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

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

Среда, 4 март 1998 
Скопје 

Број 11 Год. LIV 

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

253. 
Врз основа на член 5 и 6 од Деловникот за организа-

цијата и начинот на работата на работните тела на 
Претседателот на Република Македонија, донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од член на Комисијата за помилу-
вање на Претседателот на Република Македонија 

- Зоран Сулејманов - научен советник во Институ-
тот за социолошки и правни истражувања. 

2. За член на Комисијата за помилување на Претсе-
дателот на Република Македонија се именува: 

- Сабит Кранли - судија на Врховен суд на Репу-
блика Македонија. 

3. Одлуката влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонка". 

Бр. 08-150 
26 февруари 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров^. p. 

- увоз на стоки по решенија за компензациони ра-
боти или кооперација; 

- увоз и превоз на стоки наменети за реекспорт; 
- увоз на стоки за доработка и оплеменување; 
- увоз на стоки (во натура) по решенија за наплата 

на извозот со увоз; 
- увоз на опрема под лизинг; 
- увоз на стоки на конотација; 
- увоз на стоки за потребите на дипломатските и 

конзуларните претставништва; 
- привремен увоз на саемски експонати; 
- увоз на мостри, рекламен материјал и друга бес-

платни пратки во пропишани количини и вредности; и 
- увоз на стоки, освен стока за широка потрошу-

вачка врз основа на склучен договор за одложено пла-
ќање. 

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

Бр. 23-513/1 Претседател на Владата 
23 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
Образец број 1 

254. 
Врз основа на Макроекономската политика на Репу-

блика Македонија за 1998 година и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонка („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА УВОЗ И 
ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ ВО 1998 ГОДИНА 

1. Трговските друштва и другите правни лица и 
претприемачите регистрирани за надворешно-трговско 
работење се должни при склучување на договорите за 
увоз на стоки и услуги со странски лица да го утврдат 
начинот, условите и изворите на средства од кои ќе се 
плаќа тој увоз. 

2. Субјектите од точка 1 на оваа одлука, при подне-
сувањето на декларацијата за царинење на стоките кои 
се предмет на увоз се должни на царинските органи да 
им поднесат потврда за обезбедени девизни средства за 
плаќање на предметниот увоз од овластената банка за 
вршење работи на платен промет со странство. 

Потврдата од став 1 на оваа точка банката ја издава 
на образец бр. 1 кој е составен дел на оваа одлука, во 
која се наведува начинот на плаќање на увозот и изво-
рот на девизите. 

3. Царинскиот орган нема да врши прием на декла-
рацијата и да врши царинење на стоките за кои субјек-
тите немаат доставено потврда согласно точка 2 од оваа 
одлука. 

4. По исклучок од одредбите на точка 2 од оваа 
одлука, потврда за обезбедени девизни средства не се 
поднесува во следните случаи: 

(овластена банка) 

(место и датум) 

Бр 

Врз основа на точка 2 став 2 од Одлуката за стекну-
вање на услови за увоз и царинење на стоки во 1998 
год. („Службен весник на РМ", бр. 11/98) барањето 
на претпријатието 
бр. од 1998 год. 

издава 
П О Т В Р Д А 

за обезбедени девизни средства за плаќање на увозот 

Се потврдува дека субјектот 
од ул. 
бр 
увозот на стоките по склучен договор за увоз на стоки и 
услуги, бр. од 
199 год. за износ 

(валута) (износ) 
ќе го плати со обезбедени девизни средства и тоа: 

1. Остварени со извоз на стоки и услуги; 
2. Купени на девизен пазар; 
Плаќањето ќе се изврши преку оваа банка и тоа: 
- со акредитив 

отворен на ден 
под број , а со ден на достасувана 
на плаќање . 

- со дознака која ќе се изврши најдоцна до 
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- авансно плаќање извршено на ден 
со налог број согласно Одлуката 
на НБРМ донесена врз основа на Законот за девизно 
работење бр 

Потврдата се издава еднократно во 4 (четири) едноо-
бразни примероци од кои првиот се доставува до царин-
скиот орган, вториот до Народна банка на Република 
Македонија, а третиот и четвртиот примерок служат за 
потребите на овластената банка и субјектот. 

Овластено лице 

(потпис и печат) 

255-
Врз основа на член 28, точки 2), 3), 4), 6) и 7), член 

29, став 1 точки 1) и 7) и член 30, став 6 од Законот за 
царините („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) 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 2 март 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ, КОЛИЧИНИТЕ И 
ВРЕДНОСТИТЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ НА КОИ ПРИ 
УВОЗОТ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЦАРИНСКИ ПО-

ВЛАСТИЦИ 
1. Во Одлуката за утврдување на предметите, коли-

чините и вредностите на предметите на кои при увозот 
се применуваат царински повластици („Службен весник 
на РМ" бр. 67/93), во точката 7 ред петти, по зборот 
„Македонија" се става запирка и се додават зборовите: 
„освен граѓаните со државјанство на една од поранеш-
ните југословенски републики, а со живеалиште во Ре-
публика Македонија од пред и по 27.04.1992 година без 
оглед на времето на регулирање на државјанството" и 
по зборот „домаќинство" се додаваат зборовите „освен 
на патничко моторно возило". 

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

Бр. 23-606/1 
2 март 1998 година 

Скопје 

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

256. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" 
бр.4/96 и член 46, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
23.02.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
ЗА ОБЈЕКТОТ „35 КВ ВОД СКОПЈЕ 1(СТЕНКО-
ВЕЦ)-МИРКОВЦИ-БАЊ АНИ", ШТО ТРЕБА ДА 
СЕ ГРАДИ ВО ОПШТИНАТА ЧУЧЕР-САНДЕВО 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на објектот „35 КВ вод Скопје 1 (Стенковец>Мир-
ковци-Бањани", што ќе се гради во општина Чучер -
Сандево - Скопје, а инвеститор е Електростопанство 
на Македонија-Погон електро Скопје - Скопје и се 
определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за 
неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:2500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето, а ќе се објави во „Службен 
весник на Република Македонија". 

Бо 23-488/1 Претседател на Владата 
23 февруари 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски,с.р. 

257. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ" бр.38/90 и „Службен весник на РМ" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 23.02.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

АД „СТРУМИЧКО ПОЛЕ" - СТРУМИЦА 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 95,87% од вкупната вредност на капиталот, 
што претставува во износ од 2.293.674 ДЕМ. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши со 

јавен повик за прибирање на понуди. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија Претседател на Владата 
23 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

258. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ" бр.38/90 и „Службен весник на РМ" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 23.02.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

АД „КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК" - СТРУМИЦА 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 42,41% од вкупната вредност на капиталот, 
што претставува во износ од 1.433.388 ДЕМ. 

Член 2 

Продажбата на државниот капитал да се изврши по 
избраниот модел согласно Законот за трансформација 
на претпрЈ^атијата со општествен капитал. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-281/2 Претседател на Владата 
23 февруари 1998 година » а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, е.р. 
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259. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ" бр.38/90 и „Службен весник на РМ" 
бр.63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 23.02.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
АД „ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОЧАРСКИ КОМБИНАТ" -

СТРУМИЦА 
Член 1 

Да се изврши продажба на државниот капитал во 
висина од 65,44% од вкупната вредност на капиталот, 
што претставува во износ од 991.829 ДЕМ. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши по 

избраниот модел согласно Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-281/3 Претседател на Владата 
23 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

260. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/%) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ" бр.38/90 и „Службен весник на РМ" 
бр.63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 23.02.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

АД „АГРОЛОЗАР" ХАМЗАЛИ - СТРУМИЦА 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 39,60% од вкупната вредност на капиталот, 
што претставува во износ од 708.587 ДЕМ. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши по 

избраниот модел согласно Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр.23-281/4 Претседател на Владата 
23 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

261. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за приватиза-

ција на државниот капитал во претпријатијата („Служ-
бен весник на РМ" бр. 37/%) и член 46, став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонка („Службен 
весник на РМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 
63/94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 23.02.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
АД „КОМАРЏИЈА СО ТРАНСПОРТ" - СТРУ-

МИЦА 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 90,60% од вкупната вредност на капиталот, 
што претставува во износ од 60.669 ДЕМ. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши со 

јавен повик за прибирање на понуди. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр 23-281/5 Претседател на Владата 
23 февруари 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

262. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за прива-

тизација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 23.02.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

АД „МЛЕКАРА" - СТРУМИЦА 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 52,76% од вкупната вредност на капиталот, 
што претставува во износ од 162.200 ДЕМ. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши по 

избраниот модел согласно Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-281/6 Претседател на Владата 
23 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

263. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за прива-

тизација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/%) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 23.02.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

АД „КОНЗЕРВНА ФАБРИКА" - СТРУМИЦА 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 22,26% од вкупната вредност на капиталот, 
што претставува во износ од 1.513.847 ДЕМ. 



Стр. 580 - Бр. 11 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 март 1998 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши по 

избраниот модел согласно Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-281/7 Претседател на Владата 
23 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
264. 

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за прива-
тизација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/%) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 23.02.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
АД „МАЛОПРОДАЖБА СО УГОСТИТЕЛСТВО" -

СТРУМИЦА 
Член 1 

Да се изврши продажба на државниот капитал во 
висина од 35,16% од вкупната вредност на капиталот, 
што претставува во износ од 459.550 ДЕМ. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши по 

избраниот модел согласно Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-281/8 Претседател на Владата 
23 февруари 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Братко Црвенковски, е.p. 
265. 

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за прива-
тизација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонка на седни-
цата држана на 23.02.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

АД „ОРАНЖЕРИИ" ХАМЗАЛИ - СТРУМИЦА 
Член 1 

Да се изврши продажба на државниот капитал во 
висина од 28,31% од вкупната вредност на капиталот, 
што претставува во износ од 2.060.822 ДЕМ. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши по 

избраниот модел согласно Законот за трансформација 
на претпријатиеата со општествен капитал. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-281/9 Претседател на Владата 
23 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Врвио Црвенковски, с.р. 

266. 
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 23.02.1998 
година, донесе 

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

БИТОЛА 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Ѓорѓи Су гарев" - Битола, што 
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
25.03.1996 година. 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-1143/1 Претседател на Владата 
23 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
267. 

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 23.02.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ" - С. 

ГОР ОБИЛНИ - СВЕТИ НИКОЛЕ 
Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Ацо Шопов" - е. Горобинци -
Свети Николе, што го донесе Училишниот одбор на 
седницата одржана на 26.02.1996 година. 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-751/1 Претседател на Владата 
23 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

268. 
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 23.02.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ ,ДИМИТАР ВЛАХОВ" 

- С. РАДОЖДА - СТРУГА 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Димитар Влахов" е. Радожда -
Струга, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 23.02.1996 година. 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-58CV1 Претседател на Владата 
23 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Брвно Црвенковска, с.р. 
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269. 
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 
Македонка („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 23.02.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО" 

-СТРУГА 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Јосип Броз Тито" - Струга, што 
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
21.02.19% година. 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

1 2 3 4 

Бр. 23-581/1 
23 февруари 1998 година 

Скопје 

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

270. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 23.02.1998 година, до-
несе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонка и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за наука и тоа: 

Тари- Тарифна Наименување Количина 
фен ознака 
број 

1 2 3 4 

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

8471 30 00 00 - Портабал дигитални ма-
шини за автоматска обра-
ботка на податоци, со маса 
до 10 кг, што се состојат од 
најмалку една централна 
единица, тастатура и дис-
плеј 
а) Armada 7770 

8471 50 - Дигитални централни еди-
ници освен оние од тар. 
подброеви 8471 41 и 847149, 

8504 

8524 

1 парче 

кои содржат или не содр-
жат во исто куќиште една 
или две од следниве еди-
ници: мемориски единици, 
влезни единици, излезни 
единици: 

8471 50 90 00 - Друго 
а) DeskPro i ProLiant 3000 9 парчиња 

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

8471 60 50 00 —Тастатури 10 парчиња 
847170 - Мемориам единици: 
8471 70 53 00 Хард диск драјв (hard 4 парчиња 

disk drives) 
а) за ProLiant 3000 

847170 60 00 — Мемориам единици со 
магнетни ленти 
а) за ProLaint 3000 1 парче 

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

8471 80 10 00 - Периферни единици 
а) Armada Station 1 парче 
Делови и прибор (освен 
прекривач^ куфери за ма-
шини и ел.) погодни за упо-
треба исклучително или 
главно со машините од тар. 
број 8469 до 8472: 

8473 30 -Делови и прибор на ма-
шини од тар. број 8471: 

8473 30 10 00 - Електронски 
а) TR card, TR PC card, Et-
hernet Рс card 13 парчиња 

8473 30 90 00 -Други 
а) кутија со кабел за напоју-
вање и документација за 
DeskPro i ProLiant 9 парчиња 
Електрични трансформа-
тори, статички конвертори 
(на пример, исправувач^ и 
индуктивни калеми: 

8504 40 -Статички конвертори 
(претворувачи): 

8504 40 30 00 —Модули за напојување од 
вид кои се употребуваат за 
машините за автоматска 
обработка на податоци 
а) UPS и батерија за Ar-
mada 2 парчиња 
Плочи, ленти и други сни-
мени подлоги со звучни или 
други слични феномени, 
вклучувајќи матрици и гал-
вански отпечатоци за про-
изводство на плочи, освен 
производите од Глава 37: 

8524 91 —За репродукција за појава 
на звук или слика: 

8524 91 10 00 — Со снимени подлоги или 
програми, од вид кои се 
употребуваат со машини за 
автоматска обработка на 
податоци 
а) Софтвер 43 парчиња 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

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

8528 21 00 00 - Во боја 
а) Видео монитор во боја 10 парчиња 

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

Бр. 23-497/1 
23 февруари 1998 година 

Скопје 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

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

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

847160 40 00 Печатари 19 парчиња 
8473 Делови и прибор (освен 

прекривач^ куфери за 
машини и ел.) погодни за 
употреба исклучително 
или главно со машините 
од тар. број 8469 до 8472: 

8473 30 - Делови и прибор на ма-
шини од тар. број 8471: 

8473 30 10 00 - - Електронски 
а) мрежни картички 7 парчиња 

8473 30 90 00 --Други 
а) дуплекс 2 парчиња 

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

8542 13 Метално оксид ни полу-
спроводници (МОС тех-
нологија): 

8542 13 10 00 Мемории (D-RAMs: 
S-RAMs; cache-RAMs 
EPROMs; E2PROMs 
FLASH e2PROMs: 
ROMs; CAMs; FIFOs; LI-
FOs; и др) 
а) мемории 15 парчиња 

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

271. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на РМ на седницата 
одржана на 23.02.1998 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 наука и тоа: 

Бр. 23-495/1 
23 февруари 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

272. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 23.02.1998 година, до-
несе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за наука и тоа: 

Тари- Тарифна Наименување Количина 
фен ознака 
број 

1 2 3 4 

8471 

8471 50 

Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; магнетни 
или оптички читачи, ма-
шини за преснимување на 
податоци на носители на 
податоци во кодирана 
форма и машини за обра-
ботка на такви податоци, 
неспомнати или неопфа-
тени на друго место: 
- Дигитални централни еди-
ници освен оние од тар. 
подброеви 847141 и 847149, 
кои содржат или не содр-
жат во исто купиште една 
или две од следниве еди-
ници: мемориска единици, 
влезни единици, излезни 
единици* 
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1 2 3 4 оплаштени влакна, комби-1 
нирани или не со елек-

8471 70 
847170 60 00 

8471 80 

8473 30 

8471 50 90 00 - Друго 
а) Prions МХ 6266 Pentium 
П 266mhz,512 cache, 128 МВ 
RAM, 2 GB + 4GB HDD, 2 
Chennel Ultra SCSI, NIC, 
15, Color Monitor, Server 
Works Software 1 парче 
- Мемориска единици: 
—-Мемориска единици со 
магнетни ленти 
а) 4/8 GB DAT 1 парче 
- други единици од маши-
ните за автоматска обра-
ботка на податоци: 

8471 80 10 00 - Периферни единици 
а) DEC brouter 90Т1 2 парчиња 
б) CISCO router 2511 1 
LAN/2 WAN/16Async 1 парче 

8473 Делови прибор (освен пре-
кривани, куфери за машини 
и ел) погодни за употреба 
исклучително или главно за 
машините од тар. број 8469 
до 8472: 
- делови и прибор на маши-
ните од тар. број 8471: 

8473 30 10 00 - Електронски 
а) Ether Link XL PCI 
Combo 1 парче 
б) US Robotics Courier V. 34 
external 6 парчиња 
в) RAD ASM - 31/V.35 2 парчиња 
r) ACISCO 2500 IP/IPX Sw-
lic, AUI to TP converter 1 парче 

8504 електрични трансформа-
тори, статички конвертори 
(на пример, испарувачи) и 
индуктивни калеми: 

8504 40 - статички конвертори 
(претворувачи): 

8504 40 30 00 — Модули за напојување од 
вид кои се употребуваат кај 
машините за автоматска 
обработка на податоци 
а) АРС Smart UPS 700VA + 
Power Shute software 1 парче 

8524 Плочи, ленти и други сни-
мени подлоги со звучни или 
други слични феномени, 
вклучувајќи матрици и гал-
вански отпечатоци за про-
изводство на плочи, освен 
производите од Глава 37: 

8524 31 00 00 -- За репродукција на по-
јави, освен звук или слика 
а) MS Windows NT Server 4.0 
5 cl. 1 парче 
б) MS Windows Proxy server 
2.0 CD 1 парче 
r) MS Windows Front Page 98 1 парче 

8544 Изолирана жица (вклучу-
вајќи емејлирана или ано-
дизирана жица), кабли 
(вклучувајќи и коаксијални 
кабли) и други изолирани 
електрични спроводник, 
со или без колектори; ка-
бли од оптички влакна, 
изработени од поединечно 

трични спровод ници, со или 
без конектори: 

8544 51 00 00 - Со конектори 
а) Male DTE V 35x2 8 Lead 
octal cable 1 парче 

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

Бр. 23-496/1 
23 февруари 1998 година 

Скопје 

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

273. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 23.02.1998 година, до-
несе 

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

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

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

Тари- Тарифна Наименување Количина 
фен ознака 
број 

1 2 3 4 

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

8471 50 - Дигитални централни еди-
ници освен оние од тар. 
подброеви 847141 и 8471 49, 
кои содржат во исто ку-
ќнине една или две од след-
ниве единици: мемориски 
единици, влезни единици, 
излезни единици: 

8471 50 90 00 -- Друго 
a) Compaq central unit Desk-
pro 2000DT520x 20 парчиња 
b) Compaq central unit 
Workstation 6000 1 парче 

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

8471 60 50 00 — Тастатури 
а) Compaq Keyboard 21 парче 

847170 - Мемориам единици: 
847170 5100 -— Оптички вклучувајќи и 

магнетно-оптички 
а) 2.1 GB Hard Disk Drive 20 парчиња 



Стр. 584 - Бр. 11 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 март 1998 

8473 Делови и прибор (освен 
прекривани, куфери за ма-
шини и сл.) погодни за упо-
треба исклучително или 
главно за машините од тар. 
број 8469 до 8472): 

8473 30 - Делови и прибор на маши-
ните од тар. број 8472: 

8473 30 10 00 - Електронски 
а) 16-bit Spund Card 20 парчиња 
б)Matrox Milenium Graphic 
Card 20 парчиња 
в) Netelligent 16/4 TR Netw-
ork Controller 21 парчиња 

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

8528 21 00 00 ~ Во боја 
а) Compaq Color Monitor 
V50 (15) 20 парчиња 
б) Compaq Color Monitor 
V70 (17) 1 парче 

8542 Електронски интегрални 
кола и микроскопски: 
- Монолитни дигитални ин-
тегрални кола: 

8542 19 - Друго, вклучувајќи кола 
добиени со комбинација на 
биполарна и МОЅ техноло-
гија (BIMOS технологија): 

8542 19 10 00 - Мемории (D-RAMs; Ѕ-
RAMs; cache-RAMs; 
E2PROMs; FLASH 
E2PROMs; ROMs; CAMs; 
FIFOs: LIFOs; и др.) 
a) Cache Memory 20 парчиња 
b) 16 MB SDRAM DIMM 
Memory 20 парчиња 

8544 Изолирана жица (вклучу-
вајќи емајлирана или ано-
дизирана жица) кабли 
(вклучувајќи и коаксијални 
кабли) и други изолирани 
електрични спроводник, 
со или без конектори; ка-
бли од оптички влакна, 
изработени од поединечно 
оплапггени влакна, комби-
нирани или не со елек-
трични спроводници, со или 
без конектори: 
- Жица за наметка: 

8544 51 00 00 - Со конектори 
а) Compaq C-kit 21 парче 

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

Бр. 23-446/1 
23 февруари 1998 година 

Скопје 

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

274. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 23.02.1998 година, до-
несе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за сообраќај и врски - Дирекција за цивилна 
пловидба и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8504 Електрични трансформа-
тори, статички конвер-
тори (на пример, исправу-
вач^ и индуктивни ка-
леми: 

8504 40 - Статички конвертори 
(претворувачи): 

8504 40 10 00 — За употреба во ци-1 комплет, од 
БИЛНИ воздухоплови 25 парчиња 

8525 Предаватели за радиоте-
лефонија, радиотелегра-
фија, радиодифузија или 
телевизија, вклучувајќи и 
со вграден приемник или 
апарат за снимање или ре-
продукција на звук; теле-
визиски камери; видео ка-
мери со можност за задр-
жување на слика и други 
видео камери рекордери: 

8525 10 - Предаватели: 
8525 10 10 00 — Радиотелеграфски или 

радиотелефонски апа-
рати, за употеба во ци-
вилни воздухоплови 
а) примопредавателски 
систем 2 комплета 

8525 20 - Предаватели со вграден 
приемник 

8525 20 99 00 — Друго 
а) Мобилни станици 2 парчиња 

2. Горе наведената опрема е пристигната во Репу-
блика Македонка - Дирекција за цивилна воздушна 
пловидба према наведените фактури: 

фактура бр. 380898/1; 
Фактура бр. 380&98/2Г 
"Фактура бр. 378057; 
Фактура бр. 391177; 

001448; 
ГобШбГ 

Фактура бр. 001402; 
Фактура бр. 001449; 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 7 

Бр. 23-498/1 
23 февруари 1998 година 

Скопје " С Т 3 ™ 1 " Владата 
» Република Македон^ 
Б р а в о Д р в е в о а д Ѕ ? ? ' 
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275. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 23.02.1998 година, до-
несе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за наука и тоа: 

1 2 3 4 

Тари- Тарифна Наименување Количина 
фен ознака 
број 

1 2 3 4 

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

8471 50 -Дигитални централни еди-
ници освен оние од тар. 
подброеви 8471 41 и 847149, 
кои содржат или не содр-
жат во исто куќиште една 
или две од следниве еди-
ници; мемориски единици, 
влезни единици, излезни 

единици: 
8471 50 90 00 -Друго 

а) Компјутерска опрема 
RICSystem/6000 1 парче 

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

8471 80 90 00 -Друго 
а) Компјутерска опрема 
©NX Micro 20 Telegraphy 
Mach 6 парчиња 

8524 Плочи, ленти и други сни-
мени подлоги со звучни или 
други слични феномени, 
вклучувајќи матрици и гал-
вански отпечатоци за про-
изводство на плочи, освен 
производите од Глава 37: 

8524 31 00 00 - За репродукција на по-
јави, освен звук или слика 
а) Software-AlX4.2 1 парче 
б) Software Internet Conec-
tion SNG 1 парче 

S52S Приемни апарата за теле-
визија, со или без вграден 
радиодифузен приемник 
или со апарати за снимање 
или репродукција на звук 

или слика; видео-монитори 
и видео-проектори: 
-Приемни апарати за теле-
визија, со или вграден радн-
одифузен приемник или со 
апарати за снимање или ре-
продукција на звук или 
слика: 

8528 21 00 00 - во боја 
а) Компјутерска опрема 
Color monitor IBM 1 парче 

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

Бр 23-499/1 Претседател на Владата 
23 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

276. 
Врз основа на член 88 став 4 од Законот за средното 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 44/95; 24/96; 34/% и 35/97) и член 46 став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
Република Македонија" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 16 февру-
ари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УЧИЛИШНИОТ ОД-

БОР НА УСО „ВАНЧО ПРКЕ" - ВИНИЦА 

1. За член на Училишниот одбор на Училиштето за 
средно образование „Ванчо Прке" - Виница се именува 
Трајан Дончев, наставник во ОУ „Славчо Стојменов" 
- Виница. 

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

Број 17-58/1 
16 февруари 1998 година 

Скопје 

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

277. 
Врз основа на член 88 став 4 од Законот за средното 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 44/95; 24/96; 34/96 и 35/97) и член 46 став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
Република Македонка" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 16 февру-
ари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА СРЕДНОШКОЛ-
СКИОТ ДОМ „БРАНКО СТАНОЕВИЌ" - ГОСТИ-

ВАР 

1. Насер Селими, се разрешува од должноста член 
на Училишниот одбор на Средношколскиот дом 
„Бранко Станоевиќ" - Гостивар, поради заминување на 
друга должност. 

2. За член на Училишниот одбор на Средношкол-
скиот дом „Бранко Станоевиќ" - Гостивар се именува 
Фехми Ќазими, стручен соработник за основно и 
средно образование во Организациона единица Гости-
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вар на Министерството за образование и физичка кул-
тура. 

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

Број 17-58/2 Претседател на Владата 
16 февруари 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

278. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16 февруари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ 

„МАКЕДОНСКИ ШУМИ" - СКОПЈЕ 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со шуми „Македонски шу-
ми" - Скопје се именуваат: 

- д-р Александар Андоновски, редовен професор на 
Шумарскиот факултет - Скопје 

- Газменд Ајдарага, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија 

- Горјан Велјановски, советник на министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство 

- Томе Георгиев, директор на Земјоделско-шумар-
скиот училишен центар „Ѓорче Петров" - Кавадарци 

- Мазлам Селмани, заменик на директорот на Упра-
вата за јавни приходи - Скопје и - Светислав Тодоровски, директор на ШИК „Јелак" 
- Тетово. 

2. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со шуми „Македонски шу-
ми" - Скопје од редот на вработените на претпријати-
ето се именуваат: 

-Марко Божиновски, директор на ПОС „Беласица" 
- Струмица 

- д-р Ефтим Бридевски, раководител на Расадник 
Трушница и ф-ка за етерични масла во ПОС за шумар-
ство „Малешево" - Берово 

- Жарко Несторовски, директор на ПОС „Лешни-
ца" - Тетово. 

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

Број 17-134/2 Претседател на Владата 
16 февруари 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
279-

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 16 
февруари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ УПРА-
ВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ УПРА-

ВЕН ИНСПЕКТОРАТ 
1. За главен републички управен инспектор на Репу-

бличкиот управен инспекторат се именува Цветко Ан-

гелески досегашен вршител на должноста главен репу-
блички управен инспектор на Републичкиот управен 
инспекторат. 

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

Број 17-336/2 
16 февруари 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

280. 
Врз основа на член 153 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 16 
февруари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува Кирил Каевски од должноста по-
мошник на директорот на Секторот за превоз со возду-
хоплови во Службата за општи и заеднички работи во 
Владата на Република Македонка, на негово барање, 
сметано од 15.02.1998 година. 

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

Број 17-344/2 
16 февруари 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

281. 
Врз основа на член 153 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 16 
февруари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ПРАВДА 

1. За советник на министерот за правда се назначува 
Виолета Атанасовска, досегашен началник на Одделе-
нието за управа и локална самоуправа во Министер-
ството за правда. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
олика македонка . ^ 

Број 17-392/2 
16 февруари 1998 година 

Скопје 
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282. 
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 16 февруари 1998 година, донесе 

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

РОТ ЗА НАУКА 

1 За помошник на министерот за наука и раководи-
тел на Секторот за информатика се назначува Љубисав 
Лазаревиќ, досегашен директор на филијалата во 
Скопје на фирмата АРДЕС од Софија. 

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

Бр 17-406/2 Претседател на Владата 
16 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
283. 

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 16 февруари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1 За советник на министерот за финансии се назна-
чува Киро Соневски, поранешен директор на Управата 
за Јавни приходи 

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

Бр 17-422/2 Претседател на Владата 
16 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р 
284. 

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" 63/94), 
Владата на Република Македонка, на седницата одр-
жана на 16 февруари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1 За советник на министерот за финансии во Секто-
рот за царински систем се назначува Наталија Драгое-
виќ, поранешен советник на министерот за финансии. 

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

лп ADVO Претседател на Владата 
Б Р на Република Македонија, 

16 февруари 199» година Б р ш о Црвеновски, с.р 
rvnnie 

285. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16 февруари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАН-
БЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА 

1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија од редот на вработените 
на претпријатието се именуваат: 

- Деспот Антовски, дипл. економист, директор на 
ПЕ Тетово на ова јавно претпријатие. 

- Боро Ристевски, дипл. инж. арх. директор на ПЕ 
Охрид на ова јавно претпријатие. 

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

Бр. 17-457/2 Претседател на Владата 
16 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
286. 

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 Македонка" 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 16 февруари 1998 година, донесе 

Р Е ТИ Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

1. За помошник на министерот за сообраќај и врски 
и раководител на Секторот за радиокомуникации се 
назначува Драгољуб Матовски, директор на Д.О.О. 
„Автотекс" во А.Д. „Тетекс" - Тетово. 

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

Бр. 17-476/1 Претседател на Владата 
16 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
287. 

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 16 февруари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македонија 
се назначува Дафина Талева Хаџи - Васкова, поране-
шен секретар на Собранието на општина „Кисела Во-
да" - Скопје. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 17-477/1 Претседател на Владата 
16 февруари 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

288. 
Врз основа на член 9, став 4 од Законот за таксата за 

привремен престој („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 19У96), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОПШТА ТУРИСТИЧКА ПРОПАГАНДА И ИН-

ФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ ЗА 1998 ГОДИНА 

I 

Со оваа програма се утврдува општата туристичка 
пропаганда и информативна дејност за 1998 година. 

II 

Општата туристичка пропаганда и информативна 
дејност за 1998 година опфаќа: 

1. Туристичка промотивни активности 

- Изработка на општи туристички пропагандни матери-
јали 4.200.000 
(општа туристичка брошура-препечатување, информа-
тивна брошура, туристичка карта, туристички цапки, 
останати туристички пропагандни материјали, откуп на 
авторски права за преводи, текстуални графички реше-
нија, слајдови и откуп на други туристички материјали). 

- Презентација на туристички саеми и манифестации во 
странство 4.174.000 
(Vakantiebeurs-Утрехт; ITB-Берлин, Salon Mondiale du 
Tourisme - Париз; МГГТ-Москва, ВПТЅ-Белград; 
WTM - Лондон) 

- Дистрибуција на општи туристички пропагандни ма-
теријали 200.000 

- Туристичко огласување во медиумите и други тури-
стички пропагандни активности во странство 500.000 
(специјализирани туристички брошури и часописи, ту-
ристичка презентација на INTERNET В ТХ и слично). 
- Издавачка дејност на туристички материјали во сора-
ботката во меѓународни туристички организации и асо-
цијации (WTO, CEI и други) 250.000 

- Туристичка пропаганда на други меѓународни мани-
фестации во земјата 376.000 

- Посети на туристички новинари од странство 300.000 

2. Промоција на туризмот заедно со вкупното 
стопанство 

- Саемски настапи, изложби и промоции 
(Москва, Љубллна и др.) 1.500.000 
- Издавачка дејност на општи пропагандни 
материјали (брошура, палки, друг промотивен матери-
јал) 1.000.000 
- Медиумско огласување, презентации и ел. 300.000 
- Останати трошоци 200.000 
ВКУПНО: Општа туристичка пропаганда и информа-
тивна дејност 13.000.000 ден. 

III 

Оваа програма ќе ја реализира Министерството за 
стопанство. 

Активностите за намените во дел И, точка 1, али-
неја 2 и 3 и точка 2 алинеја 1, ги реализира Министер-
ството за стопанство врз основа на склучен договор со 
Стопанската комора на Македонка. 

За реализација на оваа програма Министерството за 
стопанство да поднесе извештај до Владата на Репу-
блика Македонија. 

IV 

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

Бр 23-370/1 Претседател на Владата 
23 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

289. 
Врз основа на член 13 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" 
број 4/96 и 28/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ И УРБАНИ-
СТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ВО 1998 ГОДИНА 

1. Во Буџетот на Република Македонија за 1998 година 
предвидени се средства за изработка на просторни и 
урбанистички планови во износ од 92.000.000 денари. 
2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се кори-
стат за: 
2.1. Изработка на Предлог - Про-

сторен план на Република Ма-
кедонија 22.500.000 денари 

2.2. Изработка на Предлог - Про-
сторен план за крајбрежното 
подрачје на акумулацијата 
Козјак 1.000.000 денари 

2.3. Довршување на Нацрт - Гене-
рален урбанистички план на 
град Скопје 5.000.000 денари 

2.4. Изработка на Предлог - Гене-
рални урбанистички планови 
(9 ГУП) за: Берово, Валан-
дово, Виница, Кочани, Крива 
Паланка, Куманово, Ресен, 
Свети Николе, Струмица и 
довршување на ГУП од Про-
грамата од 1996 година 15.000.000 денари 

2.5. Изработка на Предлог - Гене-
рални урбанистички планови 
(22 ГУП) за новите седишта на 
општините: Пехчево, Би-
стрица, Новаци, Могила, Ку-
куречани, Самоков, Плас-
ница, Миравци, Богданци, 
Стар Дојран, Маврови Анови, 
Чешаново, Облешево, 
Зрновце, Оризари, Ранковце,' 
Демир Капија, Извор, Кар-
бинци, Петровец, Илинден и 

2.6. Урбанистичка д р к у ш т а ц т а 5 ' 7 0 0 ' 0 0 0 Д е н а Р н 

за населени места во општи-
ните (95 населени места): 
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Будинарци (Берово), 
Црник, (Пехчево), 
Раштани (Битола), 
Требино, (Македонски Брод), 
Преглово (Пласница), 
Пирава, (Валандово), 
Градец, (Виница), 
Мрзенци, (Гевгелија), 
Давидово, (Миравци), 
Ѓавато, (Богданци), 
Николиќ, (Стар Дојран), 
Дебреште (Гостивар), 
Разловци, (Делчево), 
Луковица, (М. Каменица), 
Обедник (Демир Хисар), 
Сл вештица, (Сопотница), 
Раец, (Кавадарци), 
Бохула, (Конопипгге), 
Камендол, (Росоман), 
Кнежино, (Кичево), 
Извор, (Другово), 
Арангел, (Осломеј), 
Нел опеци, (Вранештица), 
Тајмиште (Зајас), 
Грдовци, (Кочани), 
Соколарци (Чешиново), 
Чифлик, (Облешево), 
Мородвис, (Зрновце), 
Прибачево, (Оризари), 
Љубинци, (Ранковце), 
Агино Село, (Куманово) 
Оризари, (Липково), 
Градиште, (Орашец), 
Довезенце, (Клечевце), 
М. Нагоричане, (С. Нагори-
чане), 
Алдинци, (Крушево), 
Калањево, (Неготино), 
Прждево, (Демир Капија), 
Бацило, (Косел), 
Коњско, (Охрид), 
Требеништа, (Мешеишта), 
Беровци (Прилеп), 
Ропотово, (Долнени), 
Ероковци, (Тополчани), 
Обршани, (Кривогаштани), 
Дуње, (Витолиште), 
Добрево, (Пробиштип), 
Дреново, (3летово), 
Роклиш, (Радовиш), 
Царев Двор, (Ресен), 
Горобинци, (Св. Николе), 
Дорфулија, (Лозово), 
Вељуса, (Струмица), 
Колешино, (Ново Село), 
Пиперово, (Василево), 
Иловица, Гечерлија (Боси-
лово), 
Костурино, (Куклиш), 
Моноспитово, (Муртино), 
Враниште, (Струга), 
Јабланица, (Луково), 
Короништа, (Делогожди), 
Бороец, (Лабуништа), 
Добовјани, (Велешта), 
Саракино, (Тетово), 
Једоарце, (Џепиште), 
Доброште, (Теарце), 
Милетино, (Брвеница), 
Јеловљане, (Камењане), 
Жеровјане, (Боговине), 
Бозовце, (Шдаковвда^, 
Групчин, (Желино), 
Јанчиште, (Јетуновце), 

Беловиште, (Вратница), 
Чалошево, (Велес), 
Ореше, (Богомила), 
Виничани, (Градско), 
Лисиче, (Чашка), 
Стари Град, (Извор), 
Долани, (Штип), 
Аргулица, (Карбинци), 
Брњарци, (Арачиново), 
Долно Количани, (Студени-
чани), 
Орешани, (Зелениково), 
Огњанци, (Петровец), 
Мралино, (Илинден), 
Ракотинци, (Сопиште), 
Глумово, (Сарај), 
Побожје, (Чучер - Сандево), 
Стајковци, н. Гоце Делчев 
(Гази Баба), 
Ново Село, (Ѓорче Петров), 
Злокуќани, (Карпош), 
Драчево, (Кисела Вода), 
Љуботен, (Чаир), 21.800.000 денари 

2.7. Изработка на Урбанистички 
планови за локалитети од ја-
вен интерес 3.000.000 денари 

2.8. Стручна ревизија на плано-
вите 5.000.000 денари 

2.9. Процесна опрема, хардвер и 
софтвер во функција на оства-
рување на програмата 9.000.000 денари 

2.10. Изработка на графички при-
лози за овозможување из-
градба во населени места во 
општините (за 200 селски на-
селби) 2.000.000 денари 

2.12. Меѓународен стручен симпо-
зиум 2.000.000 денари 

Се вкупно: 92.000.000 денари 

3. За спроведување на оваа програма и за начинот, 
динамиката и наменското користење на средствата, ќе 
се грижи Министерството за урбанизам, градежништво 
и заштита на животната средина, кое во рамките на 
предвидените средства може да врши соодветни поме-
стувања на планираните износи. 
За реализација на Програмата, министерот за урбани-
зам, градежништво и заштита на животната средина ќе 
склучи договор со Јавното претпријатие за просторни и 
урбанистички планови. 

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

Број 23-520/1 
23 февруари 1998 година 

Скопје 

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

290. 
Врз основа на член 69, став 1 од Законот за шумите 

(„Службен весник на РМ" бр. 47/97), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23.02.1998 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ 

ВО 1998 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се утврдуваат активностите за по-

дигање на нови шуми со пошумување на голини еро-
зивни земјишта и мелиорација на непродуктивни дегра-
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дкрани шуми и шикари, нега и превентивна заштита на 
шумски култури од растителни болести, штетници и 
пожари, обезбедување на семе и на шумски саден мате-
ријал, определуваат намените што ќе се финансираат, 
корисниците на средствата како и начинот на кори-
стење на средствата во 1998 година. 

II 
За извршување на активностите од дел I на оваа 

програма се утврдуваат средства од следните извори: 
во денари 

1. Буџетот на Република Македонија 30.000.000,00 
2. сопствени приходи 47.000.000,00 
- ЈП „Македонски шуми" и од правните 
лица кои вршат одгледување и заштита 
на шуми за посебна намена 40.000.000,00 
- правните субјекти што вршат промет 
на дрво 2.000.000,00 
- уплатата на сопствениците на шуми 5.000.000,00 

ВКУПНО: 77.000.000,00 

III 

- учество во гаснење на појавени шум-
ски пожари од пошироки размери 
- учество во сузбивањето на растителни 
болести и штетни инсекти појавени во 
каламитетна форма во шуми и шум-
ските култури подигнати со буџетски 
средства 

VIII 

3.000.000,00 

2.000.000,00 

За пошумување на годините и ерозивните земјишта 
се утврдуваат средства во износ од 24.000.000,00 денари 
и ќе се користат за: 

- пошумување на голини и ерозивни земјишта во 
државна сопственост при што се финансираат следните 
позиции: подготовка на почвата за пошумување, обез-
бедување на соодветен шумски саден материјал, садење 
на садници и останати потребни работи и тоа со: 
а) механизирана обработка на почвата 
ЗОО ха х 40.000,00 ден. 12.000.000,00 
б) рачна обработка на почвата 200 ха х 
60.000,00 12.000.000,00 

IV 

За нега на шумски култури подигнати на голини се 
утврдуваат средства во износ од 20.000.000,00 денари и 
ќе се користат за: 

- учество во спроведување на одгледните мерки во 
шумски култури подигнати со средства од фондот и 
Програма за пошумување на годините 
2.000 ха х 10.000,00 20.000.000,00 

V 

За мелиорација на ^продуктивни деградирани 
шуми и шикари се утврдуваат средства во износ од 
5.000.000,00 денари и ќе се користат како учество за: 

- мелиорација на ^продуктивни де-
градирани шуми и шикари 

1.000 ха х 5.000,00 ден. 5.000.000,00 
VI 

За исплата на неизмирени обврски по Програмата за 
пошумување на годините во 1997 година се утврдуваат 
средствата во износ од 1.519.634,00 денари и ќе се кори-
стат за: 

- исплата на неизмирени обврски по 
Програма за пошумување на гол ин ите 
во 1997 година 1.519.634,00 

IX 

За учество во изработката на посебните планови за 
стопанисување со шумите во приватна сопственост се 
утврдуваат средства во износ од 3.000.000,00 денари и 
ќе се користат за: 
- учество во изработка на посебни пла-
нови за стопанисување со шумите во 
приватна сопственост на површина од 
8.000 ха 
8.000 ха х 375,00 ден./ха 3.000.000,00 

X 

За набавка на теренско возило се утврдуваат сред-
ства во износ од 650.000,00 денари, и ќе се користат за: 

- набавка на теренско возило кое ќе биде во функ-
ција на реализацијата на програмата, односно првен-
ствено ќе служи за вршење на теренските увиди во 
реализација на програмата како и за извршување на 
теренските задачи во секторот за шумарство 

1 (едно) возило марка „Лада" 650.000,00 

XI 

За недоволно предвидени работи по оваа програма 
се утврдуваат средствата во износ од 830 366,00 денари 
и ќе се користат за: 
- непредвидени или недоволно предви-
дени активности и мерки со оваа про-
грама за кои Министерството ќе оцени 
дека треба да се извршат во текот на 
1998 година 730 366,00 
- преводи на меѓународни конвенции, 
стручен и друг материјал од особено 
значење за реализација на Програмата 100.000,00 

XII 

За обезбедување на шумски саден материјал се утвр-
дуваат средства во вкупен износ од 17.000.000,00 денари 
и ќе се користат за следните намени: 

- обезбедување на шумски саден материјал за спро-
ведување на Еколошка акција на младите во Република 
Македонца под назив „Младите за здрава животна сре-
дина", согласно Одлуката на Владата на Република Ма-
кедонија („Сл. весник на РМ" бр. 13/95) 

400.000 броја 3.000.000,00 

- обзебедување на шумски саден материјал за пошу-
мување на земјишта во приватна сопственост 

2.000.000 броја 14.000.000,00 
VII 

За заштита на шуми и шумски култури од пожари, 
болести и штетници се утврдуваат средства во износ од 
5.000.000,00 денари и ќе се користат за: 

Пошумува љето на годините и ерозивни земјишта ќе 
се врши врз основа на оперативни програми за пошуму-
вање на соодветни и однапред дефинирани површини, а 
негата на шумските култури со првата прореда, врз 
основа на извадокот од посебниот план за шумскосто-
панската единица со која тие се утврдени. 

Корисници на средствата по оваа програма можат да 
бидат правни лица од областа на шумарството како и 
други правни лица доколку се стручни или оспособени 
во целост да ги извршат работите предвидени со опера-
тивните програми, како и физички лица кои ќе пошу-
муваат сопствено земЈиште по напатство и контрола L 
стручни служби при Министерството за земјоделегво 
шумарство и водостопанство. тЈчч<^гво, 

Распоредот на шумските садници оп поп \п 
програма ќе го врши Мшшсл^рствоТп

 о д о в а а 
шумарство и водостопанство врз ОСИПА

 зекУ°Делствоу 
барања за спроведување на е к о л о н ^ Л ^ Д О С Т а в е н и т е 

акција и сопетве-
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нидите на приватно земјиште преку стручните служби 
во подрачните единици на ова министерство. 

Корисници на шумски саден материјал наменети за 
пошумување првенствено се физички лица кои се соп-
ственици на земјиште, училишта, научни и други 
државни установи, еколошки друштва, месни заедници 
и слично. 

Исплатата на средствата од дел III, дел IV, дел V, 
дел VII алинеја 2, и дел IX од оваа програма ќе се врши 
по склучен писмен договор помеѓу Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство и корисни-
ците на средствата. 

Исплатата на средствата од дел VI од оваа програма 
ќе се врши врз основа на склучен договор помеђг Мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
корисниците на средствата како и врз основа на доку-
ментација за издадени садници по налог и за потребите 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

Исплатата на средствата од дел VII алинеја 1 од оваа 
програма ќе се врши врз основа на решение донесено до 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, а по претходно барање на претпријатие кое 
стопанисува со шуми. Барањето треба да биде поткре-
пено со извештајот за настанатиот пожар, со сите реле-
вантни показатели. 

Доколку дојде до извршување на одделни мерки 
предвидени со оваа програма во поголем обем, а други 
мерки бидат нереализирани или нецелосно реализи-
рани, министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство ќе изврши пренамена на средствата од една 
во друга намена во рамките на вкупно расположивите 
средства. 

XIII 

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

Бр. 23-505/1 
23 февруари 1998 година 

Скопје 

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

291. 
Уставниот суд на Република Македонија врз основа 

на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонка" 
бр. 70/92) на седницата одржана на 11 февруари 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 121 став 2 од Статутот на 
општината Виница („Службен гласник на општина Ви-
ница" бр. 2/96). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавуваа™ на „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на Советот на Месната заедница Виница со 
решение У. бр. 218/97 од 24 декември 1997 година по-
веде постапка за оценување законитоста на одредбата 
од актот означен во точката 1 од оваа одлука поради 
тоа што се постави прашањето за неговата согласност 
со член 82 од Законот за локалната самоуправа. 

а r v n ^ на о д а ш т а утврди дека според член 121 
о Статутот на Општина Виница контрола над 

став I од саботен* на о б л и н у та местата самоу-
финансиското^^ зафинансии и буџет на Советот на 

Откината. 

5. Во член 82 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 52/95) 
е предвидено дека работите од член 81 на овој закон се 
финансираат од: средствата кои што единицата на ло-
калната самоуправа ќе им ги отстапи на месните заед-
ници и другите облици на месна самоуправа согласно со 
плановите и програмите за нивниот развој, средства 
што граѓаните непосредно ги здружуваат, средства што 
ќе ги издвојат заинтересираните правни и физички 
лица, средства од надоместок за услуги и подароци и 
други средства. 

Тргнувајќи од наведената одредба со која се регу-
лира прашањето за финансирање на работата на мес-
ната самоуправа, единицата на локалната самоуправа 
може да врши финансиска контрола на работата на 
месната самоуправа, меѓутоа таа контрола треба да се 
сведе на оние средства и за оние средства кои се обезбе-
дени од единицата на локалната самоуправа, а не и за 
другите средства кои месната самоуправа ги обезбедила 
на друг начин. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај со оспо-
рената одредба се овозможува финансиска контрола од 
страна на единицата на локалната самоуправа над сето 
финансиско работење на месната самоуправа, а не само 
контрола за оние средства што и се отстапени од едини-
цата на локалната самоуправа. Судот оцени дека на тој 
начин се задира во самостојноста на месната самоу-
права, поради што оспорениот член од Статутот на 
Општина Виница не е во согласност со Законот за ло-
калната самоуправа. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловом, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 218/97 _ 
И февруари 1998 година v Претседател 

Скопје н а Уста®™01, суд на Република 
Македонија, 

д-р Милан Недков, с.р. 
292. 

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 20.02.1998 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 „набавим цени 
на производите - Ц-11, Ц-12, Ц-13" што Заводот за 
статистика на Република Македонија согласно Програ-
мата за статистички истражувања за периодот 1998-
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97), ќе го спроведува со полугодишна пери-
одика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат избрани претпријатија, 
трговци поединци и трговски друштва и др. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за набав-
ките цени, разликата во цени, данокот на промет, и 
малопродажните цени на избрани производи; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: номенклату-
рата на производи во домашната трговија; 
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- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- извештај ните единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат за Репу-
блика Македонија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/19 В.д. директор, 
20 февруари 1998 година Л о т о Герасимовски, с.р. 

Скопје 
293. 

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 Македонка на 20.02.1998 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 „Извештај за це-
ните на големо Ц-21" што Заводот за статистика на 
Република Македонија согласно Програмата за стати-
стички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/ 
97), ќе го спроведува со месечна периодика од 1998 
година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат избрани претпријатија, 
трговци поединци и трговски друштва и др. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за: цените 
на избрани производи во трговијата на големо по одре-
дена спецификација; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: номенклату-
рата на производи во внатрешната трговија; 

- 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. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонка". 

Бр. 02-373/20 Директор, 
20 февруари 1998 година Л о т о ^ристовски , с.р. 

Скопје _ _ _ _ _ 

294. 
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 20.02.1998 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 статитичкото истражување „Цени на мало на 
земјоделски производи Ц-11-а" што Заводот за стати-
стика на Република Македонија согласно Програмата 
за статистички истражувања за периодот 1998-2002 го-
дина („Службен весник на Република Македонија" бр. 
64/97), ќе го спроведува со петнаесетдневна периодика 
од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат избрани продавници и 
места во пазарите на земјоделски производи. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за најни-
ски и највисоки цени на земјоделските избрани произ-
води; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: номенклату-
рата на производи во домашната трговија; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- извештај нит е единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на место на снимање, а ќе се објавуваат за Репу-
блика Македонија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/21 В-Д- Директор, 
20 февруари 1998 година Лото Гераашовски, с.р. 

Скопје 
295. 

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 20.02.1998 година 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 

ИСТРАЖУВАЊЕ 
1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 

основи за статистичкото истражување „Извештај за 
цени на мало - прехранбени производи - Ц-12" што 
Заводот за статистика на Република Македонија со-
гласно Програмата за статистички истражувања за пе-
риодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97), ќе го спроведува со ме-
сечна периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат избрани продавници во 
трговијата на мало. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за мало-
продажните цени на избрани производи; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: номенклату-
рата на производи во внатрешната трговија; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- извештајни^ единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на продавница, а ќе се објавуваат за Република 
Македонија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/22 В-Д- Директор, 
20 февруари 1998 година До**« Гержсимоваш, с.р. 

Скопје 

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 20.02.1998 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 „Извештај за 
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дени на мало на ^прехранбени производи - Ц-13" што 
Заводот за статистика на Република Македонија со-
гласно Програмата за статистички истражувања за пе-
риодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонка" бр. 64/97), ќе го спроведува со ме-
сечна периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат избрани продавници во 
трговијата на мало; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за цени на 
мало на избрани производи; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: номенклату-
рата на производи во домашната трговија; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- извештај нит е единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на продавница, а ќе се објавуваат за Република 
Македонија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/23 В.д. директор, 
20 февруари 1998 година Дончо Гераснмовскн, с.р. 

Скопје 
297. 

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 20.02.1998 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 „Цени на мало 
на земјоделски производи" што Заводот за статистика 
на Република Македонија согласно Програмата за ста-
тистички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/ 
97), ќе го спроведува со месечна периодика од 1998 
година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат избрани продавници и 
места во пазарите на земјоделски производи; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за најни-
ски и највисоки цени на земјоделските избрани произ-
води; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: номенклату-
рата на производи во домашната трговца; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- извештај нит е единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на место на снимање, а ќе се објавуваат за Репу-
блика Македонија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/24 В.д. директор, 
20 февруари 1998 година Дончо Герасимовскн, с.р. 

Скопје 

298. 
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 Ж02Л998 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 „извештај за це-
ните на услугите" што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија согласно Програмата за статистички 
истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 64/97), ќе го 
спроведува со месечна периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат избрани места, дуќани, 
сервиси и трговци поединци; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за цените 
за единица услуга по соодветна спецификација; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: номенклату-
рата на производи во внатрешната трговија; 

- 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. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/25 В.д. директор, 
20 февруари 1998 година Д°«™> Герасимовски, с.р. 

Скопје 

299. 
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 20.02.1998 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 „извештај за уго-
стителски услуги" што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија согласно Програмата за статистички 
истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 64/97), ќе го 
спроведува со месечна периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат избрани угостителски об-
јекти; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за цените 
во угостителството за храна, напитоци и ноќевања; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: номенклату-
рата на услугите поврзана со ЕКД/НКД; 

- 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. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/26 В.д. директор, 
20 февруари 1998 година Д 0 | И 0 Герасимом*«, с.р. 

Скопје 
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По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е 
дека во текстот на Правилникот за произведување на вое!« старе-
шини („Службен весник на Република Македонија" број 4/98), е 
направена грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ВОЕНИ СТАРЕШИНИ 

Во член 2 став 1 и член 3 став 1 наместо зборот „Воените" 
треба да стојат зборовите „Во воени", а зборовите „во следните 
чинови" се бришат. 

Во член 3 став 2 точка 1 по зборот „КОЈ" треба да се додаде 
зборот „не" 

Бр 02-128/4 Министер за одбрана, 
19 февруари 1998 година Д Р Лазар К и м о с к и , с.р. 

Скопје 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

3. 
Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8 ,9 и 10 

на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Сл. весник на РМ" бр. 80/93,14/95,71/96 
и 32/97), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 26.02.1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ 
ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ - МАРТ 1998 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-

рување според кои се пресметува и плаќа придонесот за 
пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците на 
данок од приход од земјоделска дејност на кои земјодел-
ската дејност им е единствено занимање (во натамош-
ниот текст: индивидуални земјоделци). 

Член 2 
Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и 

плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигу-
рување се распоредуваат во основици на осигурување 
според висината на катастарскиот приход, и тоа: 

Ред. 
бр. 

Катастарски приход 
(во денари) 

Месечна основица 
на осигурување 

1. до 400,00 
2. од 400,01 ) ЈО 900,00 
3 од 900,01 ) ЧО 2000,00 
4. од 2000,01 ) jo 4500,00 
5. од 4500,01 ) 7000,00 
6. над 7000,01 

2.732,00 
3.860,00 
4.962,00 
5.515,00 
6.065,00 
6.619,00 

Член 3 
Индивидуалните земјоделци можат, по сопствен из-

бор, да се определат да плаќаат придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на повисока основица на оси-
гурување. 

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да 
плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на повисока основица на осигурување должни се 
до 31 март во тековната година да поднесат писмено 
барање до органот за јавни приходи во општината. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонка", а 
ќе се применува од 1 јануари заклучно со март 1998 
година. 

Бр. 02-866 
26 февруари 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Управниот одбор, 
Ѓорѓи Атанасов, с.р. 

К О Л Е К Т И В Н И Д О Г О В О Р И 
4* 
~ Врз основа на член 122 од Колективниот договор за 
државните, правосудните и органите на локалната са-
моуправа на Република Македонка („Службен весник 
на РМ", бр. 53/95), Синдикатот на работниците од упра-
вата, правосудството и здруженијата на граѓани на Ре-
публика Македонија и Министерството за правда на 
Република Македонија на ден 12.02.1998 година, извр-
шија 

Д О П О Л Н У В А Њ Е 
НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ДРЖАВ-
НИТЕ, ПРАВОСУДНИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЛО-
КАЛНАТА САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА 

1. По член 99, се додава нов член 99-а, кој гласи: 

„Член 99-а 

Одлуката за престанок на работниот однос на работ-
никот поради повреда на работната дисциплина или 
поради неисполнување на обврските од работното ме-
сто, работодавецот е должен да ја донесе во рок од 1 
година само во случаите кога поради повредите од член 
98 и 99 од овој Колективен договор е покрената и по-
стапка за кривична одговорност на работникот". 

2. Дополнувањето важи од денот на потпишува-
њето, односно од 12.02.1998 година. 

3. Текстот на дополнувањето да се објави во „Служ-
бен весник на Република Македонија". 

Синдикат на работниците од 
управата, правосудството и 

здруженијата на граѓани на РМ 
Претседател, 

Ванчо Муратове«, с.р. 

Министерство за правда на 
Република Македонија 
Министер за правда, 

д-р Ѓорѓи Спасов, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Колективниот договор на 
Министерството за внатрешни работи („Службен вес-
ник на РМ", бр. 8/98), се направени грешки, поради што 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР НА МИНИСТЕР-

СТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
1. Во член 22 став 1 зборовите „2 члена", се заме-

нува со зборот „членови". 
2. Во член 26 став 2 точка 1 алинеја 1 по зборот 

„работно" се додава зборот „место". 
3. Во член 27 став 4 зборот „општествена" по збо-

ровите „средства за" се брише. 
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4. Во член 29 во вториот ред по зборовите „седиш-
тето на" се додаваат зборовите „организационата еди-
ница односно" 

5. Во член 31 став 1 по зборот „министерот" се 
додаваат зборовите „или од него овластен раководен 
работник" 

6 Во член 41 став 1 по зборот „да" се додава зборот 
„се". 

7. Во член 44 ciaB 1 алинеја 4 но зборот „територи-
јалните" се додава зборот „професионални", а во став 3 
по бројот „2" се додаваат зборовите „на овој член". 

8 Во член 50 во првиот ред зборот „и" по зборот 
„цената" се заменува со зборот „на". 

9 Во член 57 став 2 по зборот „решението" се 
додаваат зборовите „од став 1 на овој член" 

10. Во член 58 став 3 по зборот „работа" се додава 
зборот „го". 

11. Во член 60 став 2 по зборовите „комисија на" се 
додаваат зборовите „Министерството и пред соодветна 
комисија на". 

12 Во член 63 став 3 зборот „на" по зборот „барање-
то" се заменува со зборот „не". 

13 Во член 82 став 3 бројот „8" се заменува со 
бројот „15" 

14 Во член 100 став 2 зборот „која" по зборовите 
„Јазикот на" се заменува со зборот „ К О Ј " 

15 Во член 104 став 1 точка 2 алинеја 1 зборовите 
„како и уплата на лични обврски на работникот од 
неговата плата" се бришат, во точка 3 алинеја 1 но 
зборот „Синдикатот" се додаваат зборовите „по писмен 
налог на раководителот на организационата единица 
каде што е распореден претседателот на Синдикатот" 

16 Во член 109 став 1 зборот „и" по зборот „волон-
терски" се заменува со запирка, а по зборовите „Про-
грамата за" се додаваат зборовите „работа и за". Во 
став 2 по зборот „Синдикатот" се додаваат зборовите 
„на гранката", а во став 3 по зборот „тие" се додава 
зборот „се" 

17 Во член 130 зборот „иако" по зборот „обврски" 
се заменува со зборовите „и ако" 

18. Во член 133 став 1 точка 19 по зборот „работник" 
се додаваат зборовите „за отсуството од работа" 

19 Во член 141 став 7 зборот „донесува" по зборот 
„предлог" се заменува со зборот „поднесува" 

20. Во член 157 точка 2 потточка а), алинеја 2 зборо-
вите „до V" се заменуваат со зборовите „со IV", а во 
алинеја 3 и 4 зборот „до" се заменува со зборот „со". 

21 Во член 160 став 1 но зборот „поднесе" се дода-
ваат зборовите „барање односно", а по зборот „приго-
вор" се додаваат зборовите „КОЈ се поднесува". 

22. Во член 163 зборот „заведат" се заменува со 
зборот „поведат" 

23. Во член 165 став 3 зборот „кон" по зборот „до-
полнување" се заменува со зборот „на". 

додека таа или нејзиниот полномошник не се појават 
пред судот 

Од Основниот суд CKonie I - Скопје, V. II бр. 
( " И З О ) 

3905/96 

Македонски полициски 
синдикат 

Министерство 
за внатрешни работи 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ех И ОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред ово! суд се води процесна постапка за раз-

вод па Прак, по тужбата на тужителот Сефула Сулеј-
мани, од С копје, е Сарај, ул "М Тито 10" бр 14, про-
тив тужената Наталија Баграмјан, од Баку, Азер-
бцпан, а сега со непозната адреса во е гране тво За 
привремен застапник на тужената е назначен адвока-
ти Џемаил Саити од Скопје, кој ќе ја застапува се 

Пред ОВОЈ суд се води постапка за утврдување 
пораво на сопственост по тужба на тужителот Алек-
сандар Еерасимов од СкопЈе, против тужениот Петре 
Бошковски од СкопЈе со непозната адреса на живе-
ење Вредност на спорот неопределена 

Бидејќи тужениот е со непозната адресар судот за 
него нема никаква податоци, се повикува Петре 
Бошковски да се Јави во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
и на огласната табла на судот и тоа да се јави во судот 
или да постави СВОЈ полномошник КОЈ ќе го застапува 
во спорот Во спротивно по истекот на ОВОЈ рок во 
смисла на чл. 84 од ЗПП ќе му биде поставен 
привремен застапник од редот на адвокатите КОЈ ќе го 
застапува тужениот се додека тужениот или неговиот 
полномошник не се Јават пред судот 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, VIII П бр 
2380/97 (3838) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Велес се води процес за 

сопственост по тужбата на тужителот Бајровиќ Љут-
ви! е °Д с Оризари, против тужениот Пепиќ Хамид од 
е I Оризари, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот да се Јави во судот заради прием 
на тужба, или во истиот рок да постави СВОЈ полно-
мошник што ќе ги застапува неговите интереси 

Во спротивно, за привремен застапник на туже-
ниот му се одредува стручниот соработник во Основ-
ниот суд во Велес, Перчинковска Валентина, КОЈ а ќе 
I и има сите права и должности на законски застапник, 
сс додека тужениот или неговиот полномошник не се 
појават пред судот, односно додека органот за стара-
телство не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр.2126/97 (3276) 

Пред Основниот суд во Велес поднесена е тужба, 
во парничниот предмет П.бр. 119/98 по предлог на 
тужителот Димов Антонио од Велес, против туже-
ниот Уздал Нури од Измир, Република ТурциЈа, сега 
со непознато место на живеење и престојување. За 
привремен застапник на тужениот му е одредена 
стручниот соработник Перчинковска Валентина. 

Привремениот застапник ги има сите права и 
должности на законски застапник се додека тужениот 
или неговиот полномошник не се појават пред судот 
односно се додека органот за старателство не го 
извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр.119/98 (3566) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар, се води 

граѓанска постапка за надомест на штета по тужбата 
на тужителот Министерство за здравство - фонд за 
здравствено осигурување - подрачна служба Гостивар, 
против тужениот Махмуди Усни од Гостивар, ул. "И. 
JI Рибар" бр 5 со непозната адреса на живеење во 
странство. Вредност на спорот 166.710,00 денари. 

На тужениот Махмуди Усни од Гостивар му се 
поставува привремениот застапник при Основниот суд 
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во Гостивар дипл.правник Душица Димитриеска, 
стручен соработник, Koja ќе ги застапува интересите 
на тужениот додека ТОЈ или негов полномошник или 
застапник но се појават на главната расправа пред 
оно) суд односно се додека органот за старателство не 
му постави старател 

Од Основниот суд во Гостивар, П бр 1091/97 (3839) 

Пред Основниот суд во Гостивар, се води спор по 
тужбата на тужителот Бегзати Неби од Гостивар, ул. 
"ЈНА" бр 277, против тужената Бегзати родена Дур-
миши Нације, со поранешна адреса ул "Браќа Ги-
носки" бр. 167, Гостивар, а сега со непозната адреса во 
Р Германија 

Бидејќи тужената сега е со непозната адреса во 
Германија, за нејзин привремен застапник е назначена 
Димитриеска Душица, стручен соработник при Основ-
ниот суд во Гостивар, која ќе ја застапува се додека не 
се појави во судот и истата ќе ги има сите права и 
обврски како нејзин законски застапник. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 1097/97 
(3885) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар заведена е 

оставинска постапка по оставината на покоен Стефан 
Далиповски, порано од Дебар, кој умрел во Дебар на 
31.Х.1991 година. 

Се повикуваат законските наследници Дилавер 
Далиповски од Дебар, сега во САД со непозната 
адреса на живеење, син на оставителот, и Деси 
Мустафовска од Дебар, сега во Швајцарија со 
непозната адреса на живеење, ќерка на оставителот, 
да се јават во рок од 30 дена или да постават СВОЈ 

полномошник заради расправање на оставинската 
постапка. 

Доколку повиканите законски наследници не се 
јават во определениот рок или не постават СВОЈ 

ПОЛНОМОШНИК, судот ќе ja расправи оставинската 
постапка според расположливите податоци. 

Од Основниот суд во Дебар, О.бр. 18/96. (3873) 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ t 
Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за 

развод на брак по тужбата на тужителот Миле 
Лалков, од Кавадарци, ул."Цано Поп-Ристов" бр. 24, 
против тужената Марија Доил од Хамерсмит -
Лондон 

На тужената за привремен застапник и е назна-
чен Ќиро Костов, адвокат од Кавадарци, ул "Илин-
денска" бр 31, КОЈ ќе ги застапува нејзините интереси. 

Се повикува тужената да се Јави во судот лично 
или преку полномошник во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот. Доколку во ОВОЈ рок не се 
појави, привремениот застапник ќе ja застапува во 
постапката се додека тужената или нејзиниот полно-
мошник не се појават пред судот до окончувањето на 
постапката 

Од Основниот суд во Кавадарци, П бр 187/98 
(3565) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд се води парнична постапка за долг 

по тужбата на тужителот Џеват Нухија од Куманово, 
ул "Црнотравска" бр 26, против тужениот Насуф Ре-
цепи со непознато престојувалиште. 

На тужениот му се поставува привремен зас-
тапник Љиљана Петровска, стручен соработник при 

Основниот суд во Куманово, КОЈ а ќе го застапува ту-
жениот до окончување на постапката или до неговото 
појавување во судот. 

Од Основниот суд во Куманово, П.бр.2131/97. 
(3258) 

Пред ОВОЈ суд е заведен парничен предмет за 
утврдување право на сопственост на недвижност, по 
тужбата на тужителите Коце Денковски од Скопје, 
Дича Денковски од Скопје, Јане Денковски од Нови 
Сад и Десанка Митревска од Белград, сега со непоз-
ната адреса. Вредност на спорот неопределена.На 
тужениот му се поставува за привремен застапник 
стручниот соработник Савре Спасовски, КОЈ ќе го 
застапува пред овој суд се до окончувањето на 
постапката или до негово појавување пред судот 

Од Основниот суд во Куманово, И. Л.бр. 2505/97. 
(3973) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Пред ОВОЈ суд во тек е парнична постапка за 

утврдување право на сопственост по тужбата на тужи-
телот Ариф Земовски од Битола, ул."Херцеговина" 
бр 2, против тужениот Мурат Земов од Битола, сега 
со непозната адреса во Шведска 

Се повикува тужениот Мурат Земов од Битола во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот на 
судот да му достави точна адреса или да одреди СВОЈ 

полномошник. Во спротивно, судот по службена 
должност ќе му постави привремен застапник КОЈ ќе 
ги застапува неговите права и интереси се до 
окончувањето на постапката пред судот. 

Од Основниот суд во Ресен, П.бр 259/97 (3876) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води сопстве-

нички спор по тужбата на Назми Мерсели од е. Одри, 
против Диме Маринковиќ од е. Одри, сега во САД со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се Јави во Основниот суд 
во Тетово во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот или да одреди полномошник. Во спро-
тивно, преку Центарот за социјална работа во Тетово 
ќе му биде одреден привремен застапник КОЈ ќе го 
застапува до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1252/97 (3303) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка 
за исполнение на договор за купопродажба по туж-
бата на тужителот Ибрахими Ислам од е. Tajpe, 
против тужениот Сеадини Мирим од Тетово, а сега со 
непозната адреса во Словенија. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да 
достави адреса или да овласти полномошник КОЈ ќе го 
застапува во постапката до нејзиното окончување 

Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку 
Центарот за социјална работа на тужениот ќе му 
постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П бр. 165/98 (3549) 

Пред ОВОЈ суд во тек е граѓански спор за 
сопственост по тужбата на тужителот Садики Меџаит 
и др. од е. Боговиње против тужените Јусуфи Рахим, 
Јусуфи Невресе, Јусуфи Зира и Јусуфи Зекир, со 
непозната адреса во СР Југославија. 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот да се Јават во Основниот суд 
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во Тетово, или, пак, да постават СВОЈ ПОЛНОМОШНИК. 

Во спторивно, судот по службена должност преку 
Центарот за социјална работа им постави привремен 
старател КОЈ ќе ги штити нивните права и интереси до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 229/97 (3878) 

Пред ОВОЈ суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужител ката Ил МИЈ е Хасани од е. 
Камењане, против Насир Беќири од е. Камењане, а 
сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се Јави во ОВОЈ суд во 
рок од 30 дена или, пак, во ТОЈ рок да постави СВОЈ 

полномошник Доколку тоа не го стори, од страна на 
ОВОЈ суд ќе му биде поставен привремен старател КОЈ 

ќе се грижи за неговите интереси до правосилното 
окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 177/98 (3880) 

Пред ОВОЈ суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителката Нуредини Xajpnje од е 
Радиовце, против тужениот Нуредини Нехат, со не-
позната адреса во странство 

Се повикува тужениот да се Јави пред ОВОЈ суд во 
рок од 30 дена или, пак, да постави СВОЈ полномошник 
во земЈата Доколку тоа не го стори, ОВОЈ суд ќе му 
постави привремен застапник КОЈ ќе се грижи за 
неговите интереси до правосилното окончување на 
спорот 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 43/98 (3882) 

Пред ОВОЈ суд се води спор за раскин на дого-
ворот за подарок по тужбата на тужителот Божи-
новски СтоЈан од е. Одри, против Димитриевска Рада 
и др. од е. Одри. Вредност на спорот 50.000 денари 

Се повикува тужената Виолета СТОЈ анова 
Тодоровиќ од е Одри, сега со непозната адреса во СР 
Југослав^а, да се Јави во рок од 30 дена во Основниот 
суд во Тетово 

Доколку во ОВОЈ рок не се Јави и не одреди СВОЈ 

полномошник, судот ќе и постави привремен старател 
КОЈ ќе се грижи за неЈЗИните права и интереси во 
постапката 

Од Основниот суд во Тетово,П.бр. 178/97 (3883) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Срег. бр. 5930/97, на регистарска влошка бр 1-19272-
0-0-0 го запиша во судскиот регистар зголемувањето 
на основачки влог и промена на лице овластено за за-
стапување во внатрешниот и надворешниот промет на 
Претпријатието за производство, трговија и посреду-
вање „АЦИКО И ХРИСТИНА ТРЕНД" екснорт-им-
порт, ц.о. д о.о. ДТЦ Мавровка, Ламела Ц 11 кат 
бр.6, ул.„Крсте Мисирков", бр.7 Скопје. 

Се брише Филиповска Даниела, а се запишува 
Живко Филиповски како ВД директор без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
5930/97. (1562) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 1252191, на регистарска влошка бр 1-67804-
0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
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це овластено за застапување во внатрешен трговски 
промет и НТР на Претпријатието за инвестиции, 
пЈвектирање, инженеринг и менаџмент „УНИМАГ 
ИНЖЕНЕРИНГ" експорт-импорт д.о.о. ул.„Парти-
зански одреди" бр 21/2-15, Скопје. 

Се брише Иштван Кладек директор без ограничу-
вање, а се запишува Малковски СТ ОЈО директор без 
ограничување 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Срег бр 
7252/97. (1563) 

Основниот суд СКОПЈС I - Скопје, со решението 
Срсг бр 6441/97, на регистарска влошка бр 1-17889-
0-0-0 ja запиша во судскиот регистар промената на 
Трговското претпријатие „МИМА КОМЕРЦ" д о о 
ул „Локов" бр 3 

Се брише Мирева Митреска, а се запишува Митре 
Мит реbl кI 

Од OLI.V . I,, I СУД СКОПЈЕ 1 - Скоте. Срег бр 
6441/97 " (1564) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7292/97, на регистарска влошка бр. 1-40377-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
основач, проширување на дејноста на Претпријатието 
за производство, услуги и трговија на големо и мало, 
извоз-увоз „ИГМАР" ц.о. Скопје ул. „Ѓорѓи Капчев" 
бр. 10/26. 

Досегашниот назив на Претпријатието за производ-
ство, услуги и трговија на големо и мало извоз-увоз 
„ИГМАР" ц.о. Скопје ул. Ѓорѓи Капчев бр. 10/26 во 
иднина се менува и ќе гласи: 

Претпријатието за производство, услуги и трговија 
на големо и мало, извоз-увоз „РУД-ПРОИНГ" ц о. ул. 
„Ѓорѓи Капчев" бр. 10/26 Скопје. 

На ден 19.12.1997 год. пристапиле Гурчичоски 
Драге, Петрески Стојанче и Блажев Крсто. 

Дејности: 011119, 012001, 012002, 012111, 020110, 
020121, 020140, 020201, 020202, 020302, 060503, 070131, 
070227, 080119, 080121, 080123, 090110, 090121, 090123, 
090124, 090129, 110301, 110403,110500. 

Се брише Митановски Михајло, директор, а се запи-
шува Митаноски Игор директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Ср ег. бр. 7292/ 
97. (2334) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6801/97, на регистарска влошка бр. 1-19393-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на „ДУБРОВКИЊА" Претпријатие за внатрешна и 
надворешна трговија д.о.о. Скопје ул. „Беласица" бб 
Скопје. 

Од претпријатието истапува досегашниот основач 
„ДУБРОВКИЊА". Претпријатие за внатрешна и над-
ворешна трговија п.о. Дубровник, а пристапува Јордан 
Манушев од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6801/ 
97. (2335) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение го 
Срег. бр. 189/98, на регистарска влошка бр. 1-39378-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар проширување на деј-
носта на Производно трговско претпријатие „ЛОТОС" 
д.о.о. експорт-импорт ул. „16-та Македонска бригада" 
10/3-9 Скопје. 

Дејности: 070132, 070227, 110903, 110905, 110909, 
120311, 120312, 013400. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 189/ 
98. (2340) 
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Освоениот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7372/97, на регистарска влошка бр. 1-7665-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар истапувањето на ос-
новач на Трговското претпријатие „ТРИ ТРГОВЦА" 
ц.о. увоз-извоз Скоцје - е. Арачиново ул. „Маршал 
Тито" - НО бр. 50 е. Арачиново. 

Од 24.12.1997 година од претпријатието истапува ли-
цето Абедин Исени. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7372/ 
97. (2341) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6705/97, на регистарска влошка бр. 1-50073-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејноста на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ДАРФИЛД ИНТЕРНАЦИОНАЛ" д.о.о. 
Скопје ул. „243" бр. 16. 

Дејноста: 120361,120363, 120364,120311. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6705/ 

97. (2343) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 115/98, на регистарска влошка бр. 1-29066-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
лице за промена на овластено лице-директор на Тргов-
ското претпријатие „ЏЕТ-КОМЕРЦ" д.о.о. ул. „Мар-
шал Тито" бр. 53 Скопје. 

Се брише досегашното овластено лице Горан 
Крстиќ - директор без ограничување. 

Новото овластено лице е Бојан Крстиќ - директор 
без ограничување. 

Бојан Крстиќ - директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 115/ 

98. (2344) 

Основниот суд СкопЈе I - СкоиЈе, со решението 
Грег бр 2656/97, на регистарска влошка бр 6-
02001194-000-09 го запиша во трговскиот регистар упи-
сот на трговецот поединец „СТЕФАНОС" угостител-
ски услуги, ги Ашелина Милисав Спасовска ул „Томе 
Арсовски" бр 49 л 1 СкопЈе 

Дејности 080190 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своЈа сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со сиот СВОЈ 
имот 

Управител без ограничување - Ангелина Спасов-
ска 

Од Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, Срсг бр 
2656/97 (1598) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег бр 2737/97, на регистарска влошка бр 6-
02001224-000-06 го запиша во судскиот регистар уписот 
на трговецот поединец на ТП „ДУЛЕ КОМПАНИ" 
Горан Душко Василевски - превоз на патници со такси 
автомобили ул „Алексо Демниевски" бр 11 Oconje 

Д СЈ ност 060602 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет ќе одговара лично со целиот СВОЈ 
имот * 

Управител со неограничени овластувања е Горан 
Василиевски 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 2737/ 
97. (1599) 

сот на ТП Авто такси „МИКИ" Христовски Михаило 
ул Бул „Јане Сандански" бр 71/1-16 СкоиЈе 

Основач на ТП е Хисiовски Јован Михаило ул 
Бул. „Јане Сандански" бр 71/1-16. 

Дејност 060602 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за ceoja сметка 
За обврските сторени во правниот промет со фети 

лица трговецот поединец одговара лично со целиот 
свој имот 

Христовски Михаило - управител со неограничено 
овластување 

Од Основниот суд СкоиЈе 1 - СкопЈе, Трег бр 2707/ 
97 (1600) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег бр 6388/97, на регистарска влошка бр 1-22411-
0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач и промена на лице овластено 
за застапување во внатрешен трговски промет и НТР 
на Претпријатието за промет и услуги „ЕНИС" екс-
порт-имиорт д о о е Долно Свиларе Скогце 

Се врши промена на форма и седиште па во иднина 
ќе гласи 

Претпријатие за промет и услуги „ДИНАРА ПРО-
МЕТ" ексиорт-импорт д о о ул „Иван Аговски" бр 9/ 
4 - 1 7 С К О П Ј С 

Од 26 10 1997 год од претпријатието како основач 
истапува лицето Асип Садики, а пристапува Богу чо-
виќ Светлана од СкопЈе 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешен и надворешен трговски промет 

Се брише Асип Садики директор без ограничува-
ње 

Се запишува Богу ник Милан директор без ограни-
чување 

Од Основниот суд СКОПЈС 1 - Ckorije, Сра бр 
6388/97 (1601) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 2607/97, на регистарска влошка бр 6-
02001246-000-06 го запиша во трговскиот регистар упи-

Основниот суд СКОПЈС I - Скопје, со решението 
Грег бр 2725/97, на регистарска влошка бр 3-
02001319-000-01 го заниша во трговскиот регистар 
основањето на д о о Друштво за проектирање и соф-
тверска поддршка на географски информациони систе-
ми „ГИС ДИЗАЈН" Борис, Аксенти и др д о о 
ул „Мито Хауивасилсв - Јасмин" бр 14/4 Скопје 

Друштвото е основано со Договор бр 01-01 од 
27 И 1997 година, од страна на странскиот основач, 
МатЈаж Хрибар, од Љубљна, Рспублнка Словенија, 
„ЖаучсрЈева Улица" бр 002 и домашни основачи, Ак-
сенти Грнаров, од Скопје, ул „Илинденска" бр 3/26 и 
Борис Пауновски ул „Даме Груев" бр 1/4-22 Скопје 

Дејности 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 
011729, 050КХ), 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 
060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, откуп на земјоделски, сточарски и 
шумски производи, печурки и водоземци, 080190, 
080201, 080202 , 090209, 110109, 110302, 110303, 110304, 
110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110611, 110612, 
110620, 110905, 110909, 070301, 070320, изведување на 
инвестициони работи во странство, отстапување на ин-
вестициони работи на странско лице во Република Ма-
кедонија, меѓународен транспорт на стоки и патници 
во дру мекиот сообраќај, работи на меѓународна шпе-
диција, меѓународно сообраќајни - шенциски работи 
вршење на туристички работи со странство nocoeiiv 
вање и застапување во надворешно трговскиот гinn 
мет, реекспорт, консигнациона продажба 
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Во правниот промет со трети лица, д о о истапува 
во свое име и за СВОЈ а сметка 

За обврските превземени во правниот промет со 
трети лица д о о одговара со целиот СВОЈ имот. 

Грнаров Аксенти - управител без ограничување 
Пауновски Борис - управител без ограничување 
Грнаров Аксенти управител со неограничени овла-

стувања 
Пауновски Борис управител со неограничени овла-

стувања 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр 2725/ 

97. (1602) 
Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 

Трег бр 2660/97, на регистарска влошка бр 3-
02001334-000-03 го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговското друштво на Мешовито дру-
штво со странски капитал со ограничена одговорност 
во приватна сопственост, за производство промет и ус-
луги и транспорт „ФРОТИРЕКС" Ангеловски д о.о 
увоз-извоз ул „Кузман Јосифовски Питу" 26/1-1 Ско-
пје 

Основачи Ангел Ангеловски и Д-р Михаил Анге-
ловски 

Дејности 012524, 070121, 070221, 090150, 060502, 
110309, 110909, 070310, 070320, посредување и застану-
вање во прометот со стоки и услуги, реекспорт, мало-
граничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР 
Југославија, комисиона продажба, распродажба на 
стоки во консигнациони складишта 

Мешовито друштво во правниот промет со трети 
лица настанува во свое име и на ceoja сметка 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со целокупниот СВОЈ ИМОТ 

Ангел Ангеловски - управител без ограничување 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр 2660/ 

97 (1603) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег бр 104/98, на регистарска влошка бр 1-29748-0-
0-0 ja запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на Претпријатието за градежништво, трговија на 
големо и мало „ЗОМА-ФС" увоз-извоз, д.о.о. бул. 
„Крсте Мисирков" бр. 13/6, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува: Транспортно прет-
пријатие „ДАВРЕКС-ИН-М" д.о.о. експорт-импорт, 
бул „АВНОЈ" бр 14, 1-5. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр 104/ 
98 (1544) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 116/98, на регистарска влошка бр. 1-62087-0-
0-0 ja запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и директор на Трговското претпријатие „ВЕА-
КОМЕРЦ" д о.о експорт-импорт, е. Арачиново, Ско-
пје 

Кон претпријатието пристапуваат Стоилков Оли-
вер, Богоески Дејан и Здравев Бише. 

Се брише Ајдиновски Сулејман а се запишува 
Стоилков Оливер како нов директор. 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Срег. бр. 116/ 
98 (1545) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр 7108/97, на регистарска влошка бр. 1-3445-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за промет на големо и мало со увоз-извоз, 
ТРИКОТЕКС" ц о. ул. „Стрмешево" бр. 3/а, Скопје. 

Од претпријатието за промет на големо и мало со 
увоз-извоз, „ТРИКОТЕКС" ц.о. Скопје на ден 

05.12.1997 година истапува основачот Борислав Кара-
манов од Скопје со Одлука од 05.12.1997 година и си 
го повлекува својот основачки влог. 

Се брише досегашниот застапник Борислав Кара-
манов, директор без ограничувања а се запишува нов 
застапник во претпријатието Крсте Стефановски, ди-
ректор без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7108/97. (1546) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 47/98, на регистарска влошка бр. 1-10402-0-0-
0 ja запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Друштвото со ограничена 
одговорност во мешовита сопственост со полна .одго-
ворност „РАДЕ КОНЧАР - ЗАЕДНИЧКИ ДЕЈНО-
СТИ", „III Македонска бригада" б.б., Скопје. 

Се брише досегашниот законски застапник Бла-
жевски Тодор, дипл. маш инж директор на д о.о го 
застапува неограничено во рамките на дејностите на 
д.о.о. а се запишува Крстески Дарко дипл. екк. дирек-
тор на до.о.о. го застапува неограничено во рамките 
на дејностите на д.о.о. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 47/ 
98 (1547) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 209/98, на регистарска влошка бр. 1-67269-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште и проширување на дејноста на „ЗОРАН", Сервис 
Центар за изработка на фотографии, печати, гравира-
ње и печатење, д.о.о. увоз-извоз, ул. „Вељко Влахо-
вић" бр. 31/3, Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на ул. „Вељко Вла-
ховић бр. 31/3. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
120311, 120312. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 209/ 
98 (1548) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 81/98, на регистарска влошка бр. 1-16475-0-0-
0 ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на Производно трговско претпријатие „АТА-КО-
МЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз, Трговски центар Буњаковец 
кат I локал 33, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Снежана Балкано-
ва а истапува Атанас Балканов. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 81/ 
98. (1549) 

Основниот суд Скопје I - СкоиЈе, со решението 
Срег. бр. 49/98, на регистарска влошка бр. 1-54339-0-0-
0 ja запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, истапување и пристапување на основачи и проме-
на на лице овластено за застапување на Туристичката 
агенција „БРАГА 95" д.о.о. ул. „Владимир Комаров" 
бр. 7/43, Скопје. 

Се брише Аце Мицковски, се запишува Насер Зеј-
нула, како нов директор. 

Новиот назив на фирмата е Туристичка агенција 
„Брага 95" д.о.о. ул. „Трифун Пановски" бр. 5/1-4, 
Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Роберт Златковски 
од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 49/ 
98. (1552) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6553/97, на регистарска влошка бр. 1-69692-
0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста иа Рудници и железарница „ТОПИЛНИ-
ЦА" ц.о ул. ,Д6-та Македонска бригада" бр. 18, Ско-
пје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со-
010999. 

СкопЈе, Срег бр 
(1551) 

Од Основниот суд Скоте I 
6553/97. 

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни пос-
тапки но истите не ги спроведе туку ги заклучи и тоа 
со решение Ст бр. 282/97 од 13.11.1998 година над ПП 
"Алисон"-Прилеп, ул."Моша Пијаде" бр.220, над ПП 
"Данви комерц"- Прилеп со решение Ст.бр 269/97 од 
13 11.1998 година со решението Ст.бр. 204/97 од 
13 II 1998 година над ПП "СК Пируета" - Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3296) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 121/97 
од ОЗ .XI. 1997 година, стечајната постапка на ДОО 
"Мак Трговија" - Прилеп, кеј "9-ти Септември" бр 22 
ја заклучува. 

Од Основниот суд во Прилеп (3297) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст бр 1/96 
од 29.Х.1997 година ја заклучи стечајната постапка 
над должникот ПП "Евро комерц" - Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп (3299) 

Основниот суд во Струга, отвори стечајни пос-
тапки но не ги спроведе и ги заклучи и тоа. Ст. бр. 
281/97 од 12.XII.1997 година према ПП "Компани" од 
е. Радожда; Ст.бр.249/97 од 12.XII.1997 година, према 
"Цицо" од Струга; Ст.бр. 255/97 од 16.XII.1997 година 
према ПГ! "Леска" од с. Делогожди 

Од Основниот суд во Струга (3283) 

Основниот суд во Струга отвори стечајни постапки 
но не ги спроведе и ги заклучи со решенија и тоа: 
Ст.бр. 239/97 од 04.XII.1997 година према ПП "Блер-
ти-Комерц" од Струг«- Ст бр. 252/97 од 17.XI.1997 го-
дина према ПГ! "Елагона" од Струга, Ст бр 206/97 од 
02 X11 1997 година према УТП "Версаж-М-Трејд" од 
Струга; Ст бр 237/97 од 05 XII 1997 година према ИП 
"Везир" од с. Ливада, Ст.бр. 280/97 од 12X11.1997 
година према ПИ "Аврамоски" од с. Ташмаруништа. 

Од Основниот суд во Струга. (3284) 

Основниот суд во Струга отвори стечајни постапки 
но не ги спроведе и ги заклучи со решенија и тоа: 
Ст бр 99/97 од 26 VI 1997 година према ПИ "Кет-Еин" 

од Струга; Ст.бр.205/97 од 18.XI.1997 година према 
НУШУ "Берићета" од е. Велешта; Ст.бр.211/97 од 
30 IX 1997 година према ПП "Вимит" од с. Вевчани; 
Ст.бр.226/97 од 02.XII.1997 година према ПП "Интер-
пласт" од Струга; Ст.бр.234/97 од 04.XII.1997 година 
према ГШ "Сликаш!ает" од Струга. 

Од Основниот суд во Струга. (3285) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр.14/97 
од 23.XII. 1997 година, констатира дека Програмата за 
финансиска и сопственичка трансформација на ДОО 
"Златара" - Крушево бр.03-72/1 од 32.Х.1997 година е 
прифатена и стечајниот совет на Основниот суд во 
Прилеп ја одобри. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3267) 

Основниот суд во Струга, отвори стечајни пос-
тапки, но не ги спроведе и ги заклучи со решенија и 
тоа: Ст.бр.69/96 од 18.IV.1997 година према ПП "Сил-
5" од Струга; Ст.бр.106/96 од 11.IX.1997 година према 
"Јо-ПЕ-94" од Струга; Ст.бр.6/97 од 16.IX.1997 година, 
према "Новопласт" од с.Ложани; Ст. бр.26/97 од 
21.111.1997 година према ПП "Мојсие - Слобода" од е. 
Мислешево, Ст.бр. 65/97 од 10.VI.1997 година према 
ПП "Ларид" од Струга. 

Од Основниот суд во Струга. (3286) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 82/96 od 11 II 1998 година по предлог на 
стечајниот управник на стечајниот должник ЗИК 
"Тетово" ДОО "Борец" од е. Лешок, се отвора пос-
тапка за присилно порамнујвање во стечај помеѓу 
должникот и неговите доверители на начин што 
стечајниот должник обврските спрема своите дове-
рители е должен да ги исплати во висина од 60% од 
утврдениот износ во рок од 2 години по правосилноста 
на решението за одобреното присилно порамнување. 

Рочиште за присилно порамнување се определува 
за ден 26 III 1998 година во 8 часот, соба број 7/1, на 
кое се повикуваат доверителите за склучување на 
присилното порамнување. 

Од Основниот суд во Тетово. (3268) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.357/97 од 29.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТП "Кате Ко-
мерц" од е. Брвеница. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Душко Кироски од 
Тетово, ул. "Љ.Б. Пит" бр. бб. 

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 31.111.1998 година, во 9,00 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд 

Од Основниот суд во Тетово. (3269) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нија подолу наведени заклучена е стечајната постапка 
над следните стечајни должници со решение Ст.бр 
33/96 од 04.11 1998 година спрема ПТИ "Салиу Про-
мет" од е. ПороЈ. со решение Ст.бр.119/97 од 10.11.1998 
година спрема ПТП "Тетовка" од Тетово. 

По правосилноста на решенијата стечајните долж 
ници да се бришат од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово 
(3300) 
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Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
ни! а подолу наведени заклучена е стечајната постапка 
над следните стечајни должници: со решение Ст.бр 
114/97 од 30.XII.1997 година спрема ПТУП "Шартекс 
Сервис" од Тетово, со решение Ст.бр.332/97 од 
10 11.1998 година спрема ПТУП "ЈТеќени и Бар дух" од 
е Боговиње 

По правосилноста на решенијата стечајните долж-
ници да се бришат од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (3301) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр 1/98 од 09.11.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот АД "Нов живот" од 
Тетово, ул."М.Тито" 

За стечаен судија е одреден Томислав Бошковски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Заковски Василе од 
Тетово, ул "B.C. Бато" бр. 1/22. 

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 с т е ч а ј о т совет со пријава во два примероци со 
докази Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према с т е ч а ј о т должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 05 III. 1998 година, во 10 часот, во соба 
број 4/1 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (3302) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението на овој суд Ст.бр. 137/96 од 20 11.1998 
година, го прифати барањето на Управниот одбор на 
Д О О "МАК"-Кавадарци и даде согласност на 
донесената одлука за отстапување на побарувањата на 
доверителите на работници кои со своите средства 
преземаат обврска за враќање на побарувањата 
согласно Програмата за финансиска и сопственичка 
трансформација, како и формирање на Друштво со 
ограничена одговорност, со следната содржина: 

Се прифаќа барањето на Управниот одбор на 
ДОО "МИК"-Кавадарци во стечај и се дава соглас-
ност на донесената одлука бр оЗ-8 од 28.1 1998 година 
со која се отстапуваат побарувањата на доверителите 
на МИК" од Кавадарци, на работници кои со свои 
средства преземаат обврска за враќање на побару-
вањата согласно програмата за финансиска и соп-
ственичка трансформација. 

Се дава согласност на Управниот одбор на ДОО 
"МИК" - Кавадарци во стечај да донесе одлука за 
сопственичка трансформација и формирање на друш-
тво со ограничена одговорност од страна на работ-
ниците превземачи на побарувањата. 

Се запира стечајната постапка над стечајниот 
должник ДОО "МИК" отворена со решение Ст бр. 
459/95 ОД 27 IV 1995 година на Окружниот стопански 
суд во Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци (3273) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст.бр 1153/96 од 19 XI.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Производно 

трговско претпријатие "Солар-Декор" ДОО од 
Скопје, ул. "376" бр 235, со жиро сметка број 40100-
601-82698 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска -
Зекирија, судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одредена Елизабета Каме-
њар ска-Стој ановска од Скопје, бул."Крсте Мисирков" 
бр.57-а Триангла I вл. IV/гелефон 137-112. 

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 беп одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.III. 1998 година, во 8.30 часот, во 
соба 6poj 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3275) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.239/97 од 08.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПИ "Жеден" од е 
Туденце - Тетово. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од 
Тетово, ул."Благоја Тоска" бр.222,телефон 094/22-025. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 24.111.1998 година, во 10,00 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (3277) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.494/97 од 12.1.1998 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ПТП "Круа Компани" 
од е. Мала Речица. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од 
Тетово, ул."Благоја Тоска" бр.222,телефон 094/22-025. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 12.Ш.1998 година, во 9.4 ̂  часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (3278) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр 184/97 од 17.ХИЛ997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТП "Аттбомак" од 
е Жилче - Тетово. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од 
Тетово, ул."Благоја Тоска" бр.222/гелесђон 094/22-025. 
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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 26.111.1998 година, во 10,45 часот, во 
соба број 60 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (3279) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.356/97 од 12.1.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТП "Тип Топ" од 
Тетово, ул. "К.Ј.Питу" бр.86. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од 
Тетово, ул."Благоја Тоска" бр.222,телефон 094/22-025. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 12.111.1998 година, во 10,00 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (3280) 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.111.1998 година, во 11,10 часот, во 
барка бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3310) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст.бр.2417/97 од 14.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТУ "Икра" 
експорт-импорт ДОО од Скопје, ул."Алија Авдовиќ-
15" бр. 24, со жиро сметка 40110-601-370692. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мито Арминовски 
од Скопје, ул."Петар Манџуков" бр. 23-Б, телефон 
263-992. 

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 испитубање на пријавените побарувања 
се закажува на ОЗ.IV. 1998 година, во 8,00 часот, во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (3313) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1530/97 од 19.11.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Вива Микс" 
ПТУ од Скопје, ул."Ѓорѓи Абаџиев" бр. 24. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Спасовски Ласте од 
Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 46-3/19 телефон 414-586. 

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 09.IV. 1998 година, во 8,20 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3308) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението ГСт.бр.883/96 од 08.Х.1997 година е отво- * 
рена стечајна постапка над должникот ПППТТ 
"Делеко" увоз-извоз од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 106 
со жиро сметка 40100-601-46668. 

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

За стечаен управник е одреден Стефановски Раде 
од Скопје, ул."Пблистерска" бр. 1/2-7. 

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

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1545/97 од 28.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППП "ИМП 
Пром" ДОО од Скопје, ул."Железничка" бр. 97 А. 

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

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски 
од Скопје, ул."Ордан Чопела" бр. 116,телефон 260-
694. 

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 16.111.1998 година, во 9,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3314) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр 
9/97 од 09.11.1998 година отвори стечајна постапка над 
должникот ДОО "Ламброс - Преспатранс" - Ресен. За 
стечаен судија е одреден Симеон Шопов, судија на 
Основниот суд во Битола, а за стечаен упавник лицето 
Гоце Петровски, дипл. економист од Битола, 
ул."Едвард Кардељ" бр. 7/61. 

Со денот на отворањето на стечајната постапка 
им престануваат правата на работоводниот орган, 
застапникот, како и на органот на управување на 
должникот, а тие функции преминуваат врз стечај-
ниот управител. . 

Се повикуваат %оверитеЈ*ћте да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот со пријави, таксирани со 600,00 денари такса 
во два примероци со докази, а должниците во истиот 
рок да ги измир ат своите обврски према должникот. 
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Рочиште за испитување на побарувањата ќе се 
одржи на ден 24.IV.1998 година во 10,30 часот, судница 
бр. 41 во Основниот суд во Битола. 

Огласот е објавен на Огласната табла на судот на 
ден 09.11.1998 година. 

Од Основниот суд во Битола. (3461) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
640/96 од 09.11.1998 година према должникот АТПОС 
"Преспашпед" - Ресен, отвори стечајна постапка, при 
што за стечаен судија го определи Симеон Шопов, 
судија на Основниот суд во Битола, а за стечаен 
управник Мите Блажевски, од Битола, ул. ."Парти-
занска" бр. 98/4. 

Со денот на отворањето на стечајната постапка 
им престануваат правата на работноводниот орган, 
застапникот, како и на органот на управување на 
должникот, а тие функции преминуваат врз стечај-
ниот управник. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот со пријави, таксирани со 600,00 денари такса 
во два примероци со докази, а должниците во истиот 
рок да ги измират своите обврски спрема должникот. 

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се 
одржи на ден 24.IV. 1998 година во 10,00 часот, судница 
бр 41 во Основниот суд во Битола. 

Огласот е објавен на Огласната табла на судот на 
ден 09.11.1998 година. 

Од Основниот суд во Битола. (3462) 

Основниот суд во Кичево, објавува дека со 
решение Ст.бр.75/97 од 26.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка на Претпријатието за трговија на 
големо и мало "Бемос" увоз-извоз - Кичево, ул."М. 
Тито" бр. 173. 

За стечаен управник е одреден Јаковлески Атанас 
од Кичево, ул."Булевар Ослободување" бр. 32, 
телефон 32-174. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 24.111.1998 година, во 10,30 часот, во 
Основниот суд во Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево. (3463) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека со решението на овој суд Ст.бр. 703/96 од 
20.11.1998 година заклучена е стечајната постапка над 
долж-никот П. "Монте Комерц" - Скопје, ул."Народен 
Фронт" бр. 25/4 и жиро сметка 40100-601-87993. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (3529) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со наве-
дените решенија заклучена е. стечајната постапка 
спрема следните стечајни должници: Ст.бр. 189/97 од 

Бр. 11 - Стр. 603 

20.11.1998 година спрема ПП "Недџет - Промет" од 
Тетово; со решение Ст.бр.99/96 од 05.11.1998 година 
спрема ПТ "Збирала Комерц" од е. Голема Речица и 
решението Ст.бр. 48/96 од 12.11.1998 година спрема 
ПП '^Ферари Теке" од Тетово. 

По правосилноста на решенијата стечајните 
должници да се бришат од регистарот на претпри-
јатија при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (3550) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
407/97 од 16.11.1998 година над НП "Скрим - Пром" -
Битола, ул."Кл.Охридски" бр. 25/25, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи и со реше-
нието Ст.бр. 387/97 од 16.11.1998 година над ПП "Суво 
поле" - Демир Хисар, ул."Вељко Влаховиќ" бр. 23, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ja 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (3551) 
Со решение на Основниот суд во Битола, Ст.бр. 

750/96 од 19.11.1998 година се заклучува постапката за 
стечај над ПП "Хеленик - Експорт" - Битола, 
ул."Маршал Тито" бр. 16. 

Од Основниот суд во Битола. (3552) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 330/97 
од 11.11.1998 година над ПП "Фазма" - Битола, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ja заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. - (3553) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
284/96 од 11.11.1998 година, постапката за покренување 
на стечај над стечајниот должник ПП "Кербер" -
Битола, ул."Стерјо Ѓорѓиев" бр. 2, ја заклучува. 

Од Основниот суд во Битола. (3554) 

Основниот суд во Кавадарци, со решение на овој 
суд Ст.бр. 127/97 од 13.11.1998 година објавува дека е 
отворена стечајна постапка и истовремено заклучена 
над стечајниот должник ПП "Данком" - Неготино, 
ул."Душан Јуруков" бр. 3. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (3555) 

Основниот суд во Кавадарци, со решение на ОВОЈ 

суд Ст.бр. 101/97 од 13.11.1998 година објавува дека е 
отворена стечајна постапка и истовремено заклучена 
над стечајниот должник Ш И "Нирози Комерц" -
Кавадарци, ул."Илинденска" бр. 70. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (3556) 

Основниот суд во Кавадарци, со решение на овој 
суд Ст.бр. 129/97 од 13.11.1998 година објавува дека е 
отворена стечајна постапка и истовремено заклучена 
над стечајниот должник ПП "Шпед Пром" - Кавадар-
ци, ул."Ресавска" бр. 5. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (3557) 

Основниот суд во Кавадарци, со решение на овој 
суд Ст.бр. 143/97 од 13.11.1998 година објавува дека е 
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отворена стечајна постапка и истовремено заклучена 
над стечајниот должник ПТУII "Лаива" - Неготино, 
уп "Петар Демирски" бр 2/1 

Од Основниот суд во Кавадарци (3558) 

Основниот суд во Кавадарци, со решение на овој 
суд Ст бр 296/96 од 10 IV 1997 година објавува дека е 
отворена стечајна постапка и истовремено заклучена 
над стечајниот должник ПП "Мек Давче" - Кавадар-
ци, ул "Илинденска" бр. 113/3/5 

Од Основниот суд во Кавадарци (3559) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст бр 388/97 од 01 ХИ. 1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ТП "Интеграл" од 
Тетово, ул/Т Симоски" бр 24. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при ОВОЈ суд. • 

За стечаен управник е одреден Атанас Настоски од 
Тетово, ул "Маршал Тито" бр.90/7. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 20 III 1998 година, во 11,30 часот, во 
соба број 7 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Тетово (3560) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.301/97 од 20.11.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ЈП "Извор" од 
Гевгелија, ул. "Димитар Влахов" бб. 

За стечаен судија е одреден Иван Стаменов, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Аврамовски Ристо од 
Гевгелија, ул "Иво Лола Рибар" бр 49, телефон 88-188 
и 213-252 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 07.IV. 1998 година, во 9,00 часот, во 
соба број 29 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија (3561) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст бр.2469/97 од 14,1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТУ "7-МИ 
Март 95" експорт-импорт од Скопје, бул."Петар Ман-
а к о в " бр. 27Б со жиро сметка 40100-601-331340. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Марковски Стојан 
од Скопје, ул."Ѓорче Петров" бр. 3/38, телефон 316-
794. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 

докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.111.1998 година, во 11,50 часот, во 
барака бр. 4, соба број 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3651) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Ст.бр.2443/97 од 18.11.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот 'Токи Ко-
мерц" од Скопје,ул."Јане Сандански" бр.25/2-28. 

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

За стечаен управник е одреден Мито Арминовски 
од Скопје, ул."Петар Манџуков" бр. 23-Б, телефон 
263-992. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 06.IV.1998 година, во 11,25 часот, во 
барака бр. 4, соба број 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3598) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1574/96 од 30.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППП "Рени 
Комерц" од Скопје, ул."Девол". 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Марко Горчиновски 
од Скопје, ул."Љуба Петровиќ" бр. 8, тел. 617-547. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.111.1998 година, во 11,20 часот, во 
соба 6poj 46 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3575) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1572/96 од 30.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТУ "Пони-
Комерц 1" од Скопје, е. Радуша. 

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

За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчиновски 
од Скопје, ул."Љуба Петровиќ" бр. 8, тел. 617-547. 

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 з а д о л ж у в а должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавени^ побарувања 
се закажу** на 30 III.1998 година, во 11,00 часот ип 
соба бр ОЈ 46 во ОВОЈ суд. ' dUJT> во 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ^ 
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Основниот суд во Битола ш~~решението Ст бр 
127/97 од 11.11.1998 година над ПП "Живко Додевски" , 
е. Гавато, отвори стечајна постапка но не ја спроведе 
и ја заклучи и со решението Ст.бр. 480/97 од 18.11.1998 
година над ПП "Мике Комерц" - Битола, ул "Едвард 
Кардељ" бр. 7/1/14, отвори стечајна постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (3840) 

Основниот суд во Битола со решението Ст бр 
78/97 од 16 11.1998 година спрема должникот ГШ 
"Јадреж Пром" - Битола, ул."Довлеџик" бр 28, отвори 
стечајна постапка при што за стечаен судија го 
определи Симеон Шопов, судија при Основниот суд во 
Битола, а за стечаен управител Љубе Стојановски од 
Г Оризари, ул."Васил Брклевски" бр. 38. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот со пријави таксирани со 600,00 денари 
судска такса во два примероци и со докази, а 
должниците да ги измират своите долгови во истиот 
ТОЈ рок према должникот. 

Рочиште за испитување на побарувањето ќе се 
одржи на ден ОЗ IV 1998 година во И часот, соба бр. 41 
во Основниот суд во Битола. 

Од Основниот суд во Битола (3841) 

Основниот суд во Велес, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 166/96 од 24.11.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ГП "Пелагонија" 
АД од Велес, ул "Владимир Назор" бр. 2 

За стечаен судија е одреден Сашко Лазаров, судиЈа 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Тодоров Жарко, 
дипломиран архитект од Велес, ул "I-ва Комуна" бр 5, 
тел 33-432 

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 02 IV 1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 5-II во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд во Велес. (3842) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решението Ст.бр 323/97 од 25.11.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над ППС "Виспром"-
Струмица, ул "Кузман Јосифовски" бр. 12, со жиро 
сметка 41300-601-18850, но истата не се спроведува 
порање немање имот на должникот и се заклучува 

Доверителите можат да го напаѓаат наведеното 
решение во рок од 15 дена од објавувањето на истото 
во "Службен весник на РМ" со жалба до Апелаци-
ониот суд во Штип 

По правосилноста на гореспоменатото решение, 
должникот да се брише од регистарот на претпријати-
јата 

О В О Ј оглас е објавен на огласната судска табла на 
ден 25.11.1998 година 

Од Основниот суд во Струмица (3843) 

Бр. 11 - Стр. 605 
Основниот суд во Струмица, објавува дека со 

решението Ст бр 425/96 од 25.11.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДИЈОС ДОО 
"Амбалажа" од Струмица, ул "Гоце Делчев" бб, и 
жиро сметка 41300-601-9123. 

За стечаен судија е одредена Викторија Кировска, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Парталов Кирил, 
дипломиран правник од Струмица, ул. "Димитар Хаџи-
Василев Јасмин" бр.71 

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 10.IV 1998 година, во 11,00 часот, во 
соба бр ОЈ 1 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд во Струмица. (3844) 

Основниот суд Скопје II - СкопЈе, објавува дека 
со решението III Ст.бр. 124/96 од 18.11.1998 година, се 
заклучува стечајната постапка на стечајниот должник 
Акционерско друштво на мало и големо "Унипром" 
од Скопје, ул."840" бб, со жиро сметка 40110-601-
14076 

По правосилноста на ова решение стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претприја-
тијата при Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе. 

Извод од решението да се објави во "Службен 
весник на РМ" и на огласната табла на судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (3652) 

Основниот суд во Кичево, објавува дека со реше-
нието Ст.бр 77/97 од 06.11.1998 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ДОО "Нов Дом" од 
Македонски Брод, ул. "1-5-та Ударна бригада" бр. 15, 
со жиро сметка 41101-601-2325. 

За стечаен судиЈа е одреден Миле Анѓелески, судија 
на Основниот суд во Кичево 

За стечаен управник е одреден Фиданоски Лупчо, 
дипломиран градежен инженер од СкопЈе, ул "Емил 
Зола" бр. 3/3, населба Кисела Вода, тел. 136-175 и 134-
189. * 

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 на Основниот суд во Кичево, со 
два примероци и со приложени докази Се задол-
жуваат должниците да* ги намират долговите према 
стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на l O . I V . l ^ година, со почеток во 10 
часот, во Основниот суд во Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево. (3683) 

Основниот суд Скопје'И - СкопЈе, објавува дека со 
решението I Ст.бр 1132/97 од 04.11.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПИТИ "Гони 
Теке" експорт-импорт од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" 
бр 137-Б, со жиро сметка бр 40100-601-162589 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 
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За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од 
СкопЈе, ул."Беровска" бр. 2/2-15, тел. 526-250. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 08.IV. 1998 година, во 9,00 часот, во 
барака бр. 4, соба број 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (3775) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението I Ст бр.1465/97 од 12.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТ "Берлин-
Комерц" увоз-извоз од Скопје, ул. "Пелагонија" бр 
30, со жиро сметка бр 40100-601-180122. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од 
Скопје, ул "Беровска" бр. 2/2-15, тел 526-250 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.III 1998 година, во 8,30 часот, во 
барака бр 4, соба број 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (3849) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението II Ст бр.2350/97 од 17.11.1998 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПИТУ 
"Буџевац" експорт-импорт од Скопје, ул "Петар 
Дељан" бр 2-1/24, со жиро сметка бр 40100-601-286926 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од 
Скопје, ул."Крсте Асенов" бр 12/1/15, тел. 261-102 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 09.IV. 1998 година, во 9,40 часот, во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (3977) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст бр 153/97 од 17 1X 1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТП "Бинго -
Вегас" од Тетово, ул "Горна Чаршија" бр 8, ДТД 1 
кат. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Среќко Матески од 
Тетово, ул "Б Стефановски" бр 8 

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 02.IV.1998 година, во И часот, во соба 
број 7/1 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд во Тетово. (3888) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.85/96 од 21.IV. 1998 година е отво-рена 
стечајна постапка над должникот ТП "Нектар - Рони 
Компани" од Тетово, ул. "Горна Чаршија" бр 43 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Среќко Матески од 
Тетово, ул."Б. Стефановски" бр. 8. 

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 02 IV.1998 година, во 11,15 часот, во 
соба број 7/1 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (3889) 

Основниот суд во Охрид, со решението Ст бр 
712/97 од 18.11.1998 година према стечајниот должник 
ПП "Љубан комерц" - од е. Лубаништа, отвори сте-
чајна постапка, истата не ja спроведува и ја заклучува 

Од Основниот суд во Охрид (3890) 

ЛИКВИДАЦИЈА 
Основниот Суд во Прилеп отвори ликвидациони 

постапки но истите не ги спроведе туку ги заклучи и 
тоа. со решение Л.бр 17/97 од 18 11.1998 година над 
ПТУ "Гаврош комерц" - Крушево, ул Таќа Бербер" 
бр 24 и со решение Л бр 5/98 од 18 II 1998 година над 
ПТП "Тргомак" - Прилеп, ул "Браќа Ламески" бр 38 

Од Основниот суд во Прилеп (3298) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението III Л.бр. 26/98 од 13 11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Изда-
вачка куќа "Легат" ДОО - Скопје, ул "Даме Груев" 
бр. 1, со број на жиро сметка 40100-603-21985 

За ликвидационен управник се определува Ристо 
Гореновски од Скопје, ул "Црвена Армија" бр 10-1-2, 
телефон 339-610. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
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 иа ликвидадио 
ниот должник на 31III. 1998 година во Н Г 
соба 6poj 44 во овој суд. ' > 

Од Основниот суд Скопје I . Скопје 
часот во 

(3125) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека 
со решението II Л.бр 22/98 од 02.11.1998 година,е отво-
рена постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието во приватна сопственост за производство, 
монтажа, трговија на големо и мало и надворешна 
трговија "Емитер" Ц.О. - Скопје, ул. "Михаил Чаков" 
бр. 9/2-1, со број на жиро сметка 40100-601-129909. 

За ликвидационен управник се определува Драги 
Трпевски од Скопје, ул."Христо Чернопеев" бр.la, 
телефон 217-133 

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 пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 24III. 1998 година, во 8,50 часот во 
барака бр 4, соба број 6 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3181) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението III Л.бр. 24/98 од 13.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над ПППУ 
"Франс-Оптик" експорт-импорт - Скопје, ул. "Лени-
нова" бр 38, со бр ОЈ на жиро сметка 40100-601-287512. 

За ликвидационен управник се определува Душко 
Годевски од Скопје, ут."Беровска" бр 2-2/15, телефон 
4 2-364. 

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 
д о л ж н и ц и т е да ги намират долговите према ликви-
дациониот допжник, без одлагање. 

Се наежува рочиште уа испитување на пријаве-
ните побарувања на доверитела на ликвидациониот 

должник на 31.111.1998 година, во 8,10 часот во соба 
број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3183) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението III.Л.бр. 27/98 од 13.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над ПТ "СИК 
95" ДОО од Скопје, ул. "Гемиџиска" бр. 27, број на 
жиро сметка 40120-601-338336. 

За ликвидационен управник се определува Душко 
Тодевски од Скопје, ул."Беровска" бр.2-2/15, телефон 
512-364. 

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 пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидацио-ниот 
должник на 02.IV. 1998 година, во 8,20 часот во соба 
број 44 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3184) 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решението 1.Л бр. 17/98 од 28.1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над •Претпријатието 
за производство и услуги "Делта-Ексим" експорт-
импорт ДОО - Скопје, бул "Јане Сандански" бр. 7/6, 
со број на жиро сметка 40100-601-201459. 

За ликвидационен управник се определува Драги 
Трпевски од Скопје, ул."Христо Чернопеев" бр.la, 
телефон 217-133. 

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 пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 23 III 1998 година, во 9,40 часот во бара-
ка бр 4, соба број 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3182) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ш.Л.бр.206/97 од 10.11.1998 е заклучена 
ликвидационата постапка над должникот ДОО за 
градежно занатски работи И промет на големо и мало 
"Осогово" ЦО - Скопје, ул."Лермонтова" бр. 16 и 
жиро сметка бр.40100-601-19212. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3187) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр 30/98 од 13.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над ТП 
"Нигем" од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 5/2-2, со 
број на жиро сметка 40100-601-58879. 

За ликвидационен управник се определува Виолета 
Илиевска од Скопје, ул."Ѓорѓи Сугаре" бр.2/1-1, 
телефон 119-141. 

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 пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 02.IV. 1998 година,во 8,00 часот во соба 
број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3188) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Н.Л.бр. 14/98 од 02.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Произ-
водно, трговско, угостителско и услужно прет-
пријатие на големо и мало "Египет" експорт-импорт 
ДОО од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 12/4-10, со 
број на жиро сметка 40100-601-292171. 
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За ликвидационен управник се определува Виолета 
Илиевска од Скопје, ул."Ѓорѓи Сугаре" бр.2-1/4, 
телефон 119-141. 

Се повикуваат доверителите ка ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
Зи 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 пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 24.111.1998 го дина,во 8,40 часот во барака 
број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3189) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението П.Л.бр. 26/98 од 02.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатие за производство, трговија на големо и мало 
"Мак-Мебел" увоз-извоз Ц.О. од е. Трубарево -
Скопје, ул. "Мирче Ацев" бр. 49, со број на жиро 
сметка 40110-601-150640. 

За ликвидационен управник се определува Виолета 
Илиевска од Скопје, ул."Ѓорѓи Сугаре" бр.2-1/4, 
телефон 119-141. 

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 пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 24.Ш. 1998 година,во 8,45 часот во барака 
број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3190) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 16/98 од 09.11.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ИП "Шевро 
Комерц" од Скопје, ул. "Ќурчиска" бр. 22, со број на 
жиро сметка 40100-601-600153. 

За ликвидациона управник се определува Владо 
Атанасови од Скопје, ул."Рузвелтова" бр.63, телефон 
235-715. 

Се повикуваат доверителиве на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од об}авувањето 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 23.111.1998 година,во 11,00 часот во соба 
број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3191) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 3/98 од 03.11.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 

производство, промет и услуги "Сиба - Трејд" извоз 
увоз ДОО од Скопје, бул. "Црвена Армија" бр. 8, со 
bpoj на жиро сметка 4U120-601-254549. 

За ликвидационен управник се определува Ди-
митрија Станојева«! од Скопје, ул."Мито X. Јасмин" 
бр.24/21, телефон 237-314. 

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 пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 18.111.1998 година,во 11,10 часот во соба 
број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3201) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 268/97 од 10.11.1998 година, се за-
клучува ликвидационата постапка над Претпријатие 
за внатрешна и надворешна трговија "Санекс", 
ул,"Перо Наков" бр.43-А со жиро сметка број 40120-
601-246507. 

По правосилноста на решенмието, ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претприја-
тијата при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (3202) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ. бр. 
96/97 од 04.11.1998 година над ПП "Југен Пеке" -
Битола, ул."Анести Пановски" бр. 33/4 отвори лик-
видациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (3230) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решението на ликвидациониот совет Л.бр. 10/98 од 
10.11.1998 година е отворена постапка за ликвидација 
над ПИС "Данлоп" од Струмица, но е одлучено да не 
се спроведува поради немање на имот на должникот и 
истата да се заклучи. 

Доверителот може да го напаѓа горенаведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по 
објавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (3231) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решението на ликвидациониот совет Л.бр. 3/98 ед 
16.11.1998 година е отворена постапка за ликвидација 
над ТППС "Макропрогрес" од Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање на 
имот на должникот и истата да се заклучи. 

Доверителот може да го напаѓа горенаведеното 
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 ка 
РМ". 
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По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (3232) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решението на ликвидациониот совет Л.бр. 12/98 од 
10 II Ј998 година е отворена постапка за ликвидација 
над ППС "Данлоп" од Струмица, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање на имот на 
должникот и истата да се заклучи. 

Доветителот може да го напаѓа горе наведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по 
објавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ" 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (3233) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ. бр. 
4/98 од 11.11.1998 година над ПП "Стипса - комерц" -
Битола, отвори ликвидациона постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (3234) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр 2/98 од 03.11 1998 година, о1*ворен£ е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, промет и услуги "М.Ј.Д.-Компани" 
ДОО експорт импорт од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 
40, со број на жиро сметка 40100-601-258877. 

За ликвидационен управник се определува Димит-
рија Станојева^ од Скопје, ул "Мито Хаџивасилев 
Јасмин" бр 24/21, телефон 237-314 

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 пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 18.III 1998 година,во 11,10 часот во соба 
број 45 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3260) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението И.Л.бр. 38/98 од 16.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над • Прет-
пријатие за промет, и услуги "Градба-Пром" ДОО од 
Скопје, ул "Среќко Пужалка" бр 82а, со 6poj на 
жиро сметка 40110-601-270576. 

За ликвидационен управник се определува Манев-
ски Владимир од Скопје, ул."Народен Фронт" бр.29/1, 
телефон 227-308 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да 1 и 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 пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 

должник на 2.IV.1998 година,во 8,30 часот во барака 
бр ОЈ 4, соба бр ОЈ 6 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3274) 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
ние Л.бр.4/98 од 17.11.1998 година, отвори ликвида-
циона постапка над ППС "Муштичанка" - е, Мупггица 
- Делчево, со жиро сметка 40420-601-28442 при ЗПП 
експозитура - Делчево, но истата не ja спроведе и ja 
заклучи. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Кочани (3270) 

Основниот суд во Струга отвори ликвидациони 
постапки и ги заклучи со решенија и тоа: Л.бр.6/97 од 
18.VII.1997 година, према Штедилница "Европа" од 
Струга; Л.бр. 2/97 од 2.VIL1997 година према "Ми-
ФА" од Струга; Л.бр. 8/97 од 02.VIL1997 година према 
ПП "ЗО-ЕНД-Компани- Го-трејдинг" од Струга; 
Л бр 9/97 од 7 X 1997 година према ППТУ "Бедем" од 
Струга и Л.бр. 10/97 од 11.VII.1997 година према ПП 
"Инос" од е. Враништа. 

Од Основниот суд во Струга. (3272) 

Основниот суд во Струга отвори ликвидациони 
постапки и ги заклучи со решенија и тоа: Л.бр. 11/97 
од 26.IX.1997 година према ПУТ "Бернардин-Пром" 
од Струга, Л бр.12/97 од 16.Х.1997 година према ПП 
"Салко-промекс" од е. Лабуништа; Л.бр. 13/97 од 
16.Х.1997 година према ПП "Балул-Пром" од Струга, 
Л.бр.16/97 од 12.XI.1997 година према ТПГ "Пренто" 
од Струга и Л.бр. 17/97 од 18.XII.1997 година према 
П П "ТОЈома" од Струга. 

Од Основниот суд во Струга. (3282) 

Основниот суд во Прилеп отвори ликвидациони 
постапки, истите не ги спроведе туку заклучи и тоа со 
решение Л.бр.1/9§ од 18.11.1998 година над ПП "Мун 
комерц" - Прилеп, ул."Браќа Бешироски" бр. 25, со 
решение Л.бр. 27/97 од 18.11.1998 гопдина над ПП "Ви-
Фи" - Прилеп и со решение Л.бр. 6/98 над ПП "Зовуќ" 
- Прилеп, ул."М.Тито" бр. 47. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3295) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, објавува дека со 
решението I Л.бр. 31/98 од 17.11.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за трговија на големо и мало "Феропал" увоз-извоз од 
СкопЈе, ул "Васил Стефановски" бр. 10, со број *на 
жиро сметка 40100-601-193923. 

За ликвидационен управник се определува Раде 
Стефановски од Скопје, ул."Пелистерска" бр. 1/2-7, 
телефон 376-272. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 
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Се закажува рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 30.111.1998 година,во 11,10 часот во соба 
бр ОЈ 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3311) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението II. Л.бр. 219/97 од 04.11.1998 година се 
заклучува постапката за ликвидација над ликвида-
циониот должник Производно трговско претпријатие 
"Мак-Си" екс-порт-импорт ДОО - Скопје, бул."Јане 
Сандански" бр. 35-2/15 и број на жиро сметка 40100-
601-337087. 

По правосилноста на ова решение ликвида-
циониот должник да се брише од регистарот на 
претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (3315) 

Основниот суд во Охрид со решението1 Рлгбр. 2/98 
од 13.11.1998 година према ликвидациониот должник 
ПО "Хакшен" - Охрид, ул."Даме Груев" бр. 186, 
отвори постапка за редовна ликвидација, истата не се 
спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (3464) 

Се закажува рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 02.IV. 1998 го дина,во 9,20 часот во барака 
број 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3466) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ. 
бр. 11/98 од 18.11.1998 година над ПП "Шнај" - Битола, 
ЈБубојно 45-6 и отвори ликвидациона постапка но не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (3562) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ. 
бр.69/97 од 17.11.1998 година над ПП "Трокадеро" -
Битола,ул."Далматинска"бр.30 и отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (3563) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ. 
бр. 14/98 од 12.11.1998 година над ПП "Алкадо"- Би-
тола, ул^Солунска'" ББ и отвори ликвидациона пос-
тапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (3564) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението ГУ.Л.бр. 32/98 од 20.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатие за трговија и услуги "ВАГО-2" од Скопје, ул. 
"Ферид Бајрам" бр. 25-6, со број на жиро сметка 
40100-601-178986. 

За ликвидационен управник се определува Радосав 
Кипровски од Скопје, бул."АСНОМ" бр.8-3/36, теле-
фон 415-054. 

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 пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 02.IV. 1998 година,во 9,00 часот во барака 
број 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3465) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 29/98 од 13.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над ППТ 
"Пулен Тренд" ДОО од Скопје, ул. "Гиго Михај-
л о в е ^ " бр. 104-13, со број на жиро сметка 40120-601-
342624. 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Петревски од Скопје, бул."АВНОЈ" 6p.68/IV, телефон 
417-488. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 02.IV. 1998 година,во 08,10 часот во соба 
број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3570) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението IV-Л.бр. 44/98 од 20.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатие за производство и трговија '"Ангело-92" од 
Скопје, е. Радишани, бр. 265, со број на жиро сметка 
40100-601-178512. 

За ликвидационен управник се определува Кип-
ровски Радослав од'Скопје, бул."АСНОМ" бр.8-3/36, 
телефон 415-054. 

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. 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението ГУ.Л.бр. 40/98 од 20.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатие за услуги и трговија на големо и мало увоз-
извоз "Пики" од Скопје, е Сопишта, бр. 82, со број на 
жиро сметка 40100-601-241 

За ликвидационен ynpaBi < се определува Кип-
ровски Радослав од Скопје, бул."АСНОМ" бр.8-3/36, 
телефон 415-054. 

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 преш ликвм 
дациониот должник, без одлагање. 
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Се закажува рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 02 IV.1998 година,во 9,10 часот во барака 
број 4, соба 6poj 8 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (3465) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението III JI бр. 39/98 од 20 11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Градежно 
претпријатие "Зона Проект" од Скопје, ул. 
"Црноризец Храбар", бр. 6-А, со 6poj на жиро сметка 
40100-601-261944 

За ликвидационен управник се определува Кип-
ровски Радослав од СКОПЈС, бул " А С Н О М " 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 пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 06.IV. 1998 година,во 11,5 часот во барака 
број 4, соба 6poj 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3766) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе објавува дека со 
решението Ш.Л бр. 202/97 од 28 X1 1997 година е 
заклучена ликвидационата постапка над должникот 
НИ "Шен" ДОО - СкопЈе, ул "Челопек" бр 52 и жиро 
сметка бр 40100-601-250585. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при ОВОЈ 

суд 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје (3767) 

Основниот суд Gconje II - СкопЈе објавува дека со 
решението Ш.Л бр. 150/97 од 06.XI.1997 година се 
заклучува ликвидационата постапка на Претприја-
тието за трговија и услуги "Интима" експорт-импорт, 
со седиште на ул."Горноврановска" бр. 51 - Скопје со 
жиро сметка 40100-601-325768 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје II - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. 
(3768) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението III Л бр. 22/98 од 13.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над ПГ1ТТ 
"ЈБубин" од Скопје, е Љубин, со број на жиро сметка 
40120-601-69603 

За ликвидациона! управник се определува Јасмина 
Тодоровска од СкопЈе,ул."Рудо"бр 61,телефон 267-154. 

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 пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 31.111.1998 година,во 8,05 часот во соба 
број 44 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3769) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 23/98 од 13.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над ППГГ 
"Форестер" ДОО од Скопје, ул. "Сливова" бр. 22-а, со 
бр ОЈ на жиро сметка 40120-601-280798. 

За ликвидационен управник се определува Јасмина 
Тодоровска од Скопје, ул."Рудо" бр.61, телефон 267-
154 

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 пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 02.IV. 1998 година,во 8,25 часот во соба 
б р ОЈ 4 4 в о ОВОЈ с у д . 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3770) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шението Л бр. 5/98 од 24.11.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПП "Сале" од 
Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" бр 13-1/6, 
со 6poj на жиро сметка 40900-601-9555. 

За ликвидационен управник се определува Хилда 
Петринска од Куманово, ул. "Бајрам Шабани" бр.98, 
Телефон 31-654. 
в 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 
ГЈриЈави 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 27.111.1998 година,во 9,00 часот во соба 
6poj 11/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (3845) 

Основниот суд Gconje II - СкопЈе, објавува дека со 
решението IV-Л.бр. 36/98 од 20.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за производство, промет и услуги "АДА" 
од Ског1Је,ул."Сава Ковачевиќ" бр. 7, со 6poj на жиро 
сметка 40100-601-158152. 

За ликвидационен управник се определува Младен 
Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр.116, 
телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 k дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 
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Се закажува рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 02.IV. 1998 година во 9,30 часот во барака 
број 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3978) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решението Л.бр. 3/98 од 02.11.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
"МД Комерц" од Куманово, ул. "Д-р Иван Рибар" бр. 
77, со број на жиро сметка при ЗПП - Филијала Ку-
маново. 

За ликвидационен управник се определува Бајрами 
Авни од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" 
бр.52/3, телефон 411-312. 

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 пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 27.111.1998 година,во 10,40 часот во соба 
број 11/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (3891) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за аеважни слс данте вечити: 

Тркалезен печат и штембил под нази: "Основно 
училиште "Никола Вапцаров" ц.о. Република Маке-
донија- Скопје". (3531) 

Тркалезен печат и штембил под назив:" Воздухо-
пловен сојуз на Македонија Аерок*убиЈурнј Танчин" 
- Скопје". 

Правоаголен печат под назив: "Џеле Адем СТД 
"Елвира", ул. Шуто Оризари бб - Скопје". (3572) 

Тркалезен печат под назив:"Фудбалски клуб "Шкен-
дија" е. Арачиново,Скопје". (3568) 

Тркалезен печат под називље "Претпријатие за тр-
говија на големо и мало "Рекорд комерц" ад увоз-
извоз Скопје во стечај". (3850) 

Тркалезен печи* под назив: "Акционерско друштво 
за производство на челични конструкции,механизми и 
киосци "КЕН" ц.о., Куманово". (3974) 

Тркалезен печат и штембил под назив:" Друштво со 
ограничена одговорност за произвотство на ран зе-
ленчук "Оранжерии" ц. о.- Гевгелија". (3085) 

Тркалезен печат и штембил под назив: 'Трговско 
Транспортно Претпријатие "Фрити" извоз - увоз ц.о. 
Скопје". (3094) 

Правоаголен печат под наслов: "Самостојна орди-
нација по општа медицина "Д-р Драган" Д-р Драган 
Стојановски, е. Доброшане - Куманово и факсимил Др 
Драган С. Стој ановски доктор на медицина 74934". 

Правоаголен печат под назив : "Шпедиција "Југ" А 
Д. ц.о. Скопје^ (3121) 

Тркалезен" печат под назив: "Јавно претпријатие 
"Електростопанство на Македонија" ц. о. Подруж-
ница "Електропренос"- Скопје". (3027) 

Тркалезен печат под наслов: "Прозводно прометно 
претпријатие Скопје "Минас - АМ" увоз-извоз д.о. о." 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 409252/94 на име Шабан Муареми, ул. 
"М.Бафтијари"бб - Тетово. 

Пасош бр.345507,из даден од УВР- Куманово на име 
Кирил Ристовски, ул."Вараждинска"бр.7, Куманово. 

Пасош бр. 575550/95, издаден од ГУВР - Скопје, на 
име Променковиќ Селман, ул."363" бр. 40,Скопје. 

Пасош бр. 971948/97, издадеа од УВР - Тетово на име 
Хакики Руфије, ул."146" бб,Тетово. (3525) 

Пасош бр.668625/95 на име Врескала Денизар ул. 
"Мара Угринова"бр.90,Гостивар. (3527) 

Пасош бр. 821977/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Бојковски Јовица, ул. "Крива Феја" бр. 4,Скопје. 

Пасош бр. 709985/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Петковски Бор ко,Скопје. (3537) 

Пасош бр. 681537/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Имер Суват, ул. "Патри Лумумба" бр. 24,Скопје. 

Пасош бр. 214917/94, издаден од ГУ ВР - Скопје на 
име Татјана Пилижота, ул."Ленинова" бр. 37,Скопје. 

Пасош бр. 060314/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ѓуриќ Миодраг, ул."А. Попов" бр. 116 б,Скопје. 

Пасош бр. 346850/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Сата Јовановиќ, е. Љубодраг,Куманово. (3573) 

Пасош бр. 328733/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Хакан Емин, ул. "П. Георгиев" бр. 86,Скопје. 

Пасош бр. 084753/93, издаден од УВР - Тетово на име 
Џемали Исмаила е. Боговиње,Тетово. (3580) 

Пасош бр. 0204956, издаден од УВР - Куманово на 
име Мамути Авдиљ,ул."Ј. Илиевски" бр. 43,Куманово. 

Пасош бр. 057207/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Бејковски Вангел,Скопје. (3629) 

Пасош бр. 687634/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Риза Таири, ул. "7 Јули" бр. 51,Скопје. (3656) 

Пасош бр. 952296/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Зекирија Тахири, бул. "Макед.Кос.Бриг."бр. 10/3, 
Скопје. (3661) 

Пасош бр. 573816, издаден од ГУ ВР - Скопје на име 
Небија Хајриз, е. Арачиново,Скопје. (3773) 

Пасош бр. 762370, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Дичоски Златко,Скопје. (3774) 

Пасош бр. 744620, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Шенѓул Сали, ул\ "Бутелски венец" бр. 5552,Скопје. 

Пасош бр. 1005646, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Даил овски Екиф, е. Црн Врв,Скопје. 

Пасош бр. 1052989/97,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Илиќ Трајан, ул. "П. Манџуков" бр.59,Скопје. 

Пасош бр. 0283591/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ибраими Гајур, е. Кондово ул. "107" бр.30,Скопје. 

Плсош бр. 824995, издаден од УВР - Гостивар на име 
Мухареми Себајет, е. Неготино,Гостивар. (3851) 

Пасош бр.206993, издаден од ГУрР - Скопје на име 
Стојановски Златко, ул. "Л. Кошут" бр.6,Маџари, 
Скопје. (38^2) 

Пасош бр. 0865702/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Даци Нусрет, ул."Г. Стојчевски"бр.2/10-70,Скопје. 

Пасош бр. 1005691/97, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ајруш Ајдини, е. Кондово, ул. "108" бр. 16 ,Скопје. 

Пасош бр .457084,издаден од ГУ ВР - Гостивар на име 
Петровски Воислав, ул. "Г. Делчев" бр. 12,Гостивар. 

Пасош бр. 574551/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Буши Орхан, ул. "P. Бурџевиќ" бр. 103,Скопје. 

Пасош бр. 1005656, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Јонузовски Ирфан, ул. "А. Турунџев" бр. 31 а,Скопје. 
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Пасош бр. 1020207,издаден од ГУ ВР - Скопје на име 
Јонузовска Севдије, ул. "А.Турунџев" бр 31а,СкопЈе. 

Пасош бр 0101324/93, издаден од УВР - Скопје п-с 
име Мустафоски Тасим,Скопје. (3866) 

Пасош бр.0490952, издаден од ОВР - Крива Паланка 
на име Ангелов Милорад, ул."М.Тито"бр.70,Крива 
Паланка. (3867) 

Пасош бр.333645/94 на име Јашари Ремзи,е Добарце, 
Тетово. (3868) 

Пасош бр.760039/95, издаден од УВР - Куманово на 
име Додевски Александар,ул "Жел Станица"бр 112, 
Куманово. (3870) 

Пасош бр.0271493 на име Опре Адраман,Дебар 
Пасош бр 232287/94 на име Салија Ибрахим, е. Ре-

чане,Гостивар (3872) 
Пасош бр. 1853 01/94,из даден од ОВР - Струга на име 

Белкоска Болкана, с. Вевчани,Струга (3874) 
Пасош бр.417587, издаден од УВР - Струмица на име 

Велков Бранко, е. Просениковс) 47,Струмица. (3875) 
Пасош бр 81846, издаден од ОВР - Струга на име 

Дервиши Бујар, е Франгово,Струга. (3877) 
Пасош бр 522922/95на име Фетаи Јетмир, е. Сини-

чане,Тетово. (3879) 
Пасош бр. 139548/93,издаден од ОВР - Кичево на име 

Мехмеди Раим, е Зајас,Кичево. (3884) 
Пасош бр 183369/94, издаден од УВР - Струмица на 

име Гелев Зоран, ул "Ленинова'бр.84-3/6,Струмица 
Пасош бр 039295 на име Врангалоски Џеват, е Цр-

вивци, Кичево. (3887) 
Пасош бр. 0231358, издаден од УВР - Гостивар на 

име Имери Зиди, е. Чегране,Гостивар. (4028) 
Пасош бр 812527/95, издаден од ГУВР - Скопје на 

име Саздов Јован, бул "Партизански одред и" бр 
5/2,Скопје (4030) 

Пасош бр 241926, издаден од ОВР - Куманово на 
име Ферати Васкуст, ул "Прва 14" бр. 14/5,Куманово 

Пасош бр 595622/95 на име Асани РеџиЈе,с. Лака-
вица,Гостивар (4034) 

Пасош бр.596884/94, издаден од ОВР - Струга на име 
Синани Јетан, е. Франгово,Струга. (4035) 

Пасош бр ЛОЗ 9975, издаден од УВР - Прилеп на име 
Тенкоски Бобан, е. Кривогаштани,Прилеп (4036) 

Пасош бр 753144/95 на име Рушити Касм, ул "Сре-
дорек" бр 100,Куманово (4037) 

Пасош бр.803156 на име Костевски Златко,ул "Даме 
Груев" бр.177-а,Битола. (4038) 

Пасош бр.0728750, издаден од УВР - Прилеп на име 
Ивановски Роберт, ул."Ленин" бр. 6,Прилеп (4040) 

Пасош бр. 768672/96 на име Шаиноски Каплан, е 
Лабуништа,Струга (4041) 

Пасош бр 959004/97,издаден од ОВР - Струга на име 
Мехмедоски Неврус, е Лабуништа,Струга. (4042) 

Пасош бр 967695 на име Миле Атанасовски ул "Ми-
нела Бабуковска" бр 2/38,Битола (4043) 

Пасош бр 0260847,издаден од ОВР - Крушево на име 
Махмутовиќ Зикрета, е. Лажани,Пр ил еп (4044) 

Пасош бр.768697/96,издаден од ОВР - Струга на име 
Коџаџику Ферзије, е. Делогожда,Струга (4045) 

П а с о ш бр 1016643/97, издаден од ОВР - Струга на 
име Халили Валбона, ул."Боро Шаин"бр 3,Струга. 

Пасош бр.978520/97, издаден од УВР - Куманово на 
име Демири Фекрет, е. Слупчане,Куманово (4047) 

Пасош бр. 139437/94, на име Дервиши Азбије, с.Д 
Строгомишта,Кичево. (4048) 

Пасош бр 784208, издаден од ОВР - Струга на име 
Незир Ахмет, ул."Караорман"бр. 17,Струга. (4049) 

Пасош бр 614764/95,издаден од ОВР - Струга на име 
Шајноски Митре, е. Радожда, Стр уга. (4052) 

Чекови од тековна сметка,издадени од Скопје на 
име Селими Адифет,Скопје. (3532) 

Чекови од бр.924679 до 924681, од тековна сметка 
бр 1285/14, издадени од Стопанска банка а.д - Скопје -
Филијала - Радовиш на име Мирко Христов,Радовиш. 

Чекови 776070, 776071 и 776072, од тековна сметка 
бр 36116/72, издаден од Стопанска банка -а.д. - Скопје 
- Филијала - Струга на име Блажески Божин, ул."Јане 
Сандански"бр 17,Струга. (3544) 

Чек бр 8920, од тековна сметка бр. 5495310,издаден 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Китанов 
Дине,Скопје. (3547) 

Чекови од бр 0003690212 до 0003690213 и од бр 
0003690217 до 00003690225, од тековна сметка 
бр 002038188, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Шумановска Катерина,СКОПЈе. (3548) 

Чекови бр. 3118547 и 3118548, од тековна сметка 
бр 15289-45, издадени од комерцијална банка АД 
Скопје на име Филиповска Симка,Скопје. (3578) 

Чекови од тековна сметка,издадени од Скопје на 
име Јаковски Радомир,СКОПЈе. (3777) 

Чекови од бр 29843 до 29848, од тековна сметка бр 
46914-89, издадени од Комерцијална банка АДСкопЈе 
на име Димовски Стоил е, Скопје. (3778) 

Чекови од бр. 15829490 до 15829499, од тековна 
сметка бр 17064-62,издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Анка Телевска,Скопје. (3780) 

Чекови од бр 364977 до 364984, од тековна сметка 
бр 21958/81, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Борче Петровски,Скопје. (3854) 

Чекови од тековна сметка бр. 1430-62, издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала Свети Ни-
коле на име ИлиЈа Аксентиев, ул."Орце Николов" 
бр 71, Свети Николе. (3881) 

Чекови од бр 2598044 до 2598050, од тековна сметка 
бр 2923027, издадени од Комерцијална банка АД, 
Скопје на име Христо Цонески,Скопје. (3951) 

Чекови од тековна сметка бр 836259-06, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Поповиќ Ми-
лан,Скопје. (3976) 

Работна книшка на име Фикри Фидани, ул."Ристо 
Оџаклиев" бр. 11,Гостивар (3528) 

Работна книшка на име Исмаили Решат,Скопје 
Работна книшка на име БилЈанаТраЈановска,Скопје 
Работна книшка на име Митков Јовица,Скопје 
Работна книшка на име Аземина Агуш,СкопЈе. 
Работна книшка на име Мирослав Керкез,Скопје. 
Работна книшка на име Рамо Банда,Скопје. (3579) 
Работна книшка на име Горан Стоимиров,СкопЈе. 
Работна книшка на име Стојаноски Игор,СкопЈе 
Работна книшка на име Синадиновски Божидар 

Скопје (3650) 
Работна книшка на име Карабачевски Власи,Скопје 
Работна книшка на име Мулиќ Галиба,СкопЈе 
Работна книшка на име Трајче Ѓорѓиев,Скопје. 
Работна книшка на име Седат Муртезани,СкопЈе. 
Работна книшка на име Асани Ајдаз,Скопје. (3855) 
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Работна книшка на име Муртевски Душко,Скопје. 
Работна книшка на име Белковска Габриела,Скопје. 
^Работна книшка на име Сафет Мусов,Скопје. (3862) 
Работна книшка на име Митева Валентина,Скопје. 
Работна книшка на име Азировиќ: Рустем,Скопје. 
Работна книшка на име Борка Кузмановска,Скопје. 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Душко 

Ѓурчиновски,Скопје. (3459) 
Воена книшка, издаден од Скопје на име Спасовски 

Панче,Скопје. (3540) 
Чековна картичка бр.4004/55и чекови од бр. 1439186 

до 1439189,из дадени од Стопанска банка а.д. - Скопје 
- Филијала Кочани на име Стр ахил Станчевски ул. 

Тоце Делчев"бр.27,Кочани. (4039) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 

"Браќа Рамиз Хамид",Скопје на име Веселова Азе-
мина,Скопје. (3545) 

Свидетелство за IV година и диплома, издадени од 
Гимназија " Зеф Љуш Марку" Скопје на име Суада 
Хот,Скопје. (3576) 

Свидетелство за VIII оддел ение,из дадено од О.У. 
"Коле Неделковски" Скопје на име Давидов Алек-
сандар, Скопје. (3581) 

Свидетелства за V и VIII одделение, издадени од ОУ 
"X .Т.Карпош" ^Драгоманце- Куманово на име То-
мовски Горан, е. Драгоманце,Куманово. (3847) 

Свидетелство за V оддел ение,из дадено од ОУ "Бра-
ка Миладиновци"- с.Царев Двор - Ресен наиме Пет-
ревски Лазе Александар, с.Езер*рн,Ресен. (4053) 

Дипл ома,из дадена од ГМЦ"Чедо Филиповски Даме" 
Скопје на име Исмани Мухарем ,Скопје. (3460) 

Чекови од бр.0003047045 до 0003047051, од тековна 
сметка бр.0012594721,од тековна сметка бр.0012594721 
издадени од Комерцијална банка а.д. -Скопје на име 
Неделкоска Зорица,Скопје. (4051) 

Даночна карта бр.52633,издадена од Управа за јавни 
приходи - Скопје на име Петковски Чедо,Скопје. 

Чекови бр. 16202193 и 16202194, издаден од Стопан-
ска банка а.д. - Скопје на име Борка Атанасовска,ул. 
"Коперникова" бр.35-19/2-19,Скопје. (4050) 

Трговец поединец престанува со вршење дејнос од 
01 - 01 - 1998 год., издаден од на име Анте Превоз - ТП 
Анка Љубомир Алексовска,Скопје. (3610) 

Решение Уп. бр. 25-1162,издадено од Секретарјат за 
Стопанство Центар - Скопје на име Забознавска Маг-
далена, Скопје. (3534) 

Решение бр. 113448,издадено од С О Чаир - Скопје 
на име Шумановски Дејан,Скопје. (3541) 

Решение бр.37-10002/2 за давање одобрение за вр-
шење компензациона работа со странство,издадено од 
Министерство за надворешни работи на Р. Македо-
нија на име "Гемекс",Скопје. (3569) 

Решение Уп. бр. 12-2973издадено од С. О. Центар-
Скопје на име Јанковски Љубе,Скопје (3846) 

Решение бр. 37-9157/2 за вршење компензациона 
работа со странство, издадено од Министерство за 
надворешни работи - Скопје на име Претптријатие 
"Алкалоид",Скопје. (3857) 

Решение бр. 6-8574,издадено од С . О. Кале - Скопје 
на име Ристиќ Јован,Скопје. (3972) 

Чекови од бр. 20653'3 до 206540 и 206542; од бр. 32911 
до 32920, 34912, 34916,14918 и 34919 и 30050,из дадени 

од КИБ - Куманово на име Штерија Николовски 
ул."Тоде Думба"бр.28,Куманово. (3153) 

Чекови од бр. 2590738 до 2590757, од тековна смет-
ка бр 106843-24, издадени од Комерцијална банка ад 
Скопје на име Левкова Виолета,Скопје. (3024) 

Чекови од бр. 3631454 до 3631464, од тековна сметка 
бр. 41604-26, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Пановски Златко,Скопје. (3036) 

Чекови од бр. 15443205 до 15443212, од тековна 
сметка бр.87/94, издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Лазрова Стеф анка, Скопје. (3037) 

Чекови од бр. 15796093 до 15796097 и 15796100, од 
тековна сметка бр. 15732-17, издадени од Стопанска 
банка АД Скопје на име Марија Дамева,Скопје. (3072) 

Чекови бр. 1546792 , 1546796 и 1546800, од тековна 
сметка бр. 92148-80, издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Ололовска Веси а,Скопје. (3076) 

Чекови бр. 1556014 , 1556015 и 1556016, од тековна 
сметка бр.119532-41, издадени од Комерцијална банка 
АД-Скопје на име Петрова Мир јан а, Скопје. (3091) 

Чекови од бр. 1650631 до 1650646, од тековна сметка 
бр. 55137-95, издадени од Комерцијална банка АД-
Скопје на име Радиќ Зоран,Скопје. (3092) 

Чекови од бр. 15733167 до 15733178, од тековна 
сметка бр.39707/34, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Темелко Урошевски, ул."Павле Божи-
новски" бр. 142,Скопје. (3130) 

Работна книшка на име Георгиевски Орце,Скопје. 
Работна книшка на име Тансер Ибрахим,Скопје. 
Работна книшка, издаден во Валандово на име Бачев 

Ристо,Скопје. (3034) 
Работна книшка на име Џељадин Хамдија,Скопје. 
Работна книшка на име Неџат Далипи,Скопје. 
Работна книшка на име Златковски Златко,Скопје. 
Работна книшка на име Реџеп Му зафер, Скопје. 
Работна книшка на име Пертушевски Душко, 

Скопје. ^ (3079) 
Работна книшка на име Јана Ѓорѓиевска,Скопје. 
Работна книшка на име Горан Кимовски,Скопје. 
Работна книшка на име Иљам Фетаовић Скопје. 
Работна книшка на име Китановски Владо,Скопје. 
Работна книшка на име Вељановски Игор,Скопје. 
Работна книшка на име Селими Линдита,Скопје. 
Работна книшка наиме Бујар Исмаил и, с.Топлица, 

Гостивар. (3161) 
Чековна картичка бр.6086/70 и чекови бр. 1846609 и 

1846610, издадени од Стопанска б анка ад - Скопје -
Филијала - Штип на име Трајковски Јор дан,ул. "Сане 
Георгиев" бр. 9,Штип. (3154) 

Чековна картичка бр.3110/64, из дадена од Стопанска 
банка а.д. - Скопје, Филијала - Штип на име Донев 
Томислав ул."Еврејска" бр. 11,Штип. (3155) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од "Антон 
Семјановиќ Макаренко" - Скопје на име Мемета 
Кадиша,Скопје. (3039) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 
"Пенко Здравковски"-Скопје на име Мевљане Љачи, 
Скопје. (3060) 

Свидетелство за I година,издадено од ТУЦ "Цветан 
Димов", Скопје на име Имеров Ридван,Скопје. (3067) 

Свидетелство за завршено средно образование,изда-
дено од УМЦ "Никола Штејн"-Тетово на име Милова-
новска Нина,Скопје. (3080) 
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Свидетелство за VIII оддел ение,издадено од ОУ "А. 
С Макаренко " - Скопје на име Максимовиќ Никола, 
Скопје. (3127) 

Свидетелства за III и IV година на име Дрвиши 
Идет, е. Черкези,Куманово. (3157) 

Возачка дозвола на име Азизи Кадри, е. Добарсе, 
Тетово ^ (3150) 

Чекови на име В.Н.Ѓуревска, ул. "Нар. Револуција" 
бр 97,Куманово. (3139) 

Решение Уп. бр. 12-6674, издадено од С О Центар -
Скопје на име Гафури Љазим,Скопје. (3026) 

Решение на име Пејков Атанас, ул."Бл.Ѓорев"бр. 
105-а,Велес. (3151) 

Решение Срег.бр.2431/93,за престанок на дејност, 
на ПП "Кашиф Компани", издаден од Основен суд -
Битола на име ПП "Ќашиф-Компани"- Велешта, 
Струга (3173) 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал АД „Нико 
Доага" - Крушево 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 18.02.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел на претпријатието и про-
дажба на претпријатието на лица кои го преземаат 
управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претор^'атието, кое се наоѓа на ул. „Манчу Матак" бр. 
3 во време од 8 до 14 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 18, 21 и 24 од Уредбата за јавни 

набавки („Службен весник на РМ" бр. 42/97) пречистен 
текст, Министерството за образование и физичка кул-
тура, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУ-
ВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО - ЗАНАТ-
СКИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТ ВО ЈАВНОТО СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: Министерство за образование и фи-

зичка култура, ул. „Вељко Влаховић" бр. 9 -
Скопје 

1.2. Предмет на набавката: 
1.2.1. МУЦ „Никола Штејн" - Тетово - изградба на нов 

училишен објект 
1.2. Обем на понудата: даден во тендер документаци-

јата 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.5. Право на учество имаат сите правни лица регистри-

рани за ваква дејност, чие седиште е во Република 
Македонија. 

2. РОКОВИ 
2.1. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на 

отварањето на понудите. 
2.2. Рок на поднесување на понудата: 24 дена од денот 

на објавувањето на јавниот повик 

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Тендерската документација може да се подигне во 

Министерството за образование и физичка кул-
тура, ул. „Васил Ѓоргов" бр. 35, Скопје со надо-
мест во висина од 1.500,00 денари. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да содржи единечни цени по пози-

ции и вкупна цена на понудата, спрема тендерот. 
4.2. Начин на плаќање 
4.3. Рок на изведување на предметните работи и гаран-

ција на квалитетот на изведените работи. 
4.4. Понудувачите се должни со понудата да приложат 

и референт листа за досега изведени работи од 
ваков вид. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок кој треба да биде потпишан од одговорното 
лице на субјектот. 

5.2. Понудата се доставува препорачано по пошта, со 
предавање на архивата на Министерството за 
образование и физичка култура на уд. „Вељко 
Влаховиќ" бр. 9 - Скопје, или со предавање на 
лице место на денот и часот на јавното отворање. 

5.3. Понудата и документацијата се доставува во запе-
чатен плик. На предната страна од пликот, во гор-
ниот лев агол треба да беде назначено „не отвора}" 
како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да 
содржи никаква ознака на испраќачот. 

5.4. Понудувачите со понудата задолжително да ја до-
стават и придружната документација предвиден4 

со член 63 од Уредбата за јавни набавки. 

6. ОТВАРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Отварањето на понудите ќе биде извршено на 

31.03.199« година со почеток во 11 часот во просто-
риите на МУЦ „Гоце Делчев". уд^Васнл Ѓоргов" 
(до заводот за вработување). 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на 
јавниот повик нема да бидат разгледани. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 133-376. 

С О Д Р Ж И Н А 

253. Одлука за разрешување и именување 
член на Комисијата за помилување на 
Претседателот на Република Македо-
нија 577 

254. Одлука за стекнување на услови за увоз и 
царинење на стоки во 1998 година 577 

255. Одлука за дополнување на Одлуката за 
утврдување на предметите, количините и 
вредностите на предметите на кои при уво-
зот се применуваат царински повластици . . 578 

256. Одлука за определување на услови за 
градба за објектот „35 КВ вод Скопје 1 
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(Стенковец) - Мирковци - Бањани", што 
треба да се гради во општината Чучер -
Сандево 578 

257. Одлука за продажба на државниот капитал 
во АД „Струмичко Поле" - Струмица . . . . 578 

258. Одлука за продажба на државниот капитал 
во АД „Кланица со ладилник"-Струмица . 578 

259. Одлука за продажба на државниот капитал 
во АД „Земјоделско - сточарски комби-
нат" - Струмица 579 

260. Одлука за продажба на државниот капитал 
во АД „ Агролозар", Хамзали - Струмица . 579 

261. Одлука за продажба на државниот капитал 
во АД „Комерција со транспорт" - Стру-
мица 579 

262. Одлука за продажба на државниот капитал 
во АД „Млекара"Струмица 579 

263. Одлука за продажба на државниот капитал 
во АД „Конзерва фабрика" - Струмица . . 579 

264. Одлука за продажба на државниот капитал 
во АД „Малопродажба со угостителство" -
Струмица 580 

265. Одлука за продажба на државниот капитал 
во АД „Оранжерии", Хамзали - Струмица. 580 

266. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Ѓорѓи Сугарев" -
Битола 580 

267. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Ацо Шопов", с. 
Горобинци - Свети Николе 580 

268. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Димитар Вла-
хов", е. Радожда -Струга 580 

269. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Јосип Броз Тито" 
- Струга 581 

270. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 581 

271. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 582 

272. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 582 

273. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 583 

274. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 584 

275. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 585 

276. Решение за именување член на Училиш-
ниот одбор на УСО „Ванчо Прке" - Ви-
ница 585 

277. Решение за разрешување и именување 
член на Училишниот одбор на Среднош-
колскиот дом „Бранко Станоевиќ" - Го-
стивар 585 

278. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈП за стопанисување со 
шуми „Македонски шуми" - Скопје 586 

279. Решение за именување главен републички 
управен инспектор на Републичкиот упра-
вен инспекторат 586 

280. Решение за разрешување од должноста по-
мошник на директорот на Службата за 
општи и заеднички работи во Владата на 
Република Македонија 586 

281. Решение за назначување советник на мини-
стерот за правда 586 

282. Решение за назначување помошник на ми-
нистерот за наука 587 

283. Решение за назначување советник на мини-
стерот за финансии 587 

284. Решение за назначување советник на мини-
стерот за финансии 587 

285. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈП за стопанисување со стан-
бен и деловен простор на Република Маке-
донка 587 

286. Решение за назначување помошник на ми-
нистерот за сообраќај и врски 587 

287. Решение за назначување советник во Вла-
дата на Република Македонија 587 

288. Програма за општа туристичка пропаганда 
и информативна дејност за 1998 година . . . 588 

289. Програма за изработка на просторни и ур-
банистички планови во Република Македо-
нија во 1998 година 588 

290. Програма за проширена репродукција на 
шумите во 1998 година 589 

291. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 218/97 од 11 февруари 1998 
година 591 

292. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 591 

293. Решение зауздување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко 
истражување 592 

294. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 592 

295. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 592 

296. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 592 

297. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 593 

298. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 593 

299. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 593 
Исправка на Правилникот за произведу-
вање на воени старешини 594 

Општи акти на фондовите и заводите 

3. Одлука за основиците на осигурување да 
пресметување и плаќање на придонесот за 
пензиското и инвалидското осигурување на 
тадаввдуадште земјоделци за периодот ја-

Hipf 199& година 594 

Колективни договори 

4. Дополнување на Колективниот договор за 
државните, правосудните и органите на ло-
калната самоуправа на Република Македо-
нија 594 
Исправка на Колективниот договор на Ми-
нистерството за внатрешни работи 594 


