метије Ибраими, 
родена Алими, да се јави, или други лица што знаат за 
неговиот живот во Основниот суд во Куманово, соба 
бр. 16/1, во рок од 1'5 дена од објавувањето на огласот. 
Во спротивно, повиканото лице Суљеман Ибраими од 
Куманово, ќе се прогласи за умрено. 

Од Основниот суд во Куманово, Р.бр. 179/98. (10674) 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Основниот суд во Струмица се води спор за 
долг по тужбата на тужителот Пандовска Мирјана од 
Тетово, против тужениот Јанев Јован од е. Градашор-
ци, со непозната адреса. Вредност на спорот 1.260.000 
денари. 

Се повикува тужениот да се јави во овој суд, во рок 
од 15 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, 
ќе му биде поставен приврмен застапник кој ќе ги 
штити неговите интереси до правосилното окончу-
вање на спорот. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.809/97.(10508) 
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Пред Основниот суд во Струмица поведена е 
постапка за докажување1 на смртта на лицбто Абазов 
Изазов Демир од е Висока Маала, а по предлог на 
предлагачот Изазов Демир Али од е Висока Маала 
јСо предлогот се тврди дека лицето Ајвазов Илјазов 
Демир СВОЈОТ живот го изгубил во текот на 1928 
година и тоа поради болест, а бил на возраст од 40-45 
години во е Висока Маала каде и живеел 

1 Се повикува лицето Ајвазов Илјазов Демир од е. 
Висока Маала како и секој друг што знае за неговиот 
живот, да се јави во судот во рок од 15 дена од 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
Во спротивно, ќе му биде поставен старател КОЈ ќе ги 
застапува неговите интереси. 

Од Основниот суд во Струмица, Р бр 43/98 (11076) 

Пред ОВОЈ суд се води постапка по тужбата на 
тужителот Селими Даим од е. Д Палчиште, против' 
тужените Стефановски Русаилов Дуке и Стефановски 
Русаилов Миодраг и двајцата од Београд, СР Југосла-
вија, со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените да се јават во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на овој оглас пред 
судот, да достават точната адреса или одредат нивни 
полномошник кој ќе ги застапува пред овој суд до 
окончување на постапката. 

Во спротивно, доколку во определниот рок не се 
јават пред судот или не одредат свој полномошник,-
судот преку ЦСР-Тетово ќе бара да им се одреди 
привремен старател КОЈ ќе ги застапува нивните права 
и интереси до правосилното окончување на постап-
ката по ОВОЈ предмет 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.636/98. (10683) 

Пред ОВОЈ суд се води постапка за регрес по 
тужбата на тужителот АС за осигурување "Вардар" 
од Скопје против Ени Абазин од Тетово. 

Се повикува тужениот Ени Аб&зин од Тетово, да 
се јави во рок од 30 дена пред овој суд или во истиот 
рок постави свој полномошник Доколку тоа не го 
стори, ОВОЈ суд ќе му постави привремен застапник КОЈ 

ќе се грижи за неговите интереси до правосилното 
окончување на спорот, а преку Центарот за социјални 
работи во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П бр.353/98 (10684) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителот Муамет 
Шукри Јашари од Тетово, ул "Пролетерска" бр. 28 
против тужената Фљутура Хаџи Јашари од Тетово, 
сега во Република Албанија со непозната адреса 

Се повикува тужената да се јави на судот, да 
достави адреса или да овласти полномошник КОЈ ќе ја 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 
Во спротивно по истекот на 30 дена од објавувањето 
на огласот судот преку Центарот за социјална работа 
ќе и постави привремен застапник 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.655/98 (11132) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР -

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5152/96, на регистарска влошка бр. 1-46772-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и лице на Претпријатието за трговија на големо и 
мало во приватна сопственост „ПАНТА - РЕЈ" увоз-
извоз д.о.о. - Скопје. 

На ден 27.12.1997 година, во претпријатието приста-
пила Мики Иванова, а на истиот ден истапил Сашо 
Трајковски. 

Се брише Сашо Трајковски, директор, а се запи-
шува Мики Иванова директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5152/ 
96. (6988) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1258/98, на регистарска влошка бр. 1-9927-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, 
седиште, проширување на дејност, истапување на осно-
вач и пристапување на нов основач и именување на нов 

ч директор на Претпријатието за сервисирање на апарати 
за домаќинство „ВЕКТОР" д.о.о. експор^имаЈорѓ 
Скопје, ул. „Јане Сандале^" бр. 76. 

Се врши промена на фирмата: Претпријатие за сер-
висирање на апарати во домаќинството, промена на 
седиштето на адреса: „Јане Савдацски" бр. 76, лицето 
Стојан Попов, истапува како основач, а лицето Павле 
Андреев, пристапува како нов основач: 

Дејноста се проширува уште со: 09013, 090131,1104, 
110-40,110402,110403,110404,110401. 

Да се брише: Стојан Попов - директор без ограничу-
вање. 

Да се запише: Павле Андреев, директор без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1258/ 
98. (6989) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1323/98, на регистарска влошка бр. 1-13150-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Претпрвдатието за промет 
на големо и мало „ФАРМАКОН М и Д" експорт-®*-
n c f p T д.о.о. Скопје, fn. „Народен фронт" бр. 5/4-20. 

Во горенаведената фирма се врши промена на лице 
овластено за застапување. 

Да се брише: Ѓорѓи Зарезанков, директор без огра-
ничување, а да се запише: Дарко Зарезанков, директор 
без ограничувале. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1323/ 
98. (6990) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 776/98, на регистарска влошка бр. 1-49221-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејност на Производно-трговско претпријатие „ЕРКО 

-КОМЕРЦ" увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Викот Пе-
тров" бр. 16-6 - Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
012429, 012522, 050301, 050302, 060501, 060502, 060601, 
060602, 080119, 080190, 080201,090121. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 776/ 
98. (7288) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 775/98, на регистарска влошка бр. 1-45454-&G* 
0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште и лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешно трг. работење на Претпријатие за произ-
водство, промет и услуги „КСИАО'С ХОЛДИНГ" ек-
спорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Прашка" бр. 18. -
Скопје. 
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Се врши промена на седиштето на претпријатието, 
па новото седиште ќе биде на ул. „Партизански одреди" 
бр. 151, лок. 11 - Скоцје. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
и тоа: 

Да се брише Ксиао Јинг Ту в.д. директор без ограни-
чување, а да се запише Гонг Јухонг, директор со нео-
граничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 775/ 
98. (7290) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 445/98, на регистарска влошка бр. 1-12381-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на овла-
стено лице - директор на Претпријатие за производ-
ство, промет и услуги „МАК - ПЕЛА" ц.о. експорт-
импорт, бул. „Илинден" бр. 96, Скопје. 

Се брише досегашното лице овластено за застапу-
вање: Светлана Стојчевска - директор без ограничу-
вање. 

Новото лице овластено за застапување е: Лидија 
Деспотовска - директор без ограничување. 

Пречистен текст гласи: ЛидиЈа Деспотовска -г дирек-
тор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 44Ѕ/ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 678/98, на регистарска влошка бр. 6-02001884-
000-01, ја запиша во трговскиот регистар упис на бутик 
„ЛЕДИ - ШОП" - ДИМИТРИЕВСКА Александра ЈУ-
ЛИЈАНА „ТП" ул. „Благој Ѓорев" бр. 72 - Велес. 

Дејности: 070121 Текстот и конфекција; 
070122 Кожа, гума и пластика; 
070132 Друга трговија со мешовити стоки - бутик. 
Трговецот - поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите 
обврски одговара лично, со целиот свој имот. 

Овластен потписник: Димитриевска Јулијана -
Управител, без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 678/ 
98. (6854) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 381/98, на регистарска влошка бр. 6-02001669-
000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
трговец поединец Кочева Филип Адријана - колони-
јална продавница „СГОСА", е. Миравци - Општина 
Миравци. 

Основач: Кочева Филип Адријана од е. Миравци -
општина Миравци. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129. 
За обврските створени во правниот промет со трети 

лица, трговецот поединец одговара лично со целиот 
свој имот. 

Лице овластено за застапување на трговецот поеди-
нец е Кочева Филип Адриана - Управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 381/ 
98. (6855) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 91/98, на регистарска влошка бр. 6-020001379-
000-06, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
трговец поединец во Автотакси ТО „Фљутра" Намир 
Авдилџемил Карнмани е. Себреше - Гостивар. 

Дејности: 060602 - Превоз на патници со такси авто-
мобили. г 

Во правниот промет со трети лица, трговецот поеди-
нец, истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени према трети лица, трговецот 
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поединец, одгорара лично* рр целиот свој имот. , 
, Управител без ограничување на фирмата е лицево 
Карамани Намир од е. Дебреше - Гостивар. т
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Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр.' 91/98. 
< (6Ѕ56) 

Основниот суд Скопје I Ц Скопје, со решението 
Трег. бр. 652/98, на регистарска влошка бр, 6-02001888-
000-01, го запиша во трговскиот регистар увис da трго-
вец поединец во колонијал „СРНА" ТП Крајческа Тра-
јан Ирена Гостивар Ул. Населба Циглана бр. 72. 

Оснивач на ТП Крајческа Ирена од Гостивар со стан 
на Ул. Населба Циглана бр. 72 со л.к. 189203 и м.б. 
3007968478007. Име на ТП Трговец поединец колонијал 
„СРНА" ТП Крајческа Трајан Ирена Гостивар. Се-
диште Ул. Населба Циглана бр. 72. 

Дејности: 070111, 070112,070113, 070114 и 070129. 
Во правниот промет со трети лица ТП одговара во 

свое име и за своја сметка а одговара со целокупниот 
свој имот лично. 

Управител на ТП Крајческа Ирена - без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 652/ 
98, (6857) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 728/98, на регистарска влошка бр. 6-02001941-
00-09, го запиша во трговскиот регистар упис на трго-
вец поединец во КАФЕ - ГРИЛ „АРЕНА" Шерифи 
Шукри Џезаир, ТП - Гостивар ул. „Гоце Делчев" -
Автобуска Станица лок. бр. 2. 

Трговец - Поединец е основано со акт за основање 
бр. 01/98 од 25.03.1998 година, а основач е Шерифи 
Џезаир од е. Чајле, Општина Гостивар со лк. бр. 194341 
и МБ 2903977473036 издадено од ОВР Гостивар. 

Дејноста на ТП е: 080190 - други угостителски 
услуги: КАФЕ ГРИЛ. Управител Шерифи Џезаир -
управител без ограничување. Во правниот промет со 
трети лица, Трговецот - Поединец истапува во свое име 
и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Трговецот - Поединец одговара со целиот свој 
имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 728/ 
98, (6858) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 313/98, на регистарска влошка бр. 6-02001668-
000-09, го запиша во трговскиот регистар упис на трго-
вец поединец во производство и промет на слатки -
СЛАТКАРНИЦА „БИБИ" ТП Џемаледин Феузи 
Ељези е. Дебреше, Гостивар, Нас. „Млаки". 

Седиште на трговецот поединец е во е. Дебреше, 
Гостивар, нас. „Млаки". 

Оснивач на трговец поединец е: Џемаледин Феути 
Ељези од е. Дебреше, Гостивар со пасош МКД 
01953302. 

Основна дејност - 080129 - Други услуги на исхрана. 
За овластувањата во правниот* промет, трговец по-

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

Џемаледин Феузи Ељези - Управител без ограничу-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 313/ 
98. (6859) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 206/98, на регистарска влошка бр. 7-02001572-
000-09, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на јавното претпријатие. 

Јавно претпријатие „Чистота и Зеленило" - Кума-
ново ул. „Братство Единство" бр. 30 Куманово. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Усогласување со Законот за Јавни претпријатија и 
Статутот на ЈП „Чистота и Зеленило" - Куманово до-
несена од Управен одбор на ден 10.12.1997 год. бр. 02 
1577/1 на кој е дадена согласност од Советот на О п т 
тина Куманово бр. 09-13/1 од 29.12.1997 година. 

Одлука на самоуправните органи при расформи-
рање на Заводот за урб. ком. стамб. работи и проекти 
Куманово. 

Според Статут на ЈП „Чистота и Зеленило" 
ново донесе од Управен одбор. 

Дејноста: 100351 - Перење и метење на Јавно про-
метни површини; 

100352 - Собирање и транспортирање на смет од 
индивидуални згради, собирање и транспортирање на 
смет од Претпријатие и други правни лица, изнесување 
на Индустриски смет, чистење и транспортирање на 
смет, фекалии, фекални води и септички јами, одржу-
вање на јавни клозети, селење на улици со сол, одржу-
вање поправка на воен парк, одржување на одржување 
на градско купатило, одржување на сезонско чистење. 

100103 - Одржување на Зелени површини, детски 
игралишта, фонтани и споменици,. подигање на нови 
зелени површини, во градот и надвор од него, произ-
водство и продажба на саден материјал, садење, одржу-
вање на двореда и градот, надворешен и внатрешна 
декорација, давање на сите услуги од областа на хорти-
културата. 

100392 - Превоз на погреб на умрени, одржување на 
гробишта, продажба на погребен материјал изработки 
на постапување на споменици и огради со гробиштата и 
продажба на стоки на ожалосте™ лица според месните 
обичаи. 

020110 - Производство на цвеќен украсише расте-
нија, зимзелени дрвца и ел. 

050209 - Изработка на објекти од ниска градба изве-
дување на градежни работи во гробишта. 

. 07011 - Трговија на мало со прехранбени производи 
070112 - Зеленчук овошје и преработки 
070114 - Разни животни продукти, 07012, 070121, 

070122, 070123, 070126, 0702, 070223, 070224, 0801, 
080121, 080190,100399, 020302, 090209. 

Работи во надворешни трговски промет: 070310 -
Надворешна трговија со прехранбени производи. 

070320 - Надворешна трговија со ^прехранбени 
производи. Пружање на услуги на странски лица. 

Неограничени овластувања 
Целосна одговорност 
Радомир Јовановски - директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег, бр»206/98. 

(7076) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 93/98, на регистарска влошка бр. 6-02001700-
000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
трговец поединец. 

Михајло Герасим Пешевски Тапетар „Буѓо компа-
ни" тп ул. „Ленинова" бр. 18 Куманово. 

Дејноста: 090150, 070121. 
Управител: Михајло Герасим Пешевски, ул* „Лени-

нова" бр. 18 Куманово. 
Одговара со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.93/98. 

(7077) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
"Грег. бр. 626/98, на регистарска влошка бр. 6-02001945-
000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на тртв&ц поединец ти. 

Трхш&ц-поединец „АЛБАТРОС" тп, продавница за 
промет на мало со мешовити прехранбени производи 
Маше Благој Илиевски е. Дурачка Река, Крива Па-

Дејности: 070111 - Леб, печива, млеко и млечни про-
изводи 
070112 - Зеленчук, овошје и преработки 
070113 - Месо, живина, риба и преработен 
070114 - Разни жив. продукти, алкох. пијанчи произ-
води за домашна употреба 
070129 - Тутун и други ^прехранбени производи. 

Управител: Миде Благој Илиевски од е. Дурачка 
Река Крива Паланка. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.626/98. 
(7078) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 75&/98, на регистарска влошка бр. 6-02001971-
000-09, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец поединец. 

Кафеана „ЗАНИ" тп Рамазан Осман Куртиши ул. 
„Црни Дрим" бр. 1 Дебар. 

Основач: Рамазан Куртиши од Дебар, ул* „Едвард 
Кардел" бр. 35. 

Дејност: 080190 - други угостителски услуги-кафе-
ана Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските свои одговара со целиот свој личен имот. 

Овластено лице за застапување - Рамазан Куртиш« 
- управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.758/98. 
(7079) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 641/98, на регистарска влошка бр. 6-02001854-
000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговецот поединец. 

Трговија на мало ТП-Трговец поединец „РИВА-98" 
Петра Никола Минова, ул. „Маршал Тито" бб. - Кава-
дарци. 

Дејности: 070121, 070122. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица трговецот »единец одговара лично со целиот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување е Петра Никола Ми-
нова, управител, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.641/98. 
(7080) 

Основниот суд Скоцје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 619/98, на регистарска влошка бр. 6-02001891-
000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец поединец. 

Трговија на мало ТП-Трговец поединец „МС - 91" 
Сашко Душан - Коцев, л„ „ЈНА" бр. 43 - Кавадарци. 

Дејности: 070121, 070122. 
ТП-Трговецот поединец во правниот промет со 

трети лица истапува во евор име и за своја сметка. 
За обврските сторени до правниот промет со трети 

лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување на ТП е Сашко Ду-
шан Коцев, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.619/98. 
(7081) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1662/96, на регистарска влошка бр. 1-650-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Акционерското друштво за трговија и производ-
ство „ЕНТЕРИЕР" увоз-извоз со п.о. Скопје, ул. 
„Мишко Михајловом" бр. 3-а - Скопје. 
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Се врши промета на својството на лице овластено за 
застапувања: 

Се брише: Никола Стојановски в.д. генерален ди-
ректор со негораничени овластувања, и Атанас Босил-
ковски зам. генерален директор со неограничено овла-
стување. 

Се запишува: Никола Стојановски - генерален ди-
ректор со неограничени овластувања, а Атанас Босил-
ковски зам. генерален директор со неограничено овла-
стување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1662/ 
96. (7005) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 152/98, на регистарска влошка бр. 1-7250-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште на Претпријатието за производство и трговија на 
големо и мало увоз-извоз „ОПАКОМ" д.о.о. Скопје, 
ул. „Боро Менков" бр. 1-4/13. 

Досегашното седиште на Претпријатието за трго-
вија на големо и мало увоз-извоз „СПАКОМ" ц.о. 
Скопје, ул. „Боро Менков" бр. 1-4/13, во иднина се 
менува и ќе гласи: Претпријатие за производство и 
трговија на големо и мало увоз-извоз „(ШАКОМ" 
д.о.о* Скопје, ул. „Антон Попов" бб. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 152/ 
98. (7006) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1120/98, на регистарска влошка бр. 1-54395-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и промена на лице на Претпријатието за производ-
ство, трговија, туризам и услуги „ГАЛЕБ - КОМЕРЦ" 
ул. „Севастополска" бр. 18, д.о.о. увоз-извоз - СкопЈе. 

Кон претпријатието пристапува: Ѓулен Нујовски, а 
истапува Сали Нујовски. Да се брише: Сали Нујовски, а 
да се запише: Ѓулен Нујовски, како директор без огра-
ничување. 

98. 
Од Основниот суд Скопје I • Скопје, Срег. бр. 1120/ 

(7007) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6823/97, на регистарска влошка бр. 1-42495-0-
0-0? ја з а ш т а во судскиот регистар промената на скра-
тениот назив на друштвото, пристапување на основач, 
вршена на директор на Студио за маркетинг и економ-
ска пропаганда „ПОВЕР РАДИО" д.о.о. експорт-им-
порт - Скопје, ул. „Прашка" бр. 14. 

Се брише скратениот назив на друштвото „ПОВЕР 
РАДИО" - Скопје. Новиот скратен назив гласи „ПАУ-
ЕР". 

Нов основач: Александар Андоновски од Скоцје, 
ул. „Бојмнја" бр. 8/1-26, со влог од 80,00 денари. 

Се разрешува директорот Богдан Стојановски. 
Се впишува нов директор Саша Илиќ - директор без 

ограничување, освен да: 
1. Продава недвижен имот сопственост на друш-

твото. 
2. Склучува купопродажни договори чија вредност е 

над 50.000,00 ден. без писмена согласност од двата осно-
вачи 

3. Да зема позајмици без писмена согласност на 
двата основана. 

4. Вработува работници без писмена согласност на 
двата основана. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6823/ 
97. (7008) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 625/98, на регистарска влошка бр. 1-31097-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач 

на Претпријатието за производство, внатрешна и над-
ворешна трговија и услуги „БОКИ" д.о.о. ул. „Дубров-
н и ч е " бр. 4 - Скопје. 

На ден 10.02.1998 год. пристапила Жаклина Саве-
ска, а на истиот ден истапил Сашо Савевски. 

Се брише Сашо Савевски, директор, а се запишува 
Жаклина Савеска, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 625/ 
98. (7009) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1164/98, на регистарска влошка бр. 1-47440-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар припојување - ин-
теграција на друго правно лице на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „МЕХАНИКА -
ВЛАЕ" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Партизан-
ска" б.б. 

Припојувањето на Трговското услужно претприја-
тие „ДА-БИ" д.о.о. експорт-импорт Скопје, кон прет-
пријатието „МЕХАНИКА - ВЛАЕ" д.о.о. експорт-им-
порт Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1164/ 
98. (7010) 

, Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6370/97, на регистарска влошка бр. 1-63347-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач - истапување на Претпријатието за производство, 
трговија на големо и мало и транспорт „БОШ ТРАНС 
95" увоз-извоз д.о.о. ул. „12" бр. 32 - е. Арачиново. 

На 13.10.1997 год. пристапило Претшдатието за 
производство, услуги и трговија „АР-БА" д.о.о. ек-
спорт-импорт Куманово, а на истиот ден истапил 
Алими Исуф. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6370/ 
97. (6979) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 464/98, на регистарска влошка бр. 1-43626-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар бришење на Произ-
водно-трговско претпријатие „ПЕТКА" експорт-им-
порт д.о.о. - Скопје, ул. „Алекса Дундиќ" бр. 151-А, 
поради припојување кон Акционерско друштво за про-
мет на мало и големо „ЕВРО ХАРТ" ц.о. експорт-
импорт Скопје, ул. „Џон Кенеди" бр. 11-А-8 Б со рег. 
бр. 24919-0-0-0. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 464/ 
98. _ _ _ _ _ ( 6 9 8 0 ) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 465/98, на регистарска влошка бр. 1-24919-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар бришење на Акци-
онерското друштво за промет на мало и големо „ЕВРО 
ХАРТ" ц.о. експорт-импорт Скоте, ул. „Џон Кенеди" 
бр. 11 А-8 Б. 

Припојување на: Производно-трговско претприја-
тие „ПЕТКА" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. 
„Алекса Дундиќ" бр. 151/-А, кон Акционерското друш-
тво за промет на мало и големо „ЕВРО - ХАРТ" ц.о* 
експорт-импорт Скопје, ул. „Џон Кенеди" бр. 11А-Б/8. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 465/ -
98. (6981) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 919/98, на регистарска влошка бр. 1-51433-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач 
и промена на лице на Претпријатието за услуги, произ-
водство и трговија „ЦЕКОН" д о о. ул. „Анкарска" бр. 
31, Скопје. 

Кон претпријатие© пристапува: Менче Илиеска, а 
истапува: Ацо Илиески. 
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Да се запише: Менче 
неограничено овластување. 

Да се брише: Ацо Илиески 
ничени овластувања« 

Од Основниот суд Скопје I 
98. 

тако со 

дирекор со меогра-

Скопје, Срег. бр. 919/ 
(6982) 

Кон претпријатието истапува: Звонко Самарџиоски. 
Да се брише: Звонко Самарџиоски, а се запишува: 

Лазаревски како директор со неограничени овла-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1012/98, на регистарска влошка бр. 1-68408-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште на Македонска шпедиција а0д. Скопје, Бул. 
„Партизански одреди" бр« 97/2. 

Горенаведената фирма во иднина со ново седиште 
ќе гласи: Македонска шпедиција, бул. „Климент 
Охридски" бр. 58 бо 

Од Основниот суд Скопје I -- Скопје, Срег, бр. 1012/ 
98. (6983) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 502/98, на регистарска влошка бр. 1-69310-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар бришењето - преста-
нок на Трговец-поединец Автопревозник „Т.П. КА-
БРАМОВ" Дарган Ѓорѓи Кавраков, ул. „Мите Богоев-
ски" бр. 3-а - Скопје. 

Бришење - престанок на: Трговец - поединец Ауто-
превозник „т.п. Кавраков" Драган Ѓорѓи Кавраков, ул. 
„Мито Богоевски" бр. 3-а - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 502/ 
98. (6984) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1373/98, на регистарска влошка бр. 1-41386-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Производно, трговско и услужно претпријатие „ИС-
КРА" експорт-импорт д.о.о. е. Палатица - Желино. 

Да се брише: Неџби Неџбии, а да се запише Феми 
Неџбии како директор со неограничени овластувања „ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1373/ 
98. (6941) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1032/98, на регистарска влошка бр. 1-26330-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
Претпријатието за производство и трговија „ЕРИМ-
ПЕКС - М" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „11 Ок-
томври" бр. 4£-а, - Скопје. 

Дејноста се проширува со: 011521, 011522, 011523, 
011524, 011525, 011526, 011527, 011590, 090121, 090129. 
Се брише: Тахир Тулахи, а се запишува: Трајко Челев 
како директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1032/ 
98. > (6942) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 25/98, на регистарска влошка бр. 8-02001029» 
000-09, го запиша во трговскиот регистар проширува-
њето на дејноста на Агенцијата за маркетинг, комуни-
кацин и услуги „И $ Ф МекКен Ериксон Груп" Шапер 
д.о.о.ел. ул. „Маршал Тито" бр, 21/2. 

Дејноста се проширува со: 080201, 080202, 080190, 
090109,110109. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 25/ 
98. (6946) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1003/98, на регистарска влошка бр. 1-67157-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и промена на лице на Претпријатието за производ-
ство, трговија и услуга „РИОР - КОЗМЕТИКА" извоз-
увоз д.о.о. Скопје, ул. „Никола Вапцаров" бр. 9. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1003/ 
98. (6947) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
СреГо бр. 7250/97, на регистарска влошка бр. 1-67934-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
основач и директор на Претпријатието за производ-
ство, услуга и трговија на големо и мало „ФОТОСИН-
ТЕСИС АНАСТАСИАДИС" експорт-импорт д.о.о. 
Скопје, ул. „Св. Климент Охридски" бр. 25. 

Горенаведената фирма во иднина ќе гласи: Прет-
пријатие за производство, услуга и трговија на големо и 
мало „ФОТОСИНТЕСИС АНАСТАСИАДИС" ек-
спорт-импорт д.о.о. Скопје, бул. „Св. Климент Охрид-
ски" бр. 25. 

На ден 20.09.1997 истапиле од фирмата: Пападопо-
улос Тимотехеос, а пристапил: Анастасиадис Анаста-
сиев. 

Се брише: Тимотхеос Пападопоулос, директор без 
ограничување. 

Се запишува: Мирослав Недески, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7250/ 
97. (6948) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 821/98, на регистарска влошка бр. 1-66638-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште и зголемување на основачки влог на Трговското 
претпријатие „РАЈТ АВЕЈ ЕКСПОРТ" ц.о. Скопје, 
ДТД Мавровка, ламела Ц, кат III/6 - Скопје. 

Досегашното седиште на Трговско претпријатие 
„РАЈТ АВЕТ ЕКСПОРТ" ц.о. Скопје, Бул. Ј а н е С у -
дански" бр. 16/1/7, Скопје, во иднина се менува и ќе 
гласи: 

Трговско претпријатие „РАЈТ АВЕЈ ЕКСПОРТ" 
ц.о. Скопје, ул. „Мирче Ацев" бр. 173/1-3, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 821/ 
98. (6949) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 865/98, на регистарска влошка бр. 1-47698-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач 
на Трговското претпријатие „Б.С. ПРОМЕТ" д.о.о. ек-
спорт-импорт Скопје, ул. „Аврам Писевски" бр. 24. 

Од претпријатието истапува: ТП „МАЈОР ТРАНС" 
д.о.о. Скопје, ул. „Партизански одреди" порта Влае, 6-
4, лок. 11. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 865/ 
98. (7248) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1082/98, на регистарска влошка бр. 1-58136-0-
0-0, ја запиша вонсудскиот регистар промената на 
фирма, основач, проширување на дејности на Претпри-
јатието за трговија и услуги „НЕЈА - КОМПАНИ" 
д.о.о. извоз-увоз Скопје, ул. „Никола Тесла" бр. 12-1/18 
- Скопје. 

Пристапува нов основач со основачки влог од 
3.000,00 ден. Снежана Неделковска од Скопје, ул. 
„Партизански одреди" бр. 64 1-2 - Скопје, истапува 
досегашниот основач Зоран Неделковски од Скопје, со 
својот основачки влог од 10.450,00 денари. 

Досегашниот назив на фирмата се менува и новиот 
назив на фирмата на претпријатието гласи: Претприја-
тие за производство, трговија и услуги „СНЕЖАНА С" 
увоз-извоз д.о.о. - Скопје. 
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Делокругот на работење се проширува за следните 
дејности: 011820,011832,011910,011920,011930,011941, 
0Ц949,011990. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1082/ 
98. (7249) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1328/98, на регистарска влошка бр. 1-47346-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на 
Претпријатието за трговија, транспорт и шпедиција 
„НЕО - ТРАНС" ексторт-импорт д.о0о„ Скопје, е. Вуј-
ковци - Скопје. 

На ден 20.03.1998 год. пристапил Нуфет Идриза. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1328/ 

98. (7251) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1216/98, на регистарска влошка бр. 1-64233-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Претпријатието за де-
ловни услуги, внатрешна и надворешна трговија 
„КОМПАНИЈА Д.Д." увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. 
„Ленинова" бр. 53. 

Во горенаведената фирма се врши промена на лице 
овластено за застапување. 

Да се брише: Јулвда Минчева, директор без ограни-
чување. 

Да се запише: Небојша Младеновски, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,.Срег. бр. 1216/ 
98. (7252) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1126/98, на регистарска влошка бр. 1-20506-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма и основач на Претпријатието за производство и 
промет со технички делови и навојни производи „АРИ-
ЈБЕМЕТАЛ" извоз-увоз д.о.о. Скопје, ул. „Васко Ка-
рашовски" бр. 23/39. 

Новата промена на фирма гласи: Претпријатие за 
производство и промет со технички делови и навојни 
производи „АРИЉЕМЕТАЛ" увоз-извоз д.о.о. Скопје, 
ул. „Васко Карангелески", бр. 23/39. 

Кон претпријатието пристапува: Трајан Ангелов-
ски, а истапува: Уговорно претпријатие „АРИЈБЕМЕ-
TAJI" Арил>е, село Грдовиќи, бр. 69 - СР Југославија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1126/ 
98. (7254) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1360/98, на регистарска влошка бр. 1-48895-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и промена на лице на Претпријатието во приватна 
сопственост за меѓународна шпедиција, складиште, ме-
ѓународен и внатрешен промет и транспорт „АДРИ-
АШПЕД" ц.о. Скопје, Бул. „Јане Сатански" бр. 25/24. 

Кон претпријатието пристапува: Оливера Аврамов-
ска, а истапува: Јовица Аврамовска 

Да се брише: Аврам Аврамовска а да се запише: 
Оливера Аврамовска, како директор со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1360/ 
98. (7255) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7454/97, на регистарска влошка бр. 1-18714-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието на големо и мало извоз-увоз 
„ЦЕНТРОТЕКСТИЛ" д.о.о. - Куманово, ул. „Доне 
Божинов" бр. 26. 

Се брише Тихомир Митровиќ, се запишува Марко 
Коларовић, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7454/ 
97. (7186) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 877/98, на регистарска влошка бр. 1-15599-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач, промена на лице на Трговско-услужно претприја-
тие „ФИЈШК ~ КОМПАНИ" ц.о. Валандово, ул. „Ле-
нинова" бр. 16. 

Кон претпријатието истапува: Васил Тошев. 
Се брише: Тошев Васил, а се запишува: Сашко 

Крстев, како директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 877/ 

98. „ _ (7187) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 378/98, на регистарска влошка бр. 1-67601-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, 
седиште, основач, проширување на дејност и промена 
на лице на Приватното ретпријатие на големо мало 
„ПЕПО - ЕКСПОРТИМПОРТ" увоз-извоз Т. Велес, 
ул. „Владимир Назор" бр. 17. 

Новата промена на фирма, и седиште на петпријати-
ето гласи: Приватно трговско и услужно претпријатие 
на големо и мало „ПЕПО - ЕКСПОРТИМПОРТ" увоз-
извоз д.о.о. Т. Велес, ул. „Владимир Назор" бр. 17. 
Кон претпријатието пристапува: Марија Миленкова, а 
истапува: Петар Миленков. 

Дејноста се проширува со: 010999, 090123, 090189. 
Се брише: Петар Миленков - в.д. директор, а се 

запишува: Марија Миленкова, како директор со нео-
граничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 378/ 
98. (7188) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1185/98, на регистарска влошка бр. 1-45988-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејност на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „ЗРАК" експорт-импорт д.о.о. Велес, ул. 
„Славе Петков" бр. 96. 

Во горенаведената фирма се проширува дејноста во 
внатрешен трговски промет: 012421, 012429, 13500, 
013909, 060601, 060602, 060803, 080129, 080190, 090121, 
110109. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1185/ 
98. (7189) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
трег. бр. 61/98, на регистарска влошка бр. 3-02001737-
000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
фирма, на друштво, промена на содружник, промена на 
управител на Друштво за сообраќајно воспитување и 
трговија „ЗДРУЖЕНИ ИНСТРУКТОРИ", Никола 
Јанчев и други д.о.о. Велес. ул. „Моша Пијаде" бр. 13. 

Промена на фирма, на друштво, и во иднина гласи: 
Друштво за сообраќајно воспитување и трговија „3-
ДРУЖЕНИ ИНСТРУКТОРИ" Јосиф Манасијев и 
други д.о.о. Велес, ул. „Моше Пијаде" бр, 13. 

Од претпријатието истапува: Славчо Бошков, Ан-
гел Хрлевчанец и Никола Јанчев од Велес. 

Да се брише: Никола Јанчев, а да се запише: Јосиф 
Манолев, како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скоцје, Срег. бр. 61/98. 
(7190) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1279/98, на регистарска влошка бр. 1-16842-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар пр. на наз. и дел. 
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сед. пр. и ист. на оси. прош. на деј. во ви. и над. трг. 
пром. пром. на л. овл. за заст. во внат. и над. промет на 
Производно-трговско претпријатие „ДРЕН - КО-
МЕРЦ" п.о. увоз-извоз, Демир Капија, ул. „8 март" бр. 
7. 

Се менува називот и седиштето на претпријатието за 
транспорт и шпедиција „БИБИ - ТРЕЈД 98" ц.о. ек-
спорт-импорт Неготино, ул. »Антигона" бр. 4 - Него-
тино. 

Истапува основачот Душан Петров, пристапува ос-
новачот Илија Јовановски. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
060501, 060502, 060503, во надворешено-трговски про-
мет со меѓународен транспорт на стоки и шпедиција, 
реекспорт, консигнација, застапување и посредување. 

Се менува лицето овластено за застапување во вна-
трешен и надворешен промет Душан Петров, со нео-
граничени овластувања, се назначува Илија Јованов-
ски, директор без ограничување. 

Пречистен текст гласи: Илија Јовановски, директор 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скоте I - Скопје, Срег. бр. 1279/ 
98. (7191) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1271/98, на регистарска влошка бр. 1-67497-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
Претпријатието за трговца, угостителство и консал-
тинг „ТОБИ ТРЕЈД" увоз-извоз ц.о. Скопје, ул. Јуриј 
Гагарин" бр. 49/2-2. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
012421, 012429, 090183. 

Од Основниот.суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1271/ 
98. (7228) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7343/97, на регистарска влошка бр. 1-56543-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач и лице и проширување на 
дејност на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„ЕЛИ - КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз, ул. „Невена Геор-
гиева Дуња" бр. 13 - Скопје. 

Новата промена на фирма, седиште на претпријати-
ето гласи: 

Претпријатие за производство, трговија и услуги 
„ЦЕЦИ" ц.о. увоз-извоз ул. „Јуриј Гагарин" бр. 6/5 
Скопје. 

Кон претпријатието пристапува: Цветанка Ј а с -
мова, а истапува: Елеонора Стојановска. 

Дејноста се проширува со: 012310, 12322, 012613, 
012614, 012615, 012621, 012699, 012810, 012820, 012830, 
050100, 050301, 050302. 

Се брише: Елеонора Стојановска, а се запишува: 
Цветанка Јакимова, како директор со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7343/ 
97. (7229) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1165/98, на регистарска влошка бр. 1-45563-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето -
интеграција со бришење од судскиот регистар на Тргов-
ско-услужното претпријатие „ДА - БИ" д.о.о. експорт-
импорт - Скопје, ул. „Трифун Хаџи Јанев" бр. 11/1-10 -
Скопје. 

Интеграција - припојување на ТП „ДА - БИ" д.о.о. 
- Скопје, кон Претпријатието „МЕХАНИКА - ВЛАЕ" 
д.о.о. експорт-импорт, Скопје. 

Се брише од судскиот регистар на правни лица, 
претпријатието „ДА - БИ" д.о.о. експорт-импорт -
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1165/ 
98. _ _ _ ( 7 2 3 0 ) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1224/98, на регистарска влошка бр. 1-66089-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Производно и трговско претпријатие „СУМАН" 
д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Крчин" бр. 9-а. 

Се запишува Горан Самарџији, директор, а се 
брише Милан Самарџиски в.д. директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1224/ 
98. _ _ _ _ _ (7231) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1363/98, на регистарска влошка бр. 1-2244-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Трговското претпријатие „АУРЕЛИЈА" увоз-
извоз ц.о. Скопје, ул. „Вич" бр. 22/2-5. 

Се брише Милева Михајловска, се запишува Златка 
Панева, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1363/ 
98. (7232) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
трег. бр. 67/98, на регистарска влошка бр. 8-02001326-
000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
седиште, проширување на дејност и зголемување на 
основачки влог на Трговското друштво „ТЕОРОШЕ 
БАЛКАН" - Теороше АВЕЕ Д.О.О.Е.Л. експорт-им-
порт - Скопје, ул. „Никола Вапцаров" бр. 15/2. 

Новата промена на седиште на Трговското друштво 
гласи: Трговско друштво „ТЕОРОШЕ БАЛКАН" - Те-
орош АВЕЕ Д.О.О.Е.Л. експорт-импорт - Скопје, ул. 
„Маршал Тито" бр. 19, Теорош АВЕЕ од Атина, Репу-
блика Грција, ул. „Дидократус" бр. 101. 

Вкупно дем. 60.339,50 противвредност во денари 
1.846.733,50 денари,, 

Друштвото ја проширува дејноста со следните нови 
дејности: 090201 - берберски, фризерски, козметички и 
други слични услуги; - Козметички третман на лице; -
Козметички третман на тело (депилација, ревитализа-
ција на тело преку третман со природни етерички масла 
и креми, педикирски и маникириски услуги); - Сола-
риум и третман за слабеење. 

Зголемување на основната главнина. Единствениот 
содружник ТЕОРОШ АВЕЕ од Атина, Република 
Грција, ул. „Динократус" бр. 101, со полномошно преку 
управителот Анета Петкова со изјава ОВ. бр. 2089/98, 
од 16.03.1998 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. трег. бр. 67/ 
98. (7265) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решението Ст бр 251/98 од 28IV.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПП "Хуро-
паекс" од Куманово,ул."Киро Фетак" бр.26. 

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Бајрами Авни од 
Куманово, ул "Ок.Револуциј а" бр.52/13, телефон 411-
312. 

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. 
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 26 VI 1998 година, во 10,20 часот, во 
соба број 11/Ш во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово (10453) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр 
224/96 од 26 V 1997 година објавува дека е отворена 
стеча ја , постапка и истовремено заклучена над 
стечајниот должник ПП "Грош-Комерц", ул "Маршал 
Тито" бр 120, Неготино. (10455) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр 
130/97 од 2 IV 1997 година објавува дека е отворена 
стечајна постапка и истовремено заклучена над 
стечајниот должник ПП "Боалми-Комерц", ул "Ацо 
Аџи Илов" бр 74, Неготино (10456) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр 
28/98 од 30 Ш 1998 година објавува дека е отворена 
стечајна постапка и истовремено заклучена над 
стечајниот должник ПТП "Димитров-С" - Кавадарци, 
ул "Гоце Делчев" бр 42 (10457) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр. 
104/98 од 30 IV 1998 година објавува дека е отворена 
стечајна постапка и истовремено заклучена над сте-
чајниот должник УТП "Бакал-Комерц", Кавадарци, 
ул "Словенска" бр. 16. (10460) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр 
73/96 од 29 V 1998 година, објавува дека е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ТП "Ицо 
Комерц" од е Росоман но истата не се спроведува, по-
ради немање имот на должникот, со решението Ст бр 
145/97 од 13 П 1998 година се отвора стечајна постапка 
над стечајниот должник ПП "Пан Мак Шпед", ул 
"Дојранска" бб од Неготино но истата не се спро-
ведува поради немање имот на должникот 

Од Основниот суд во Кавадарци (10465) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр. 
139/98 од 29 V 1998 година, објавува дека е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ПП "Кон-
кордија", ул "Назо Калешков" бр 6 од Кавадарци, но 
истата не се спроведува, поради немање имот на 
должникот, со решението Ст бр 137/97 од 07 V 1998 
година се отвора стечајна постапка над стечајниот 
доленик ТП "Ладос", од е Ваташа, ул "12 Другари" 
бр 12 но истата не се спроведува поради немање имот 
на должникот 

Од Основниот суд во Кавадарци (10466) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр 
85/98 од 11V.1998 година објавува дека е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ПТП "Дати 
Компани", од Кавадарци, ул "Косовска" бр 7, но 
истата не се спроведува, поради немање имот на 
должникот (10468) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр 
61/97 од 25 V 1998 година објавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ПП^Тех-
нопласт", ул "Мирче Ацев" бр 5, од Кавадарци 

(10470) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр 
133/96 од 08 V 1998 година објавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ПП 
"Сиком", ул "Лазо Калешков" бр 21, од Кавадарци 

(10479) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со реше-
нието Ст бр 490/97 од 5V 1998 година, е отворена 
стечајна постапка над ДПС "Медуза", е Двориште -
Берово, со жиро сметка бр 40410-601-25092 при ЗИП 
Кочани, но истата не ја спроведе поради немање имот 
на должникот и ја заклучи 

Против ова решение доверителите можат да изја-
ват жалба во рок од 15-дена, сметано од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" , 
преку ОВОЈ суд до Апелациониот суд во Штип 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатијата 

Од Основниот суд во Кочани (10473) 
Основниот суд во Кочани објавува дека со реше-

нието Ст бр 532/97 од 5 V 1998 година, е отворена 
стечајна постапка над ГТПС "Суј дол", е Смоимирово -
Берово, со жиро сметка бр 40410-601-8558 при ЗИП 
Кочани, но истата не ја спроведе поради немање имот 
на должникот и ја заклучи 

Против ова решение доверителите можат да изја-
ват жалба во рок од 15-дена, сметано од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" , 
преку ОВОЈ суд до Апелациониот суд во Штип 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатијата 

Од Основниот суд во Кочани (10474) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со реше-
нието Ст бр 271/97 од 5V 1998 година, е отворена 
стечајна постапка над ППС "Пефам", од Пехчево, со 
жиро сметка бр 40410-601-15869 при ЗПП Кочани, но 
истата не ја спроведе поради немање имот на долж-
никот и id заклучи 

Против ова решение доверителите можат да изја-
ват жалба во рок од 15-дена, сметано од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" , 
преку ОВОЈ суд до Апелациониот суд во Штип 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатијата 

Од Основниот суд во Кочани (10475) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со реше-
нието Ст бр 148/96 од 5V 1998 година, е отворена 
стечајна постапка над ППС "Комфокс" - Кочани, со 
жир9 сметка бр 40400-601-25846 при ЗПП Кочани,' но 
истата не ја спроведе поради немање имот на 
должникот и ја заклучи 

Против ова решение доверителите можат да изја-
ват жалба во рок од 15-дена, сметано од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
преку ОВОЈ суд до Апелациониот суд во Штип 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатијата 

Од Основниот суд во Кочани (10476) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст бр 1253/96 од 25 Ш 1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ИПУ 
"Мипекс" од Скопје, ул "11 Октомври" бр 42-а 
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За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
п р и ОВОЈ с у д 

За стечаен управник е одреден Бранко Димитров-
ски од Скопје, ул "М X.Јасмин" бр 6-1/7, телефон 238-
611 

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 14 VT.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (10482) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
јата е заклучена стечајната постапка над следните 
должници* со решението Ст.бр. 347/97 од 14.V.1998 
година према И'ПД "Кани пром" од е Желино, со 
решението Ст бр 411/97 од 7.V 1998 година према 
ПТУП "Јоко Трејд" од е. Милетино, со решението 
Ст бр 248/97 од 7 V 1998 година према ПТ "ЕНИ" од е 
Добарце; со решението Ст бр 391/97 од 28.IV.1998 
година према ПТУП "Владика Комерц" од Тетово и 
со решението Ст бр 414/97 од 28.IV.1998 година према 
ПТИ "Лотос - 1" од е Долно Седларце 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (10509) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Стбр.338/97 од 2.П.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТУП "АББА - 95" 
од е. Пирок. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при ОВОЈ суд 

За стечаен управник е одреден Етем Исени од е. 
Горно Седларце. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 7 УП 1998 година, во 9,45 часот, во соба 
број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (10510) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст бр 371/97 од 2.П.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Боговино 
Комерц" од е. Боговиње 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Етем Исени од е. 
Горно Седларце 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 

докази Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 7 УП 1998 година, во 10,00 часот, во 
соба број 7/1 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд во Тетово (10511) 

ѕ Со решение на стечајниот совет Ст бр 506/97 од 
5 У 1998 година е отворена постапка за стечај над ПТ 
"Делико - комерц" од е Вељуса - Струмица, со број на 
жиро сметка 41300-601-55396, која се води при ЗПП 
Филијала Струмица,но истата не се спроведува поради 
немање на имот на должникот и стечајната постапка 
над ПТ "Делико - комерц" се заклучува 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен вес-
ник на РМ" 

По правосилноста на решението горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица (10512) 

Со решение на' стечајниот совет Ст бр 476/96 од 
28 1У 1998 година е отворена постапка за стечај над 
ППС "Сики" од Струмица,но истата не се спроведува 
поради немање на имот на должникот и е одлучено 
истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица (10513) 

Со решение на стечајниот совет Ст бр 149/98 од 
4V.1998 година е отворена постапка за стечај над 
ППУТ "Атела компани" од Радовиш, но е одлучено да 
не се спроведува поради немање на имот на долж-
никот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (10514) 

Стечајниот совет при Основниот суд во Битола 
закажува рочиште за ден 26 У1.1998 година во 10 часот 
во соба бр. 41 на кое се повикувааат доверителите да 
се изјаснат и гласат за прогрмата за финансиска и 
сопственичка трансформација, донесена од Управниот 
одбор на ЗППЗ "Кооперанти" - Битола. 

Доверителите увид во програмата можат да вршат 
секој работен ден во просториите на 3пп!3 "Коопе-

ранти" - Битола. 
Од Основниот суд во Битола (10609) 
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Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
нието Ст.бр.309/98 од 25.XI.1997 година е отворена 
стечајна постапка над Претпријатието за трговија на 
големо и мало "Бистра комерц*, експорт-импорт од 
Гостивар. 

За стечаен судиЈа е одредена Катица Стојкоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Василије Василески 
од Гостивар,ул."Седек Костоски"'бр. 25. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
ца ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
тРђо стечаЈНИРТ 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»06Л/П.1998 година, во 9,00 часот, во 
соба број 54 во ОВОЈ суд. 

Од'Основниот суд во Гостивар. (10610) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
нието Ст.јзр. 32/96 од 20.V.1998 година се одобрува 
предлогот^ присилно порамнување склучен домеѓу 
доверителите и должникот ГГГУТ "Индира Пром" од 
Гостивар. \ 

^ 1|а доверителите чии побарувања се утврдени ќе 
"им се исплати во висина од 50% со рок на исплата од 
една година со камата. 

Од Основниот суд во Гостивар. (10611) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.844/96 од 14.IV.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за производство и трговија и услуги "Анибо трејд" 
ДОО од Скопје, бул."Илинден'* бр ЛЗО и жиро сметка 
бр. 40120-601-355052. * ; 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска-
Зекири**, судија при овој суд. 1 

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски 
од Скопје, ул ."Пелистерска" бр.1/П-7, телефон 251-
738. 

повикуваат доверителите на стечајниот должник 
дати 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 иѓ. пријавените побарувања 
се закажува на 17ЕХ.1998 герина, во 11,05 часот, во 
соба 6poj 59 во ОВОЈ суд - судска палата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (10599) 

Основниот суд во Гостивар објавува, дека со реше-
нието Ст.бр.20/96 од 28 V.1998 година заклучена е сте-
чајната постапка над должникот Т.Ф. "Бигорски" од е. 
Ростуше-Гостиварско, со жиро сметка бр. 41510-690-
432 при ЗПП на РМ-Филијала Тетово-ЈВкспозитур а 
Гостивар 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише бд регистарот на претпријатијата при регис-
трарското одделение на Основниот суд Скопје I -
Скопје 

Од Основниот суд во Гостивар (10612) 

Основниот суд Скопје П - Скопје обавува дека со 
решението Ст бр 513/98 од 29.IV 1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПППУ 
"Ивана-94" од Скопје, ул."Јордан Пиперката" бр 1,6-9 

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

За стечаен управник е одреден Илија Ристески од 
Скопје, ул."Волгоградска" бр 3-4-4, телефон 377-254 

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 ре задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 24.VI.1998 година, во 10,10 часот, во 
барака бр 4, соба број 5 во овој суд 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје (10495) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шението Ст бр. 15/97 од 02 VI 1998'година констатира 
дека програмата за финансиска консолидација и соп-
ственичка трансформација на АД "Македонија" - Не-
готино, донесена од Управниот одбор е прифатена на 
рочиштето од 2.VI.1998 година од доверителите чии 
побарувања изнесуваат повеќе од половината на поба-
рувањата на сите доверители, според која програма 
АД "Македонија" - Неготино се организира во Акци-
онерско друштво, а побарувањата на доверителите на 
износ од И 609 008,00 денари се трансформираат во 
траен влог, побарувањата на износ од 137.918 171,00 
денари се репрограмираат, а побарувањата на износ 
од 41.051 902,00 денари ќе се намират најкасно до 
31 ХП.1999 година со греис период од 6 месеци 

Се одобрува програмата за финансиска консоли-
дација и сопственичка трансформација на АД "Маке-
донија" - Неготино поднесена од Управниот одбор 

Мерките во програмата за финансиска консоли-
дација и сопственичка трансформација на АД "Маке-
донија" - Неготино^ имаат правно дејствие према сите 
доверители 

Од Основниот суд во Кавадарци. (10687) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со 
решението Ст.бр.271/96 од 25.V.1998 година поведува 
постапка за присилно порамнување, во стечај, над 
должникот АД ТК "Новост" - Дебар, со предлог, 
должникот утврдените побарувања на доверителите 
да,ги исплати во висина од 50 % за една година, а 
времето да тече од денот на заклучувањето на присил-
ното! порамнување. 

Сите доверители да ги пријават своите побару-
вања спрема должникот во рок од 30 дена по објаву-
вање на огласот во "Службен весник на РМ", до сте-
чајниот совет на ОВОЈ суд со пријави во два примероци 
со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите спрема АД ТК "Новост, Дебар, во стечај, 
без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побару-
вања и за порамнување се закажува за 07.VD.1998 
година во 11,00 часот, во сала број П на овој суд. 

Од Основниот суд во Гсзстивар. (10626) 
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Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст бр 1188/97 од 22V.1998 година се за-
клучува стечајната постапка над Претпријатието за 
промет и услуги увоз-извоз "Азра-Рида" од Скопје, ул 
"Драчевска" бр 4/4 со жиро сметка 40100-601-328359 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (10647) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дкеа со 
решението Ст.бр 720/96 од 28.V.1998 година, се заклу-
чува стечајната постапка над стечајниот должник 
Производно, услужно, трговско претпријатие, увоз-
извоз "Саника-95", бул. "АСНОМ" бр.40-1/74 со жиро 
сметка 40100-601-346142. 

По правосилноста на решението, стечасјниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (10649) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 930/9$ од 28.V.1998 година е заклу-
чена стечајнатата постапка над должникот Претпри-
јатие за професионална рехабилитација "Графика 
АЛ-Ко" увоз извоз - Скопје, ул."Вељко Влаховиќ" бр 
16 со жиро сметка 40100-603-18444 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10680) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр 2618/97 од 16 IV 1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППУ "Марвес" 
од Скопје, ул."Маршал Тито" бр. 82, со жиро сметка 
40100-601-140600 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Божиновски Ѓорѓи 
од Скопје, ул "Ленинова" бр 63/П-7, телефон 132-289 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 2.УП 1998 година, во 10,15 часот, во 
барака бр 4, соба број 6 во овој суд 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје (10681) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст бр 2618/97 од 16 IV 1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТП "Вема" 
извоз-увоз од Скопје, ул "Бојмија" бр 4/8, со жиро 
сметка 40100-601-109351 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, 
судија при овој суд 

За стечаен управник е одреден Божиновски Ѓорѓи 
од Скопје, ул."Ленинова" бр 63/П-7, телефон 132-289 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање 

^ Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 2 VII 1998 година, во 10,20 часот, во 
барака бр 4, соба број 6 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје (10682) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр 1429/96 е заклучена стечајната по-
стапка над должникот Претпријатие за трговија и 
услуги "Лидиса" ДОО - Скопје,ул. "Зл оку ќани" бр. 2-а 
со жиро сметка 40120-603-315252 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатија при ОВОЈ 

суд 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје (10832) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст бр 73/96 од 27 IV.1994 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Туџар" 
Претпријатие за трговија на големо и мало од Скопје, 
ул "Кузман Јосифовски-Питу" бр 15/1-12, со жиро 
сметка 40100-601-113195 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска 
Зекири^а, суди]а при ОВОЈ суд 

За стечаен управник е одреден Сабит Алиевски од 
Скопје, ул "Пандил Шишков" бр 7/3, телефон 428-405. 

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 10VH1998 година, во 8,30 часот, во 
соба број 45 во овој суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (11001) 

Основниот суд во Гостивар, обавува дека со 
решението Ст бр 62/96 од 18 V 1998 година се 
одобрува предлогот за присилно порамнување склу-
чен помеѓу доверителите и должникот ТФ "Скутекс", 
е Скудриње 

На доверителите чии побарувања се утврдени ќе 
им се исплатат во висина од 50% со рок на отплата од 
1 година со камата 

Од Основниот суд во Гостивар (11002) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст бр.170/98 од 22 IV 1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТ "Коко 
Комерц" увоз-извоз од Скопје, ул "Горно Врановска" 
бр 114, со жиро сметка 40100-601-215979 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, су-
дија при ОВОЈ суд 6 

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од 
Скопје, ул."Крсте 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" 



12 јуни 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 26-Стр 1577 

до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 2.VII.1998 година, во 10,30 часот, во 
барака бр. 4, соба број 6 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје (11068) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со ре-
шение на стечајниот совет Ст бр 858/96 од 5.V 1998 
година е отворена постапка за стечај над ТП "Вагони" 
од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот и истата да се 
заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ" 

По правосилноста на решението, горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (11077) 

Основниот суд во Кочани, објавува дека рочиш-
тето за изјаснување и гласање за усвојување на про-
грамата за финансиска и сопственичка трансфор-
мација на АД "Фротирка" - Делчево, закажано за 
19V.1998 година, се' одлага и нов закажува за 
3 VII 1998 година, во 10 часот, во соба бр. 48 во Основ-
ниот суд во Кочани. 

Програмата за финансиска и сопственичка транс-
формација на АД "Фротирка" - Делчево, довери-
телите можат да ја разгледаат и да се запознаат со 
нејзината содржина во просториите на АД 
"Фротирка"-Делчево. 

Доверителите можат да се изјаснат и да гласаат за 
програмата и во писмена форма со поднесок 
потпишан од овластено лице на доверителот, а 
насловен од Основниот суд во Кочани, со повикување 
на Ст бр. 188/96. 

- Од Основниот суд во Кочани. (11078) 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
нието Ст бт 133/97 од 5 V 1998 година, отвори стечајна 
постапка над ППС "МБ-Комерц" Делчево, но истата 
не ја спроведе и ја заклучи поради немање имот на 
должникот. 

Против ова решение доверителите можат да изја-
ват жалба во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ" преку ОВОЈ суд 
до Апелациониот суд во Штип 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата што се води 
при Основниот суд во Штип 

Од Основниот суд во Кочани (11079) 

Основниот суд во Битола со решението Ст бр 
551/97 од 09y.VI.̂ 1998 година над ПП "ГЈетар Трејд" -
битола, ул "Сб.Наум" бр. \ а , со жиро сметка 40300-
601-83055 при ЗИП Битола, отворена е стечајна 
постапка но не ja спроведе, туку заклучи согласно 
чл 64 од ЗС, заради немање на имот 

Од Основниот суд во Битола (11133) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решението Л бр. 157/98 од 5.V 1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ППП "Југо-
винди" од Скопје, ул "Никола Русински" бр З-а/2-25 и 
жиро сметка 40120-601-100447 

За ликвидационен управник се определува Марко 
Ѓурчиновски од Скопје, ул "Љуба Петровиќ" бр 8, те-
лефон 617-547 

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 30 VI 1998 година, во ПД) часот во 
соба 6poj 46 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (104С>8) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л бр 159/98 од 5 V 1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
"Свенск Арт Инг" од Скопје, ул "Веле Марков" бр 59 
и жиро сметка 40120-601-379908 

За ликвидационен управник се определува Мирјана 
Димитрова^ од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр 10/44, 
телефон 171-475 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена зд 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 пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 30 VI 1998 година, во 11,00 часот во соба 
број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10409) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л бр 1/98 од 28 IV. 1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
трговија "Матес" ДОО увоз извоз од Скопје, ул 
"Ленинова" бр 4 и жиро сметка 40100-601-172802 

За ликвидационен управник се определува Бранко 
Димитриевски од Скопје, ул "Мито Хаџивасилев Јас-
мин" бр 6/1-7, телефон 238-511. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 22 VI. 1998 година, во 8,30 часот во 
соба број 45 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10481) " 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Л бр. 
8/98 од 28 V 1998 година се отвора ликвидација и исто-
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времено се заклучува над ликвидациониот должник 
ТП "Ивана", Марјана Јанева од Неготино, ул."11-ти 
Октомври" бр 54. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (10477) 
Основниот суд во Кавадарци со решението Л.бр. 

3/98 од 1 VI 1998 година објавува дека ја заклучува 
ликвидационата постапка над ликвидациониот д у ж -
ник ПТП "ВП-Проект", ул."Ѓорѓи Соколов" бр. 110 -
Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (10478) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 154/98 од 21.V 1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над "МилкскогГ 
Трговско мешовито претпријатие експорт-импорт од 
Скопје, ул "Маршал Тито" бр. 31/3 и жиро сметка 
40100-601-311206. 

За ликвидационен управник се определува Бранко 
Димитриевски од Скопје, ул."Мито ХаџивасиЛев Јас-
мин" бр 6/1-7, телефон 238-511. i 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето ца огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 29.VI.1998 година, во 9 часот во 
соба 6poj 45 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10483) 

Основниот суд Скопје П - СкопЈе објавува дека со 
решението Л бр 175/98 од 22.V 1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за производство и промет на големо "Домем" од 
Скопје, извоз-увоз, ул "Петко Јанчевски" бр. 28-6 и 
жиро сметка 40100-601-39544 

За ликвидационен управник се определува Задо-
ел ав Кипровски од Скопје, ул "АСНОМ" бр 8/3-36. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 29 VI 1998 година, во 9,00 часот во 
барака бр 4, соба број 5 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје (10497) 

Со решение на ликвидациониот совет Л бр 33/98 од 
29 IV 1998 година е отворена постапка за ликвидација 
над ПТТ "Пола Комерц" од е Борисово, но истата е 
одлучено да не се спроведува поради немање на имот 
на ликвидациониот должник, и истата да се заклучи 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во Стру-
мица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена 
по објавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ" 

, По правосилноста на решението , горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (10515) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 63/98 од 1.VI. 1998 година е заклучена 
ликвидационата постапка над должникот Претпри-
јатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "Барба" 
ЦО - Скопје, ГТЦ П кат локал 11 со жиро сметка 
40100-601-109010. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при ОВОЈ 

суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје (10491) 

Основниот суд СкопЈе П - Gconje објавува дека со 
решението Л бр. 147/98 од 26.V. 1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за промет, туристичко посредување и деловни услуги 
"Торесс" од СкопЈе, ул. "Јужно Моравки Бригади" бр 
14-А и жиро сметка 40110-601-53456. 

За ликвидационен управник се огјределува Кузман 
Кузманов од Скопје, ул. "Никола Русински" бр 4/2/27, 
телефон, 364-113. 

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 20.VI.1998 година, во 9,30 часот во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (10650) 

Основниот суд Скопје П - Gconje објавува дека со 
решението Л.бр. 139/98 од 26.V.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за застапување, инжинеринг, производство и трговија 
"Каико" од Скопје, ул "АВНОЈ" бр. 68/40 и жиро 
сметка 40100-601-268459 

За ликвидационен управник се определува Кузман 
Кузманов од Скопје, ул. "Никола Русински" бр. 4/2/27, 
телефон 364-113. 

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 20.VI.1998 година, во 9,50 часот во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (10651) 

Основниот суд Скопје П - СкопЈе објавува дека 
решението Л бр 33/98 од 26.V.1998 година заклучена е 
постапка за ликвидација над ликвидациониот должник 
"Стил Инжињеринг" ДОО за проектирање, за изведу-
вање и произведување ентериери од Скопје, ул."Иван 
Козаров" бр 16 со жиро сметка 40100-601-76795. 
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По правосилноста на ова решение ливидациониот 
дЛжнмк да 4>е брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (10777) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 146/98 од 4.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Трговско прет-
пријатие "Дарис" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. 
"Видое Смилевски Бато" бр 77-1/1 и жиро сметка 
40100-601-324-253. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник Ha 25.VI.1998 година, во 8,55 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (10841) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 166/98 од 5.V 1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ППТ "Сиријус" 
ДОО од Скопје, ДТЦ "Мавровка" л.39 и жиро сметка 
40100-601-379341. 

3>а ликвидационен управник се определува Душко 
'^девски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ово] суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 25 VI. 1998 година, во 8,30 часот во 
соба број 44 во овој суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (10840) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л бр 153/98 од 4 V 1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Акционерско 
друштво за изградба и одржување на топлотехнички 
постројки "Ватростална Скопје" од Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр 68 и жиро сметка 40100-601-14653 

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

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 побаруван.« на доверителите на ликвидацио-

ниот должник на 14 VH 1998 година, во 8,00 часот во 
барака бр 4, соба број 4 во овој суд 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје (10839) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л бр 179/98 од 22 V 1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за производство, трговија и услуги на големо и мало 
"Беим-Транс" од Скопје, жиро сметка 40100-601-
329730 

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

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" цо ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 29 VI 1998 година, во 9,05 часот во 
барака бр 4, соба број 5 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје (10834) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л бр 176/98 од 08 V 1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Трговско прет-
пријатие за внатрешен и надворешен промет на 
големо и мало "Китка промет" од Скопје, е Студени-
чани и жиро сметка 40100-601-126538 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 18 VI 1998 година, во 9,10 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје (10.836) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението И бр. 178/98 од 5.V 1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, промет и услуги "Диамак" експорт-' 
импорт ДОО од Скопје, ул "Петар Ацев" бр 10/7 и 
жиро сметка 40100-601-200696 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје, ул "Беровска" бр 2/2-15 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ово) 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-



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јуни 1998 

должник на 2оШЛ998 година, во 8,30 часот во 
бр. 4, соба број 6 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (10837) 

^д Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 186/98 од 5»V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
трговија на големо и мало "Весна Комерц" извоз-увоз 
ДОО од Скопје, ул, 'Томе Арсовски" бр. 56 и жиро 
сметаа 40100-601-77654 

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

C© повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето ца огласот во "Службен 
ж ш ш ва 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 9. УП 1998 година, во 9,30 часот во 
барака бр 4, соба брдј 6 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (10838) 

^д во Кочани објавува дека со реше-
нието И бр. 7/98 од 5 Vol998 година отвори ликвида-
циона постапка над ПИС "Валекс" од е. Мачево -
Берово, но истата не ја спроведе поради немање имот 
на должникот и ja заклучи. 

Против ова решение доверителите можат да изја-
ват жал бф во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ" преку ОВОЈ суд 
до Апелациониот суд во Штип 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата што се води 
при Основниот суд во Штип 

Од Основниот суд во Кочани (11080) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со реше-
нието Л бр. 8/98 од 5.V 1998 година отвори ликвида-
циона постапка над ликвидациониот должник УТЗ 
"Автотран спорт" од Виница, но истата не ја спроведе 
поради немање имот на должникот и ја заклучи 

Против ова решение доверителите можат да изја-
ват жалба во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ" преку ОВОЈ суд 
до Апелациониот суд во Штип 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата што се води 
при Основниот суд во Штип 

Од Основниот суд во Кочани (1108 ** ј 

Основниот суд во Кочани објавува дека со реше-
нието Л бр 20/97 од 5 V 1998 година отвори ликвида-
циона постапка над ПОС "Аква-Комерц" од Кочани, 
но истата не ја спроведе и ја заклучи поради немање 
имот на должникот 

Против ова решение доверителите можат да изја-
ват жалба BQ рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ" преку ОВОЈ суд 
до Апелациониот суд во Штип 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата што се води 
при Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Кочани (11083) 

Во огласот за ликвидација бр 6446, објавен во 
"Службен весник на Република Македонија" бр 17 од 
9 април 1998 година, на стр. 983, во четвртиот и 
петтиот ред наместо зборовите* "ул."Кочо Рацин" бр. 
8 кула 15" треба да стојат зборовите "ул Кеј 13 
Ноември" бб, Скопје"« 

~ ' МАЛИ ОГЛАСИ 5 " 
Се огласуваат за неважни следните печати 

Пасош "бр 957462/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Мевљудин Исмаиљи,ул "К.Охридски"бр 27,е Стајков-
ци,Скопје. (10488) 

Пасош бр 892273/96,издаден од УВР - Куманово на 
име Денковска Весна, ул "Октом Револуција"бр 1/2-2, 
Куманово. (10490)' 

Пасош бр. 0479863/94,издаден од УВР - Скопје на 
име Андоновски Герасим, ул "Б Талевски"бр.26/1-4, 
Скопје (10493) 

Пасош бр 063289/93 додаден од УВР - Тетово на име 
Челеби Исаилаки, е. Желино,Тетово (10496) 

Пасош бр 367807/94,издаден од ОВР - Струга на име 
Бектеши Шпејтим, е Велешта,Струга. (10499) 

Пасош бр 0195545,издаден од ОВР - Гостивар на име 
Демири Мендуале, е. Добридол,Гостивар (10570) 

Пасош бр 0539810/94,издаден од УВР - Скопје на 
име Не делковски Игор, ул. "Н. Петров" бр 11,Скопје. 

Пасош бр 946705,издаден од УВЕ - Скопје на име 
Шестак Никола, ул "474" бр 16,Скопје (10602) 

Пасош бр 1040862/97,издаден од УВР - Скопје на 
име Трајчевски Трипче, бул "АСНОМ" бр.62/2-7, 
Скопје (10603) 

Пасош бр 606256/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Почков Гоце, ул. "В. Мачуковски" бр 24/3-1,Скопје. 

Пасош бр 1000240/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Беља Сервет, ул "Дижонска" бр 39,Скопје (10605) 

Пасош бр 588267,издаден од УВР - Тетово на име 
Ештреф Мустафи, е. Г. Лешница,Тетово (10608) 

Пасош бр 723143/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Сербезова Фатиме, ул "Виетнамска" бр 14 а,СкопЈе 

Пасош бр 723051/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Сербез Рухидин, ул "Виетнамска" бр 14 а,Скопје. 

Пасош бр 706693/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Маневски Игор, ул "П Неделковски" бр 32 б,СкопЈе. 

Пасош бр 819736/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Николи Марко,ул "Модест Мусоргски" бр 11,Скопје. 

Пасош бр 573004/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Дебарлнева Снежана, ул "Ј Лукрески"бр 1 /37,Скопје 

Пасош бр 0626958/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Драга Блажевска,ул. "В Кар ангел евски"бр 17/3,Скопје 

Пасош бр 431865,издаден од УВР - Скопје на име 
Бучкова Жаклина, ул "Струмичка" бр 8-15,Скопје 

Пасош бр 056984/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Ахмети Исамедин, ул "Алпи" бр 41,Скопје (10625Ј 

Пасош бр 0353696/94, издаден од УВР - Скопје на 
имс Стефкова Габриела, ул 362 БИС 10/8,Скопје 

Пасош бр 718938, издаден од YBP - Скопје на име 
Фадил Јајовски, е Чифлик,Скопје (10629) 

Пасош бр 644700/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Бурагева Грозданка,бул "В С Бато" бр 77/3-51,Скопје 
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Пасош бр. 678619/95, из даден од УВР - Скопје на име " 
Мустафа Аднан, ул "7 Јули" бр.27 а,Скопје, (10667) 

Пасош бр.954567/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Џемаил Абази, е. Буковиќ,Скопје. (10686) 

Огласот објавен во "Службен весник наРМ" бр.24/98 
за пасош бр.0818956/95, издаден на име Дерњани Амет 
ул. "Места" бр.32 б,Скопје се сторнира. (10689) 

Пасош бр.0599716/95,издаден од УВР- Скопје на име 
Михајлов Димитар ул."К.Асенов" бр.1/4-15, Скопје. 

Пасош бр.0445835/94,издаден од УВР - Скопје на 
име Љубеновиќ Зоран,бул."АСНОМ" бр.74/46,Скопје. 

Пасош бр.376228/94, издаден од УВР - Тетово на име 
Сејфули Ќебир, е. Ларце,Тетово. (10806) 

Пасош бр.0735468,издаден од УВР - Тетово на име 
Денјаљи Узри, е. Селце,Тетово. (10823) 

Пасош бр. 321474/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Екрем Мјаки, ул. "391" бр.23,Скопје. (10826) 

Пасош бр.719960/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Прошева Македонка, бул. "К. Мисирков" бр.63/25, 
Скопје. (10828) 

Пасош бр.835471/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Аслани Јетула, е. Огњанци,Скопје. (10829) 

Пасош бр. 159484/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Ибраим Ибраими, е. Матка,Скопје. (10830) 

Пасош бр.961865/96,издаден од УВР - Куманово на 
име Веј сели Рада,ул. "Братство Единство"бр.15, Кума-
ново. ~ (10833) 

Пасош бр. 142790166,из даден од Н. Р. Кина на име 
Веи Руилиен, Н.Р. Кина. (10843) 

Пасош бр. 144365016, издаден од Н. Р. Кина на име 
Лин Гуеимиен, Н.Р.Кина. (10844) 

Пасош бр. 2794803, из даден од Н. Р. Кина на име Лин 
Гуеипинг, Н. Р. Кина. (10845) 

Пасош бр. 0398587 на име Баланца Аднан, Дебар. 
Пасош бр.169853,издаден од УВР - Куманово на име 

Исмаил и Минуш, ул."Шар Планин а" бр. 20, Куманово. 
Пасош бр.031374 на име Петрит Мемедовски,Дебар. 
Пасош бр.0369524 на име Толуми Исен,Дебар. 
Пасош бр.318664,издаден од УВР - Струмица на име 

Коцев Николчо, е. Радичево бр. 58,Струмица. (10885) 
Пасош бр.350738,издаден од УВР - Штип на име Поп 

Томов Пепи, ул."Јаким Стојков" бр. 19,Штип. 
Пасош бр. 1051286/97,издаден од УВР - Струмица на 

име Драгомиров Наке,ул. "Тодор Чучков" бр.28, Отру-' 
мица. (10925) 

Пасош бр.400516/94,издаден од УВР.- Скопје на име 
Абдулахи Идает, ул. "167" бр17,Тетово. (10981) 

Пасош бр.0821991,издаден од УВР - Скопје на име 
Беќири Насуф, е. Раович,Скопје. . (11000) 

Пасош бр.022098 на име Мухареми Мубине, е. Него-
тино,Гостивар. (11015) 

Пасош бр.0303952 на име Салаи Шериф, с.Неготино, 
Гостивар. (11017) 

Пасош бр.0360818/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Сефедин Садики, ул. "Јајце" бр.33,Скопје. (11018) 

Пасош бр. 0786887,издаден од УВР - Скопје на име . 
Беким Рамадани, ул. "113" бр.1,Скопје. (11019) 

Пасош бр.075990 на име Николоски Славе, с.Д. Ла-
кочереЈ, Охрид. (11027) 

Пасош бр.926982/96 на име Абдул Менсур, е. Шип-
ковица,Тетово. (11028) 

Пасош бр. 1045515/98,издаден од ОВР - Неготино на 
име Милиќ Милан ул."Фемо Кулаков" бр. 17? Него-
тино. (11029) 

Пасош бр.0710354,издаден од УВР - Прилеп "на име ' 
Ацеска Виолета, ул.'Трајко Тарцан" бр. 2/6,Прилеп. 

Пасош бр.З50739,издаден од УВР - Штип на име 
Поп-Томов Пепи, ул."Јаким Стојков"бр.19,Штип. 

Пасош бр.0369739 на име Таранеши АлбанДебар. 
Пасош бр.50337,издаден од УВР - Штип н£ име 

Ризов Мане, ул."Солидарност. 10/2,Штип. (11042) 
Пасош бр.539627/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Бајрам Фатиме, ул. "Б. Паровиќ" бр.70/3-4,Скопје. 

Пасош бр.726523»издаден од УВР - Скопје на име 
Гигова Оља, ул."Орце Николов" бр. 132,Скопје. (11086) 

Пасош бр.835561/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Ѓорѓиевски Павље, ул. "И. Маџовски"бр.34/2,Скопје. 

Пасош бр. 0130784/93,из даден од УВР - Скопје на 
име Елена Билјаноска, бул. "Јане Сандански" бр.76/24, 
Скопје. (11093) 

Пасош бр.0303952 на име Салаи Шериф,с.Неготино, 
Гостивар. (11095) 

Пасош бр. 0830753 на име Благојче Стевоски, е. Дол-
ни Лакочереј, Охрид. (11096) 

Пасош бр. 0380353, издаден од УВР - Тетово на име 
Рецепи Аќиф, е. Синичане,Тетово. (11097) 

Пасош бр.464728 на име Младеновски Јосиф, ул. 
"Илинденска" бр.31,Тетово. (11098) 

Пасош бр.0972020/97,издаден од УВР - Виница на 
име Иванов Зоран, е. Лески,Виница. (11101) 

Пасош бр.484449/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Нада Манаилова, ул. "Ј. Гагарин -6" бр.8 а,Скопје. 

Пасош бр.544328,издаден од УВР - Струмица на име • 
Поп-Зафиров Глигор, ул."Јанко Цветинов"бр. 50-1/9, 
Струмица. - (11109) 

Пасош бр.907821/96, издаден од УВР - Скопје на име 
Драги Максимовиќ,ул."С. Ковачевиќ" бр. 19/14,Скопје. 

Пасош бр.758851/95,издаден од УВР - Куманово на 
име Хусеиновиќ Назмије,ул."Д-р Иван Рибар" бр.116, 
Куманово. (11112) 

Пасош бр.913113 на име Грмуша Иванка, бул."1-ви 
Мај" бр. 283,Битола. (11113) 

Пасош бр.092178на име Арслани Вејсел,с.Неготино, 
Гостивар. (11115) 

Пасош бр.0612695,издаден од УВР - Охрид на име 
Инчески Борис, ул."К.Точко" бр. 2,Охрид. (11117) 

Пасош бр. 169886/93, издаден од УВР - Куманово на 
име Алити Исмет, ул."Киро Фетак" бр. 51,Куманово. 

Пасош бр.0312890,издаден од УВР - Прилеп на име 
Здравеска Наташа, ул. "ОрдеТодор-Шеин. "бр.27,При-
леп. . (11119) 

Пасош бр. 1049690 на име Шаќир Рамис, е. Градец, 
Гостивар. (11120) 

Пасош бр.0560189, издаден од УВР - Битола на име 
Пеовски Александар, ул."Пр ил епска" бр. 76/4, Битола. 

Пасош бр.0388069/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Шуретуш Бакиу, е. Рашче,Скопје. (11125) 

Пасош бр.0560198,издаден од УВР - Битола на име 
Пеовска Виолета, ул."Прилепска" бр.76/4,Битола. 

Пасош бр.0777874,издаден од ОВР - Радовиш на име 
Николова Нада, е. Калуѓерица,Радовиш. (11127) 

Пасош бр.305249/94, издаден од УВР - Тетово на име 
Азира Сулејман, ул."Тетовска" бр. 113 бб,ст.9,Тетово. 

Пасош бр. 1076506, издаден од УВР - Прилеп на име 
Неделкоски Кирил,ул."Ристе Секирчанец"бр.35, При-
леп. (11130) 

Пасош бр.0130208/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Лозановски Јован, ул. Осло бр.2,Скопје*. (11135) 
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Пасош бр 4071)37, издаден од УВР - Тетово на имс 

Рашити Ер дона], ул "145" бр.2/30,Тетово. (11138) 
Свидетелство за 3 година, издадено од Гимна-

зија"!. Б.Тито" - Скопје,објавено во "Службен весник 
на РМ" бр. 23/98 год. на име Божиновски Кирил, 
Скопје се сторнира. 

Пасош бр. 1040856/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Заири Алмира, ул."О.Чопела"бр.6-ц,Скопје. 

, Пасош бр. 350354, издаден од УВР - Св. Николе на 
име Стојанов Марјан, е Лозово, Свети Николе. (9734) 

Пасош Лр 177690/94„ цчдмдсп од YBP - Куманима 
ин ИМС Ммешовски Горни, ул "А Каранфиловски" 
ор. 5, Куманово. ; (4752) 

О Б Ј А В А I 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал, Акционер-
ското друштво за осигурување и реосигурување „МА 
ЕВДОКИЈА" - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека, Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 10.06.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на Акционер-
ското друштво за осигурување и реосигурување „МА-
КЕДОНИЈА" - Скопје согласно Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со: општествен капитал. 

Трансформацијата на Друштвото ќе се изврши со 
продажба на идеален дел на Друштвото. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
Друштвото, кое се наоѓа на ул. „11 Октомври" - број 25 
во Скопје, во.време од 9 до 14 часот. 

11089 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ДОО Поле-
делство „Ерџелија" е. Ерџелија - Свети Николе 

О Б Ј А В У В А 

Дека, Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 20.05.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во е. Ерџелија - Свети 
Николе, во време од 7 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ДОО „Лоза-
ровинарство" - Радовиш 

О Б Ј А В У В А 

Дека, Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 20.05Л998 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: претварање на побарувањата на доверителите во 
траен влог. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито" бб 
во време од 07 до 15 часот. 

11124 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен кашлал ЗИК „Дол-
нени" е. Долнени - Прилеп 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата еа Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 20.05.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: претворање на побарувањата на доверителите во 
траен влог во комбинација со моделот - откуп на прет-
пријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во е. Долнени во време од 
8 до 14 часот. 

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и соци-
јална политика 

О Б Ј А В У В А 

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец 
мај 1998 година е за 1,1% повисока во однос на месец 
април 1998 година, а планираната за 0,4% повисока во 
однос на месец април 1998 година. 

2. Порастот на платите за месец мај 1998 година, во 
однос на месец април 1998 година за правните лица од 
членот 3 изнесува 1,1%, а за правните лица од членот 4 — 
порастот изнесува 0,35%. 

Мшшстер, 
Насер Забери, с.р. 
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