
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. 

Вторник, 10 февруари 1998 
Скопје 

Број 7 Год. LIV 

Аконтацијата за 1998 година изнесува 
7.200 денари. Овој број чини 200 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

125. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ДЕЈНОСТИТЕ 
Се прогласува Законот за национална класифика-

ција на дејностите, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 3 февруари 1998 година. 

Број 07-440/1 
3 февруари 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, е.p. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈ-

НОСТИТЕ 

Член 1 
Со овој закон се уредува распределуваното на де-

ловните субјекти според Националната класификација 
на дејностите (во натамошниот текст: Класификација), 
начинот на определувањето на претежната дејност, на-
чинот и постапката на издавањето на документот за 
распределување и водењето на евиденција на правни 
субјекти за статистички потреби. 

Член 2 
Одделни термини употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
Класификација претставува стандард усогласен со 

Европската класификација на дејности NACE. REV. 1 
што се Употребува за идентификување, групирање и 
дефинирање на дејностите по сектори, потсектори, ди-
визии, групи, класи и поткласи, според кој се врши 
распределувањето на сите деловни субјекти од Репу-
блика Македонија. 

Деловни субјекти се сите правни и физички лица 
што вршат дејност, со седиште на територијата на Ре-
публика Македонија регистрирани од надлежен орган 
во согласност со закон, односно основани со закон и 
организационите единици на домашни и странски 
трговски друштва кои вршат дејност на територијата на 
Република Македонија. 

Претежна дејност претставува дејноста во која, од 
сите регистрирани дејности, деловниот субјект оства-
рува најголем дел од вкупниот приход, односно дејноста 
што ја регистрирал ако деловниот субјект регистрирал 
една дејност. 

Евиденција на правни субјекти за статистички по-
треби (во натамошниот текст: Евиденција), претста-
вува единствена збирка на податоци на сите деловни^ 

субјекти во Република Македонија со и без својство на 
правно лице на кои им е определена претежна дејност. 

Број на деловниот субјект е единствен и неповтор-
лив број што се утврдува за секој деловен субјект во 
Евиденцијата при првиот упис. 

Член 3 
По дејност, според Класификацијата се распределу-

ваат следниве деловни субјекти: 
- трговец-поединец; 
- трговски друштва; 
- подружници на трговски друштва; 
- стопанска интересна заедница; 
- органи на државната власт; 
- јавни претпријатија; 
- органи на единиците на локалната самоуправа; 
- општествени организации и здруженија на гра-

ѓани; 
- политички партии; 
- организациони единици на странски трговски 

друштва (подружници, претставништва, агенции и 
други) и дипломатско-конзуларни претставништва, 
претставништва на меѓународни организации и слично; 

- други дбловни субјекти основани врз основа на 
посебни закони (од областа на здравството, образова-
нието, науката, социјалната заштита, културата, за-
други, Верски заедници и религиозни групи и други); 

- дуќани и мали трговци и 
- лица кои се занимаваат со слободни занимања (ад-

вокати, Нотари, лекари, патентни инженери, архи-
текти, слободни уметници, сметководители, ревизори и 
слично). 

Член 4 
Класификацијата ја донесува Владата на Република 

Македонија. 
Член 5 

Распределувањето на деловните субјекти по дејно-
сти според Класификацијата го врши Заводот за стати-
стика на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Завод). 

Член 6 
Распределувањето по дејности на деловните суб-

јекти од член 3 на овој закон се врши врз основа на 
пријава што деловниот субјект е должен да ја поднесе 
до Заводот во рок од 30 дена од денот на издавањето на 
актот за регистрација од надлежниот орган за регистра-
ција, односно од денот на влегувањето во сила на Зако-
нот врз основа на кој се основаат деловните субјекти од 
член 3 алинеја 5 и 7 на овој закон. 

Заедно со пријавата од став 1 на овој член, делов-
ниот субјект поднесува и решение за регистрација и 
дава предлог за утврдување на претежната дејност. 

Обрасците за пријавата од став 1 на овој член и 
образецот од член 9 став 1 на овој закон ги пропишува 
Директорот на Заводот. 

Член 7 
Распределувањето на деловниот субјект по пре-

тежна дејност се врши во рок од 15 дена од денот на 
поднесувањето на пријавата, а за странско претстав-
ништво во рок од 30 дена. 
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За извршеното распределување, директорот на За-
водот донесува решение. 

Решението од став 2. на овој член содржи: 
- назив на деловниот субјект; 
-седиште (општина, населено место, улица и куќен 

број); 
- сопственост {доколку се утврдува); 
- број на деловниот субјект (БДС) И 
- шифра и назив на претежната дејност. 

Член 8 
Против решението од член 7 став 2 на овој закон, 

деловниот субјект има право на жалба во рок од 15 дена 
до Комисијата на Владата на Република Македонија. 

Член 9 
Промената на било кој податок кај деловниот, суб : 

јект што настанала rio Донесувањето на решението од 
чл&н 7 стћв 2 на овој закон, деловниот субјект е должен 
да ја пријави кај Заводот во рок од 15 дена на пропишан 
образец кпи'со автоматско презе^ћње на податоците од 
надлежниот орган. 

За секоја извршена промена на податоците во реше-
нието, директорот tea Заводот издава решение во рок 
од осум дена од поднесувањето на барањето. 

Член 10 
Деловниот субјект може д^ бара промена на претеж-

на Ја дејност со поднесување на потребни докази и обра-
зложено бара!Уе. 

, Ако деловниот субјект врши повеќе дејности, 1три 
промената, како претежна дејност се утврдува една од 
регистрираните дејности Преку која се создава најголем 
дел,од вкупниот приход остварен во претходното полу-
годие. 

Ако делот од вкупниот приход не може да се пре-
смета, претежната дејност ќе се утврди според бројот 
на вработените и бруто исплатените плати. 

Промената на претежната дејност се врши со реше-
ние што го донесува директорот на Заводот. 

Член И 
За деловните субјекти кои се распределени по деј-

ност се води Евидев1ф1ја на правни субјекти за стати-
стички потреби. 

Во евиденцијата од став 1 на овој член за секој дело-
вен субјект се водат .податоци што се содржани во ре-
шението од член 7 сФав 2 на овој закон и сите наредни 
промени на овие податоци, обликот на организирање, 
регистрираниот надворешно трговски промет, поте-
клото на капиталот и податоци за основачот и директо-
рот (име, презиме и ЕМБГ, односно назив на деловниот 
субјект ако основачот е правно лице) и број на актот за 
основање издаден од надлежниот орган за регистра-
ција. 

За деловните субјекти од член 3, алинеи 12 и 13 на 
овој закон, Заводот го врши уписот во евиденцијата со 
преземање на податоците од надлежниот орган што го 
регистрирал во согласност со закон. 

Евиденцијата од став 1 на овој член ја води Заводот. 
Член 12 

Начинот на водењето на Евиденцијата ги пропишува 
директорот на Заводот. 

Евиденцијата се води автоматизирано. 
Податоците од евиденцијата се чуваат трајно. 

Член 13 
Со парична казна од 20.000 до 150.000 денари за 

прекршок ќе се казни правното лице ако: 
- во пропишаниот рок не достави пријава за опреде-

лување на претежната дејност (член 6 став 1) и 
- во пропишаниот рок не достави пријава за проме-

ните што настанале по последниот упис во Евиденци-
јата (член 9 став 1). 

За Прекршок од ставовите 1 и 2 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во правното лице со парична 
казна од 5.000 до 25.000 денари. 

Член 14 
Класификацијата од член 4 на овој закон ќе се до-

несе во рок од 60 дена од де^от на влегуваи>ето во сила 
на овој закон. 

Актот за начинот на водење на евиденција ќе се 
донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Обрасците утврдени со овој закон ќе се пропишат во 
рок од три месеци од денот Hd влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 15 
Постојните деловни субјекти ќе бидат распределени 

според Класификацијата во рок од шест месеци од де-
нот на нејзиното влегување во сила. 

Член 16 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува да 

важи Законот за Единствена класификација на дејно-
стите („Службен лист на СФРЈ" број 6/76). 

Одлуката на Единствената класификација на дејно-
стите („Службен лист на СФРЈ" број 34/76, 62/77, 72/80, 
77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88, 6/89, 
29/90 и 47/90), ќе се применува до влегувањето во сила 
на калисификац^јата од член 4 на овој закон. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

126. 
Врз основа на член 75 ставови и 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ПЛАТЕН ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
платен промет, 

што Собранието на Република Македонија ѓо донесе 
на седницата одржана на 3 февруари 1998 година. 

Број 07-435/1 Претседател 
3 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје КИР0 Глигоров, е. p. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, е. р. 

З А К О Н 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ПЛАТЕН 

ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Законот за платен промет („Службен весник на 

Република Македонија" број 80/93, 9/94, 65/95 и 71/96), 
во членот 49 став 1 зборовите: „100 до 250 плати" се 
заменуваат со зборовите: „10.000 до 300.000 денари", а 
зборовите: „стопански престап" се заменуваат со збо-
рот „прекршок". 

Во ставовите 2 и 3 зборовите: „стопански престап" 
се заменуваат со зборот „прекршок", а зборовите: 
„осум до десет плати" се заменуваат со зборовите: 
„1.000 до 50.000 денари". 



10 февруари 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 347 

Во ставот 4 зборовите: „заштитна мерка" се замену-
ваат со зборовите: „мерка на безбедност". 

Член 2 
Во членот 50 став 1 зборовите: „една до три плати" 

се заменуваат со зборовите: „10.000 до 100.000 денари". 
Во ставот 2 зборовите: „заштитна мерка" се замену-

ваат со зборовите: „мерка на безбедност". 

Член 3 
Во членот 51 став 1 зборовите: „четири до дваесет 

плати" се заменуваат со зборовите: „10.000 до 300.000 
денари". 

Во ставовите 2 и 3 зборовите: „една до три плати" се 
заменуваат со зборовите: „1.000 до 50.000 денари", а во 
ставот 4 зборовите: „една до три плати" се заменуваат 
со зборовите: „10.000 до 100.000 денари". 

Член 4 
Во членот 52 став 1 зборовите: „100 до 250 плати" се 

заменуваат со зборовите: „10.000 до 300.000 денари", а 
зборовите: „стопански престап" се заменуваат со збо-
рот „прекршок". 

Во ставот 2 зборовите: „стопански престап" се заме-
нуваат со зборот „прекршок" а зборовите: „осум до 
десет плати" се заменуваат со зборовите: „1.000 до 
50.000 денари". 

Во ставот 3 зборовите: „заштитна мерка" се замену-
ваат со зборовите: „мерка на безбедност". 

Член 5 
Во членот 53 став 1 зборовите: „четири до дваесет 

плати" се заменуваат со зборовите: „10.000 до 300.000 
денари". 

Во ставот 2 зборовите: „една до три плати" се заме-
нуваат со зборовите: „1.000 до 50.000 денари" 

Член 6 
Во членот 61 годината „1998" се заменува со годи-

ната „2000". 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија", а членот 6 на овој закон ќе се применува од 1 
јануари 1998 година. 

127. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА 

ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 

Се прогласува Законот за престанува!be на важе-
11>сто на Законот за фондовите за заеднички резерви, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 3 февруари 1998 година. 

Број 07-436/1 
3 февруари 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, е.p. 

ЗАКОН 
З А ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКО-
НОТ З А ФОНДОВИТЕ З А ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 

Член 1 
Законот за фондовите за заеднички резерви („Служ-

бен весник на СРМ" бр. 41/78,10/85,14/88,18/89 и 7/90), 
престанува да важи. 

Член 2 
Здружените средства на резерви во општинските 

фондови и Републичкиот фонд за заеднички резерви, 
што се водат на посебна сметка во Заводот за платен 
промет, се пренесуваат во Буџетот на Републиката. 

Пристигнатите ануитета по кредитите дадени спо-
ред Законот за фондовите за заеднички резерви и неу-
платените средства според одредбите на овој закон, 
корисниците на кредитите се должни да ги уплатат во 
Буџетот на Републиката. 

Член 3 
Здружените средства според Законот за фондовите 

за заеднички резерви („Службен весник на СРМ" број 
41/78, 10/85, 14/88, 18/89 и 7/90), искажани во биланс-
ните евиденции, ги враќа Републиката во рок кој не 
може да биде подолг од две години од денот на влегува-
њето во сила на овој закон, со камата од 1% на износот 
на вратените средства, сразмерно на износот на сред-
ствата пренесени во Буџетот на Републиката по основа 
на здружување на средствата за заеднички резерви. 

Член 4 
Општинските фондови за заеднички резерви се 

должни, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон, целокупната документација за обвр-
ската за враќањето на средствата на здружувачите и 
ненаплатените п о б а р у в а а евидентирани во фондот, да 
ја достават до Министерството за финансии на подрач-
јето на седиштето на општинскиот фонд. 

Документацијата од став 1 на овој член, Републич-
киот фонд за заеднички резерви ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за средствата на резервите 
(„Службен лист на СФРЈ" број 62/77, 41/83, 10/84, 22/84, 
71/84 и 83/89). 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

128. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ H ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А АД-

МИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вани на Законот за административните такси, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 3 февруари 1998 година 
Бр. 07-437/1 Претседател 

3 февруари 1998 година на Република Македонија, 
Скопје Киро Глигоров, е.p. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

Член 1 
Во Законот за административните такси („Службен 

весник на Република Македонија" број 17/93 и 20/96), во 
член 18 точката 19) се менува и гласи: 

„19) списи и дејства за добивање одобрение за се-
чена на дрвја во шума во приватна сопственост во вре-
мето определено за сечење". 

По точката 34) се додава нова точка 35) која гласи: 
„35) списи и дејства во постапката по поднесеното 

барање за убиено или заклано животно, односно за 
уништен предмет заради спроведување на мерките за 
заштита на животните од заразни болести." 

Член 2 
Во член 36 зборовите: „една петтина до три плати" 

се заменуваат со зборовите: „2.000 до 20.000 денари". 

Член 3 
1. Во член 37 во Тарифата на административните 

такси, тарифниот број 5 се менува и гласи: 
денари долари 

„1. За издавана одобрение за 
престој на странци во Репу-
блика Македонија 30 
2. За издавање одобрение за 
привремен престој на странец 
во Република Македонија до 
три месеци . 5 долари, а за се-
кое наредно одобрение од по 
л ри месеци по 10 

За издавање на одобрение 
за привремен престој на стра-
нец во Република Македонија 
над три месеци 10" 
2 Во тарифниот број 6 во точката 1. по потточката б) 
ес додава нова потточка в) која гласи* 

„вј за издавање на привре-
мена колективна дозвола за 
дв иже I be и задржувана на гра-
ничниот премин за секое лице 
по 50" 

Во точката 2 во потточката а) зборовите: „за еден" се 
заменуваат со зборовите „или за". 

По потточката ѓ) се додава нова потточка е) која 
и м о т 

„е) за издавање на привре-
мена колективна дозвола за 
движење и задржувана на гра-
ничниот премин за секое лице 
по 80". 
3 Во тарифниот број 7 во точка 2 потточките ѓ), е), ж) 
и з) се бришат. 

По потточката и) се додава нова потточка ј) која 
гласи: 

„ј) за издава! be и про дол 
жување на лична карта на 
странец со привремен престој 
во Република Македонија 10". 

4 По тарифниот број 29 се додаваат два нови тарифни 
броја 29-а и 29-6 кои гласат: 

„Тарифен број 29-а 

За решение по барање за утврдуван,е на условите за 
издавана на решение или за запишување во регистарот 

1) прозводители на семен-
ски и саден материјал 1.500 

2) доработувачи на семен-
ски материјал 1.500 

3) Вршење на ДВД мерки 1.500 
4) вршење на биолошки 

пред испиту вања, биолошки и 
физичко-хемиски испитувања 1.500 

5) испитување на семенски 
и саден материјал пред пуш-
тана во промет 1.500 

6) вршење на задолжи-
телни здравствени и стручни 
прегледи на семенски посеви и 
објекти за производство на са-
ден материјал 1.500 

7) пуштање во промет на 
вештачки ѓубрива на терито-
ријата на Република Македо- 1.500 
нија 

8) за решение по барање 
за признавање на новоотво-
рени, односно одобрување за 
воведување во производство 
странски сорти земјоделски и 
шумски растенија, со кос се 
врши упис во Списокот на 
странски или домашни сорти и 

- хибриди земјоделски растенија 
за кои е одобрено воведување 
во производство во Република 
Македонија 1.500" 

Тарифен број 29-6 
За одобрение на претпри-

јатие, односно на'друго правно 
лице за пуштање во промет на 
средства за заштита на расте-
нијата на територијата на Ре-
публика Македонија 1.000 

За одобрение за увоз и из-
воз на определени земјодел-
ски, прехранбени, шумски 
производи и семенски матери-
јал 600 

За одобрение за увоз на 
лекови кои се употребуваат во 
ветеринарната медицина * 600" 

5. По тарифниот број 31 се додава нов тарифен број 31-
а кој гласи: 

„Тарифен број 31-а 

За решение со кое се дава 
согласност на посебната доку-
ментација, што се однесува на 
заштитата при работа 800" 

6. По тарифниот 6poj 88 во точката 9, во насловот по 
зборот „производот" се додаваат зборовите: „и топо-
графија на интегрални кола". 

7. Во тарифниот број 89 уводната реченица се менува и 
гласи: 

„За пријава со која се бара заштита на патент, модел 
и мостра, стоковен и услужен жиг и ознака за поте 
клото на производот и топографија на интегрални кола 
и тоа:" 

t Точката 5) се менува и гласи: 
„5) за барање за призна-

вана на правото на користење 
на ознака на потеклото на про-
изводот 600" 
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По точката 7) се додава нова точка 8) која гласи: 
„8) за пријава за призна-

вање на правото на топогра-
фија на интегрални кола 3.000" 

8. Тарифниот број 91 се менува и гласи: 
„За барање за продолжу-

вање на важењето на стоковен 
и услужен жиг и ознака за пра-
вото на користење на ознака 
за потеклото на производот ЗОО" 

9. Во тарифниот број 92 уводната реченица се менува и 
гласи": 

„За одржување на важењето на модел, мостра, сто-
ковен и услужен жиг, правото на користење на ознака 
на потекло на производот и топографија на интегрални 
кола, се плаќа такса и тоа:" 

Во точката 4) по зборот „за" се додаваат зборовите: 
„правото на". 

По точката 4) се додава нова точка 5) која гласи: 
„5) за топографија на ин-

тегрални кола 8.000" 

Во забелешката во точката 2, зборот „годишната" 
се брише. 
10. Тарифниот број 95 се менува и гласи: 

„За потврди и уверенија за 
податоците во врска со прија-
вени или признаени права од 
индустриска сопственост 500" 
И . Тарифниот број 97 се менува и гласи: 

„За одлука по предлог за 
враќање во поранешна со-
стојба за пријавени или приз-
наени права од индустриска 
сопственост 1.000" 
12. Тарифниот број 98 се менува и гласи: 

„За барање за продолжување на рокот што се 
определува во текот на постапката по пријава за приз-
навање на право од индустриска сопственост 

1) за прво барање 500 
2) за секое наредно ба-

рање 1.000" 
13. Тарифниот број 99 се менува и гласи: 

„За 6apaibe за престану-
вање на важеп>ето на патент и 
стоковен и услужен жиг во 
случај на некористење, за 
предлог за огласување на ниш-
товно решение за признавање 
на право од индустриска соп-
ственост 3.000 

Забелешка: 
Важи забелешката кон тарифниот број 89." 

14. Тарифниот број 100 се менува и гласи: 
„За решение по барање за 

упис на пренос на право или 
лиценца за пријавен или приз-
нат патент, односно пријавен 
или одобрен модел, мостра 
или стоковен и услужен жиг 
или топографија на инте-
грални кола 500" 
15. Тарифниот број 101 се менува и гласи: 

„За 6apaibe за откажу-
вање од пријавено, односно 
признаено право од индустри-
ска сопственост 100" 

16. Тарифниот број 102 се менува и гласи: 

„За решение по барање за 
упис на која и да е друга про-
мена на пријавено или призна-
ено право од индустриска соп-
ственост ЗОО" 
17. Во тарифниот број 106 по зборот „продолжено" се 
додаваат зборовите: „право на". 

18. Во тарифниот број 108 ставот 2 се менува и гласи: 
„За дозвола за радиостаница која се издава на 

странско правно или физичко лице износот на таксата 
се зголемува за 50%." 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„За одобрение на експери-
ментална работа на телекому-
никациски средства заради 
и с п и т у в а а на нивните свој-
ства 3.000". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке 
донија". 

129. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

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

ЦИЗИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вани на Законот за акцизите, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 3 февруари 1998 година. 

Број 07-438/1 п Претседател 
3 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, е.p. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 

Член 1 
Во Законот за акцизите („Службен весник на РМ" 

бр. 78/93 , 70/94, 14/95 , 42/95, 71/96 и 36/97 година), во 
членот 2 во точка 3) заградата и зборовите: „ракии, 
вињак и други жестоки пијалаци" се заменуваат со збо-
ровите: „,освен вино". 

Член 2 
Во членот 5 ставот 2 се брише. 

Член 3 
Во членот 5-а ставот 2 по зборот „приходи" се дода-

ваат зборовите: „или со предавање на инструмент за 
обезбедување на плаќање што ќе го определи Мини-
стерството за финансии - Управата за јавни приходи". 

Член 4 
Во членот 6 ставот 1 се менува и гласи: 
„Обврзник на акцизата во прометот на алкохолни г 

пијалаци е производителот, односно увозникот." ~ 
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По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Обврзник на акцизата во прометот на луксузни 

производи е секој учесник во прометот". 
Член 5 

По членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи: 
„Член 6-а 

Алкохолните пијалаци што се во промет на терито-
ријата на Република Македонија мораат да бидат озна-
чени со контролни маркици. 

Обврзникот на акцизата ја плаќа акцизата со купу-
ваното на контролните маркици од Министерството за 
финансии - Управа за јавни приходи или со предавање 
на инструмент за обезбедувано на плаќање што ќе го 
определи Министерството за финансии - Управата за 
јавни приходи. 

Обврзникот на акцизата е должен контролните мар-
кици да ги залепи на соодветната опаковка на алкохол-
ниот пијалак односно шишето, така што при отвора-
њето контролната маркица мора да се оштети. 

Алкохолните пијалаци без контролни маркици се 
сметаат за производи на кои не е пресметана и платена 
акцизата. 

Алкохолните пијалаци што се извезуваат во стран-
ство не мораат да бидат обележани со контролна мар-
кица, меѓутоа на амбалажата или на посебна маркица 
треба да се втиснат зборовите: „за извоз" - на македон-
ски или на еден од странските јазици или друга ознака 
која ја бара земјата увозник на алкохолните пијалаци. 

Формата, содржината и начинот на издавањето на 
контролните маркици од овој член ги пропишува мини-
стерот за финансии." 

Член 6 
Во членот 8 ставот 2 зборовите: „и тутунски прера-

ботки" се бришат. 
Член 7 

Во членот 11 по ставот 1 се додава нов став 2 кој 
гласи: 

„Основица за плаќање на акциза во прометот на 
преработки од тутун може да биде и количеството на 
преработки од тутун искажана во килограми". 

Ставот 2 станува став 3. 
Член 8 

Членот 12 се менува и гласи: 
„Основица за п л а ќ а а на акциза во прометот на 

алкохолни пијалаци е % vol алкохол по литар. 
Основица за плаќано на акциза во прометот на пиво 

е количеството во литри. 
Основица за плаќано на акциза во прометот на кафе 

е количеството во килограми. 
Основица за плаќање на акцизата во прометот на 

патнички автомобили и луксузни производи е продаж-
ната цена која во себе не содржи акциза." 

Член 9 
Во членот 13 ставот 1 се менува и гласи: 
„Основица за плаќање на акциза при увозот на алко-

холни пијалаци е % vol алкохол по литар." 
По ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4 кои 

гласат: 
„Основица за плаќање на акциза при увоз на пиво е 

количеството во литри. 
Основица за плаќање на акциза при увоз на кафе е 

количеството во килограми. 
Основица за плаќање на акцизата при увозот на лук-

сузни производи е вредноста на увезениот производ 
утврдена според царинските прописи вклучувајќи ги ца-
рината и другите увозни давачки, а која во себе не ја 
содржи акцизата". 

Ставот 2 станува став 5. 

Во ставот 3, кој станува став 6, на крајот сс додава 
нова реченица која гласи: „Основица за плаќање на 
акциза при увоз на преработки од тутун може да биде и 
количествата на преработките од тутун искажана во 
килограми". 

Член 10 
Во членот 14 точка 3 по зборот „пиво" се става 

запирка и се додаваат зборовите: „алкохолни пијалаци " 

Член 11 
Во членот 14-а ставот 1 зборовите: „преработки од 

тутун, алкохолни пијалаци" се бришат. * 
По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои 

гласат: 
„Обврската за плаќано на акцизата при увоз на пре-

работки од тутун и нејзиното плаќање настанува во 
моментот на купуваното на контролни маркици. 

Обврската за плаќање на акцизата при увоз на алко-
холни пијалаци и нејзиното плаќање настанува во мо-
ментот на купуваното на контролни маркици." 

Ставот 3 станува став 5. 

Член 12 
Во членот 14-6, во уводната реченица зборовите: 

„,алкохолни пијалаци" се бришат. 
По став 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат: 
„Обврзникот на акцизата кој врши промет на тутун-

ски преработки, акцизата ја плаќа со купувањето на 
контролните маркици. 

Обврзникот на акцизата кој врши промет на алко-
холни пијалаци, акцизата ја плаќа со купувањето на 
контролните маркици". 

Член 13 
Во членот 14-в ставот 3 бројот „0,5%"се заменува со 

бројот: „0,3%". 

Член 14 
По член 14iB се додава нов член 14-г крј гласи: 

„Член 14-г 
За извршениот реекспорт на деривати на нафта, 

преработки од тутун, алкохолни пијалаци, пиво и кафе, 
за кои е добиено решение од надлежниот орган за над-
ворешно трговското работено не се пресметува и не се 
плаќа акциза, за што царинарницата донесува решение 
за ослободувано од плаќање на акцизата. 

Член 15 
Во членот 17 ставот 1 зборовите: „од 100 до 250 

плати" се заменуваат со зборовите: „100.000 до 300.000 
денари", а зборовите: „стопански престап" се замену-
ваат со зборот „прекршок". 

Точка 2) се менува и гласи: 
„2) пушта во промет преработки од тутун и алко-

холни пијалаци од странско производство без кон-
тролни маркици (член 5-а и член 6-а)"; 

Точка 7) се менува и гласи: 
„7) врши промет на преработки од тутун-цигари и 

алкохолни пијалаци без контролна маркица (член 5-а и 
член 6-а)." 

Точка 8) се брише. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
„Покрај паричната казна за прекршокот од точките 

2), 6) и 7) на овој член, ќе се изрече и мерка на безбед-
ност забрана на вршено на дејност во траење од една до 
пет години. 

Во ставот 3 зборовите: „стопански престап" се заме-
нуваат со зборот „прекршок", а зборовите: „од 5 до 10 
плати" се заменуваат со зборовите: „од 10.000 до 50.000 
денари". 

По ставот 3 се Додава нов став 4 кој гласи: 
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„ПокраЈ паричната казна од став 3 на ОВОЈ член, на 
одговорното лице ќе му се изрече мерка на безбедност 
забрана на вриење на одговорни должности во траење 
од три месеци до една година44. 

Во ставот 4 КОЈ станува став 5 зборовите „стопански 
престап44 се заменуваат со зборот „прекршок44, а зборо-
вите „заштитна мерка44 се заменуваат со зборовите: 
„мерка на безбедност44 

По ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи* 
„За прекршоците од точките 2) и 7) од ставот 1 на 

ОВОЈ член, се изрекува мерка на безбедност одземање на 
преработките од тутун, односно алкохолните пиЈалаци 
со кои што е сторен прекршокот44 

Член 16 
Во членот 18 зборовите „странски цигари без про-

пишаната ознака44 се заменуваат со зборовите: „цигари 
и алкохолни пијалаци без контролни маркици44 

Член 17 
Во членот 19 став 1 збоворите „од 50 до 250 плати44 

сс заменуваат со зборовите „100 ООО до 300.000 дена-
ри44, а зборовите „стопански престап44 се заменуваат со 
зборот „прекршок44 

Во ставот 2 зборовите „стопански престап44 се заме-
нува со зборот „прекршок14, а зборовите „од пет до 
десст плати" сс заменуваат со зборовите „од 10 ООО до 
50 ООО денари44 

Член 18 
Во членот 20 став 1 зборовите „од 50 до 250 плати44 

се заменуваат со зборовите „100 ООО до ЗОО ООО дена-
ри44, а зборовите „стопански престап44 се заменуваат со 
зборот „прекршок" 

Во ставот 2 зборовите „стопански престап" се заме-
нува со зборот „прекршок", а зборовите „од пет до 
десет плати4' се заменуваат со зборовите „од 10 ООО до 
50 ООО денари" 

Член 19 
Во членот 21 зборовите „од една до шест плати44 се 

заменуваат со зборовите „од 10 ООО до 50 ООО денари4' 
Член 20 

Во членот 22 став 1 зборовите „оД една до шест 
плати" се заменуваат со зборовите „10 ООО до 50 ООО 
денари" 

Во точка 7) зборовите „без ознака „М", односно44 се 
заменуваат со зборовите „и алкохолни пијалаци" 

ГЗо ставот 3 зборовите „заштитна мерка" се замену-
ваат со зборовите „мерка на безбедност" 

По ставот 3 се додава нов став 4 КОЈ гласи 
„За прекршокот од точка 7) од ставот 1 на ОВОЈ член 

се изрекува мерка на безбедност одземање на преработ-
ките од тутун, односно алкохолните пијалаци со кои е 
сторен прекршокот44 

Член 21 
Членот 23 се менува и гласи 
„За кривично дело со затвор до пет години ќе се 

казни физичко лице ако пушта во промет тутунски пре-
работки и алкохолни пијалаци без контролни маркици, 
односно цигари и алкохолни пијалаци илегално внесени 
во земјата" 

Член 22 
Во член 23-а став 1 зборовите „од една десеттина до 

една половина од плата44, се заменуваат со зборовите 
„10 ООО до 50 ООО денари" 

Во ставот 2 зборовите „од една петтина од плата" се 
заменуваат со зборовите „од 3 ООО денари" 

Член 23 
Алкохолните пијалаци што на денот на воведува-

њето на контролни маркици ќе се затекнат во прометот 

на територијата на Република Македонија, можат да се 
продаваат без контролни маркици до 31 Јули 1998 го-
дина 

Обврската за4 плаќање на акцизата при увоз на алко-
холни пијалаци к нејзиното плаќање, за обврзниците на 
алкохолни пијалаци до денот на воведувањето на кон-
тролни маркици, настанува во моментот на настанува-
њето на обврската за плаќање на царината и другите 
увози« давачки 

Обврзникот на акцизата КОЈ врши промет на алко-
холни пијалаци до денот на воведувањето на контролни 
маркици аконтациите на акцизата за алкохолните пија-
лаци ги плаќа и тоа, малите претпријатија во рок од пет 
дена, средните прстприЈЈ+ИЈа iBo рок од шест дена, а 
големите претпријатија во роќ'од седум дена, по исте-
кот на секои 15 дена во месецот, односно по истекот на 
месецот. 

Член 24 
Во Тарифата на акцизите се вршат следниве измени 

h дополнување , 
1 Тарифним број 2 се менува и гл Уси 
„На прометот на преработки од тутун Се плаќа ак-

циза и тоа. 
1) на сите видови увозни цигари, режан тутун Ја 

лично виткање од сите видови и квалитети, цип!рилоси, 
црни цигари, тутун за лулиња, туту fa'-ја џвакање и бур-
мут 1 250 денари по килограм и 

на сите видови домашни- цигари, режан тутун за 
лично виткан be од сите видови и квалитети, цигарилоси, 
црни цигари, тутун за лулиња, тутун за џвакање и бур-
мут 35%" 

2 Тарифниот број 3 се менува и гласи: 
„На пр&метот на алкохолни пијалаци и пиво се 

плаќа акциза и тоа. 
1) алкохолни пијалаци ... 2 Денари од % vol алкохол 

по литар и 
2) на пиво . . . 15 денари по литар44 

Забелешки: 
1 Под алкохолни пијалаци во смисла на овој тари-

фен 6poj, се подразбираат пијалаците што содржат по-
веќе од 2% алкохол, освен вино 

2. Под пиво се подразбира алкохолен пијалак што се 
пушта во прометот како пиво, без оглед на содржината 
Hii алкохол 

3 Во забелешките кон Тарифниот број 4 во точката 
1 зборот „ЈУС44 се заменува со зборот „МКС44 

По ставот 1 се додаваат два нови став*! кои гласат: 
„Во стандардот МКС М. НО о10 сите видови на авто-

мобили се поделени во две групи во однос на начинот на 
кој се разведува погонската моќ на тркалата (точка 
1.2 2 3.): 

а) автомобили со нормална проодност (кај кои 
бројот на погонскѓгге тркала е помал од вкупниот број 
тркала на кои се потпира возилото) и 

б) автомобили со повишена проодност (кај кои сите 
тркала на кои се потпира возилото се погонски)". 

Под патнички автомобили во смисла на овој тари-
фен 6poj се подразбираат и автомобилите (стандардот 
МКС М НО о10 точка 1.2.2 3 ) со повишена проодност 
(каЈ кои сите тркала на кои се потпира возилото се 
погонски), а меѓу кои спаѓаат и теренските моторни 
возила „џипови44.44 

Во точката 2, зборовите- „Како теренско моторно 
возило се смета моторното возило со најмногу две по-
гонски оски, односно со два диференцијал^44 се бри-
шат 

По точката 2 се додава нова точка 3 КОЈ а гласи 
„3 Под автомобили за комбиниран превоз (комби) 

се подразбираат автомобили (изработени според стан-
дард МКС М НО 010-1 2 2 3 2 ) кои по конструкција, 
уреди и опрема се оспособени за едновремен превоз на 
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лица и предмети, кои според потребата и без посебни 
преправки можат да се користат за превоз само на лица 
или само на предмети (товар) и чиј што вкупен тран-
спортен капацитет одговара на маса од 17 патници 
вклучувајќи го возачот и седиштата. Вадењето и поста-
вувањето на седиштата не се смета за преправка само 
ако конструкциски е обезбедена можност за лесно вгра-
дување на седиштата." 

Член 25 
Овој закон Влегува во сила осмиот ден од денот на 

о б ј а в у в а в т е во „Службен весник на Република Маке-
донија", освен одредбите на член 6-а кои ќе се примену-
ваат од 1 мај 1998 година. 

130. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНО-

ВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
продажба на становите во општествена сопственост, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 3 февруари 1998 година. 

Број 07-439/1 ^ Претседател 
3 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Кир0 Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРО-
ДАЖБА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
Во Законот за продажба на становите во опште-

ствена сопственост („Службен весник на СРМ" број 36/ 
90 и „Службен весник на Република Македонија" број 
62/92, во членов 7-а ставовите 2, 3 и 4 се бришат. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија". 

131. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 3 февруари 1998 година, 
донесе 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Собранието на Република Македонија ги осудува 
бомбашките напади во градовите на Република Маке-
донија (Гостивар, Тетово, Прилеп, Куманово) и ги оце-
нува како акти на тероризам насочени кон загрозување 
на мирот, сигурноста Иа животот, домот и имотот на 
граѓаните, Како и загрозуваа на безбедноста и стабил-
носта на државата и нејзините институции. 

2. Собранието ги повикува граѓаните на Република 
Македонија да ј а задржат смиреност, самодовербата и 

својата доверба во државните институции. Исто так&, 
да им дадат поддршка на органите надлежни за откри-
вање, сузбивање и казнување на поттикнувачите, орга-
низаторите и извршителите на терористичките акти, а 
со цел да се сочува мирот, безбедноста и стабилноста на 
Република Македонија. 

3. Со оглед на тоа што низа терористички акти, 
почнувајќи од атентатот вјзз претседателот на Републи-
ката, убиства и други фојзми на тежок криминал кои 
останаа нерасветлени во подолг период, Собранието на 
Република Македонија бара надлежните државни ор-
гани максимално да ги засилат своите активности и да 
ја зголемат својата ефикасност во откривањето на сто-
рителите на актите и нивното изведување пред лицето 
на правдата. 

4. Собранието на Република Македонија оценува 
дека претседателот на Републиката треба да ги преземе 
сите потребни мерки во рамките на своите надлежно-
сти во изградбата и зајакнувањето на државните органи 
надлежни во областа На безбедноста на државата. 

Собранието на Република Македонија, исто така, 
смета дека е потребно Владата на Република Македо-
нија, во рамките на своите надлежности, да преземе 
соодветни мерки за зголемувале на ефикасноста на 
државните органи што работат ha откривање и сузби-
вање на силите на тероризмот, а исто така на Собрани-
ето да му предложи донесување потребни акти со кои 
ќе се обезбедат подобри правни и други претпоставки 
за поефикасно дејствување на државните органи над-
лежни за откривање и сузбивање на тероризмот во Ре-
публика Македонија. Во тие рамки се предлага во Ми-
нистерството за внатрешни работи да се формира спе-
цијализиран сектор за сузбивање на тероризмот во Ре-
публика Македонија. 

5. Собранието на Република Македонија ги пови-
кува политичките партии во Република Македонија да 
ја поддржат оваа декларација и со своето дејствување 
да придонесат за остварувана на нејзините цели. 

• 6. Оваа декларација влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија" 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-446/1 Претседател 
3 февруари 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

132. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4 февруари 1998 година, 
донесе 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
З А РАЗВОЈ НА ОДНОСИТЕ НА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА СО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
Тргнувајќи од темелните вредности на уставниот по-

редок на Република Македонија, 
Изразувајќи ја цврста-ѓа определеност на Република 

Македонија да ја сподели заедничката европска иднина, 
заснована врз заедничките вредности и стремежи, 

Потврдувајќи ја приврзаност на Република Маке-
донија кон принципите на пазарната економија и за 
изградба на демократско општество, засновано врз по-
читувањето на човековите права, како и готовноста за 
исполнување на критериумите за пристапуваа кон 
Унијата, утврдени од Европскиот совет во Копенхаген 
во 1993 година, 

Поздравувајќи го влегувањето во сила на Спогод-
бата за соработка меѓу Република Македонија и Европ-
ската заедница, како значаен чекор во договорното рс-
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гулирање на односите со Европската унија и нагласу-
вајќи ја потребата од нејзино ефикасно оживотвору-
вање, 
Собранието на Република Македонија 

1. Истакнува дека членството во Европската унија е 
стратегиска цел на Република Македонија. 

2. Ја истакнува подготвеноста за подигање на нивото 
на односите на Република Македонија со Европската 
унија, преку склучување Европска спогодба за при-
дружио членство, врз основа на доследна имплемента-
ција на критериумите на Европскиот совет од Копенха-
ген рд 1993 година и со индивидуален третман при вало-
ризацијата на резултатите на Република Македонија во 
овој процес. 

3. Ја потврдува определбата за унапредување на од-
носите со соседните зедоји, преку дијалог, како суштин-
ски придонес за стабилноста во регионот и за унапреду-
вање на односите со Европската унија. 

4. Ја истакнува определеност за почитување на ме-
ѓународните и европските стандарди за човековите 
права, граѓанските слободи и нацирналната рамноправ-
ност и во тие рамки - определбата за трајно сожител-
ство на македонскиот народ со националностите кои 
живеат во Република Македонија. 

5. Ја истакнува решеноста на Собранието на Репу-
блика Македонија за динамизирање на процесот на усо-
гласувањето на македонското законодавство со законо-
давството на Унијата. 

6. Посебно се залага за јавност на процесот на одлу-
чувањето за односите и натамошната соработка со 
Европската унија и поттикнувањето на јавното ми-
слење и јавната свест за нив. 

7. Го нагласува значењето на меѓусебното информи-
рање на органите на законодавната и извршната власт 
на Република Македонија за процесот на приближу-
вање кон Унијата. 

8. Ја истакнува готовноста на Собранието на Репу-
блика Македонија за зајакнување на соработката со 
Европскиот парламент преку продолжувана на меѓу-
себните средби на делегациите на двата парламента, 
формирање мешовит парламентарен комитет со 
Европскиот парламент и други облици на соработка. 

9. Ј1оеебно ја нагласува потребата од континуирани 
напору на делегациите и претставниците на Собрани-
ето на Република Македонија, цо меѓународната актив-
ност на Собранието за афирмирање на определбата за 
интегрирање во Европската унија. 

10. Оценува дека постои потреба од основање на 
координативно работно тело за собраниските активно-
сти сврзани со процесите на евроатлантската интегра-
ција. 

И . Оваа декларација ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија44. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 97-460/1 Претседател 
4 февруари 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

133. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на 

Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија44 број 
36/95}, Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 февруари 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

ИА ОСНОВНИОТ СУД - ГЕВГЕЛИЈА 

1. Се разрешува од функцијата судија на Основниот 
£уд - Гевгелија 

Тихомир Шуклев, по негово барање. 

Бр. 7-Стр. 353 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија44. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-473/1 Претседател 

4 февруари 1998 година н а Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

134. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за судо-

вите („Службен весник на Република Македонија44 број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 февруари 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА 

ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе вртиш избор на еден судија на Врховниот суд на 
Република Македонија. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 43 од Законот за судовите 
(државјанин на Република Македонија, кој ги испол-
нува општите услови определени со закон за засновање 
на работен однос во орган на државната управа, кој е 
дипломиран правник со положен правосуден испит, кој 
ужива углед џџ вршење на судиската функција, да е 
истакнат правен стручњак и да има работно искуство со 
потврдени резултати На правни работи над 12 години), 
пријавата со потребните документи да ја поднесат до 
Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот 
на објавуваното на Одлуката во „Службен весник на 
Република Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија44 и во весникот „Нова Македонија44. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-461/1 ^ Претседател 

4 февруари 1998 година н а Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 
135. 

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија44 

број 17/97 - пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 
1998 година, донесе 

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

ЦИЈА ЗАВОД З А НЕФРОЛОГИЈА - СТРУГА 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Завод За нефрологија - Струга, се 
избираат: 

Марјан Котлар, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Асим Муса, доктор на општа медицина е. Добовјане, 
д-р Ѓорѓи Масин, професор во пензија и 
Ристе Милески, д и р е к о р на А.Д. за осигурување и 

реосигурување „Македонија44 - Филијала Струга. 
2. Со изборот на новите членови на Управниот од-

бор им престанува мандатот на досегашните членови. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија44. 

С О Б Р А Н И Е НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-462/1 Претседател 

4 февруари 1998 година н а Собранието на Република 
Скопје ' Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 
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136. 
Врз оснива на членовите 247 и 248 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90 и „Службен 
весник ра Република Македонија" број 40/91 и 14/95, 
Собраните на Република Македонија, на седницата 
одржана на 4 февруари 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО 
С О Б Р А Н И Е Т О ^ ВО СОВЕТОТ ДА УНИВЕРЗИ-
ТЕТОТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - БИ-

ТОЛА Ч 

1. Ро Одлуката за именување претставници на Репу-
бликата во Собранието и во Советот на Универзитетот 
„Свети Климент Охридски" - Битола во точката 1 на-
место „Александар^£ештаковски" треба да стои 
„Митко Ристевски", а Наместо „Слободан Најдовски" 
треба да стои „Рубинчо Белчески". 

2. Во точката 2 наместо „Петар Бубаќевски, градо-
началник на општина Сопотница" треба да стои „ С л о ^ -
дан Најдовски, пратеник во Собранието на Република 
Македонија". 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-463/1 ^ ^ Претседател 
4 февруари 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

137. 
« Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 
1998 година, донесе 

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

ЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - ТЕТОВО 

1. За членов^ на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Медицински центар - Тетово, се 
избираат: 

Алексеј Лосев, финансов директор во А.Д. „Тетекс 
- Тетово; 

Џеладин Мурати, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македбвда; 

Зекир Кадриу, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, и 

Мирко Трипуновски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

2. Со изборот на новите членови на Управниот од-
бор им престанува мандатот на досегашните членови на 
Управниот о^фр . 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

138. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Служ0ен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 
1998 година, донесе 

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

ЦИЈА АПТЕКА „7 НОЕМВРИ44 - ГЕВГЕЛИЈА 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Аптека „7 Ноември" - Гевгелија, 
се из (бараат: 

Оливера Аврамова, дипл. економист, вработена во 
Водната заедница „Повардарие" - Гевгелија, 

Боро Шуклев, директор на Алатница „Емо-Охрид" 
во Гевгелија, 

Петко Смилков, директор на УЦ „Јосиф Јосифов-
о м " - Гевгелија и 

Љуба Цилкова, доктор на медицина, вработена во 
Медицинскиот центар - Гевгелија. 

2. Со изборот на новите членови на Управниот од-
бор им престанува мандатот на досегашните членови на 
Управниот одбор. 

3. Оваа о/^ука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе сб Објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-465/1 Претседател 
4 февруари 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

139. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 
1998 година, донесе л, 

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

ОХРИД 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Специјална детска болница -
Охрид, се избираат: 

прим. Томе Дуданов, специјалист интернист во Ме-
дицинскиот центар во Охрид, 

д-р Оливера Муратовска, раководител на Одделени-
ето ОФ Клиника за детски болести при ЈЗО Клинички 
центар - Скопје, 

проф.д-р Љубомир Јаковски, вработен во Градската 
општа болница - Институт за белодробни заболувања 
кај децата - Скопје и 

ЈБубе Ставревски, директор на А.Д. „Емо" - Охрид. 
2. Со изборот на новите членови на Управниот од-

бор им престанува мандатот на досегашните членови на 
Управниот одбор. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-464/1 
4 февруари 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Дстковски, с.р. 

Бр. 07-466/1 
4 февруари 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 
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140. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗАВОД З А ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - КУ-

МАНОВО 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Завод за здравствена заштита -
Куманово, се избираат: 

Бранко Арсовски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Арсен Арсеновски, секретар на Црвениот крст -
Куманово, 

Александар Јакимовски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Персида Малинска, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

2. Со изборот на новите членови на Управниот од-
бор им престанува мандатот на досегашните членови на 
Управниот одбор. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-467/1 Претседател 
4 февруари 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

142. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 
1998 година, донесе 

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

ЦИЈА АПТЕКА „9 НОЕМВРИ" - ВЕЛЕС 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Аптека „9 Ноември" - Велес, се 
избираат: 

Ѓоре Арсов, доктор на медицина, вработен во Ј З О 
Специјална болница за белодробни заболувања и ту-
беркулоза „Јасеново" - Велес, 

Вера Ристова, доктор на медицина, вработена во 
Заводот за здравствена заштита - Велес, 

Марјан Спасовски, доктор на медицина, вработен во 
Медицинскиот центар во Велес и 

Кире Атанасовски, дипл. економист, раководител 
во „Палас-турист". 

2. Со изборот на новите членови на Управниот од-
бор, им престанува мандатот на досегашните членови 
на Управниот одбор. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-469/1 Претседател 
4 февруари 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, «• 
Тито Петковски, с.р. 

143. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" -

ДЕЛЧЕВО 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Здравствен дом „Гоце Делчев" -
Делчево, се избираат: 

Ката Велиновска, раководител на Фондот за здрав-
ство - Подрачна служба - Делчево, 

Кире Златановски, дипл. правник, правен референт 
во РОД „Саса" - Македонска Каменица, 

Славчо Атанасов, вработен во „ГОДЕЛ" - Делчево 
и 

Кире Коларски, комерцијален раководител во А.Д. 
„Фротирка" - Делчево. 

2. Со изборот на новите членови на Управниот од-
бор, им престанува мандатот на досегашните членови 
на Управниот одбор. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-470/1 Претседател ' 
4 февруари 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с р. 

141. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 
1998 година, донесе 

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

ЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - СТРУГА 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Медицински центар - Струга, се 
избираат: 

Јусуф Војника, доктор на медицина специјалист -
хирург во Медицинскиот центар - Дебар, 

Стојан Ковачески, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Никола Размоски, доктор на медицина, директор на 
Ј З О Специјална болница за ортопедија и трауматоло-
гија - Охрид и 

- Благоја Силјановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

2. Со изборот на новите членови на Управниот од-
бор, им престанува мандатот на досегашните членови 
на Управниот одбор. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-468/1 ^ ^ Претседател 
4 февруари 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје ^ Македонија, Гиго Петковски, с.р. 
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144. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 
1998 година, донесе 

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

ЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КРУШЕВО 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Здравствен дом - Крушево, се из 
бираат: 

Лефкија Гажоска, дипл. инж. технолог, 
Кочо Ѓорѓиоски, судија во Основниот суд - Кру-

шево, 
Сотир Христовски, професор во гимназија и 
Јуца Ташули, економист. 
2. Со изборот на новите членови на Управниот од-

бор, им престанува мандатот на досегашните членови 
на Управниот одбор. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07 471/1 Претседател 

4 февруари 1998 година н а Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

145. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГРАД-
СКАТА ОПШТА БОЛНИЦА „МОША ПИЈАДЕ" -
СКОПЈЕ - КЛИНИКА ЗА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ 

1. Во Одлуката за избор на членови на Управниот 
одбор на Градската општа болница „Моша Пијаде" -
Скопје - Клиника за хируршки болести („Службен вес-
ник на Република Македонија" број 18/97) во точката 1 
наместо „Анкица Синадинова, дипл. фармацевт, соп-
ственик на приватната фирма „Авицина" Д.О. дијагно-
стика - Скопје" треба да стои „Јордан Божиновски, 
пратеник во Собранието на Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-472/1 Претседател 

4 февруари 1998 година н а Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

146. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствена 

заштита „Службен весник на Република Македонија" 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОР-
ГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СВЕТИ НИ-

КОЛЕ 
Се дава согласност на одредбите на Статутарната 

одлука за изменување и дополнувани на Статутот на 

10 февруари 1998 

Јавната здравствена организација Здравствен дом -
Свети Николе, што ја донесе Управниот одбор на 
Здравствениот дом, на седницата одржана на И јули 
1997 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-490/1 ^ . Претседател 
4 февруари 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, Тито Петковски, с.р. 

147. ~ 
Врз основа на член 16, точка 4, алинеја 13 од Зако-

нот за одбрана („Службен весник на РМ" бр. 8/92 и 30/ 
95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр.63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 2.02.1998 
година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
ПОВИКАНИ ЗАРАДИ ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРА-
ВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ОД-

БРАНАТА 

Член 1 
Во Уредбата за висината на надоместоците на граѓа-

ните повикани заради извршување на правата и долж-
ностите од областа на одбраната („Сл. весник на РМ", 
бр. 35/93, 36/94 и 2/97) во член 16, зборовите „стварните 
трошоци потврдени со фактури, признаници и други 
доставени докази" се заменуваат со зборовите „пет про-
сечни плати по работник во стопанството на Република 
Македонија, за последниот месец пред настапувањето 
на смртта". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-234/1 
2 февруари 1998 година Претседател на Владата 

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

148. 
Согласно член 11 од Договорот за слободна трговија 

меѓу Република Македонија и Република Хрватска 
(„Службен весник на РМ" бр. 28/97) и член 46 став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2.02Л998 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ЗА 
1998 ГОДИНА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА СЛО-
БОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА И РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

Член 1 
Оваа одлука ги уредува условите за увоз на стоки 

кои во 1998 година ќе се увезат во Република Македо-
нија од Република Хрватска и се по потекло од таа 
земја. 

Член 2 
За стоката наведена во Прилогот 1, а во рамките на 

квотите утврдени во истиот не се плаќа царина. Прило-
гот 1 е составен дел на оваа одлука« 

Стр. 12 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Член 3 
, Количините на стоки во рамките на поодделна квота 

од Прилогот 1 ги распределува Министерството за сто-
панство на предлог на Комисијата составена од двајца 
претставници на Министерството за стопанство и по 
еден претставник на Министерството за надворешни 
работи, на Министерството за земјоделие, шумарство и 
водостопанство и на Министерството за финансии. 

Комисијата ја води и ја свикува претседателот на 
Комисијата кој од редовите на претставниците на Ми-
нистерството за стопанство го именува министерот за 
стопанство. 

Комисијата донесува критериуми за оформување на 
предлози за распределба на количините на стоки во 
рамките на квотите од Прилогот 1. 

Член 4 
Барањето за доделување на одредени количини на 

стоки во рамките на поедина квота утврдена во Прило-
гот 1 може да поднесе правен субјект со седиште во 
Република Македонија (во натамошниот текст: подно-
сител). Барањето се поднесува во Министерството за 
стопанство најдоцна дваесеттиот (20) ден од влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

Барањето од претходниот став треба да ги содржи 
следните податоци: 

- име на фирмата, матичниот број и комплетната 
адреса на подносителот и на корисникот на стока ако 
подносителот не е истовремено и корисник; 

- тарифниот број за секоја стока (10 бројки); 
- наименување на стока од комбинирана номенкла-

тура на царинската тарифа; 
- количина на стока за која се поднесува барањето, 

искажана во единица мерка, наведена во Прилогот 1; 
- податоци за производните, односно продажните и 

малцинските капацитети; 
- податоци за увоз на стока од истиот тарифен број 

во претходната година. 

За доделување на одредени количини на стока во 
рамки на поедина квота, Министерството за стопанство 
на подносителот му издава решение во кое се утврдува 
и рокот во кој може подносителот да го увезе, а со-
гласно член 1 од оваа одлука. 

Министерството за стопанство може количините на 
стоки во рамки на поедина квота да ги распределува 
постапно, притоа водејќи сметка за условите на пазарот 
за таква стока, при што треба квотата за прво п о л у т 
дие да се подели до крајот на февруари, а за второ 
полугодие до крајот на месец јуни. 

Член 5 
Царинската управа на Република Македонија ја 

следи реализацијата на увозот на стоки согласно доне-
сените решенија од член 3 став 3 од оваа одлука и за тоа 
тримесечно го известува Министерството за стопан-
ство. 

Министерството за стопанство го објавува обемот 
на квотите од Прилогот 1 во јавните гласила. 

Член 6 
Царинскиот обврзник кој што сака да се здобие со 

преференцијален (повластен) царински третман при 
увозот на стоката од Прилог 1 од Република Хрватска 
во Република Македонија, мора на царинскиот орган, 
покрај деталните документи, да му поднесе и докази за 
потеклото на стоката кој го издава земјата, извозник во 
согласност со Протоколот за потеклото на стоката спо-
ред Прилогот 1 од оваа одлука кој е нејзин составен 
дел. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија", а ќе се применува со денот на донесувањето. 

Бр. 23-293/1 Претседател на Владата 
2 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

Прилог 1 

ЛИСТА НА 

Tap. број 

1 

0207 12 00 00 

0207 14 00 00 

0210 

0302 69 00 10 

0401 20 00 10 

0401 30 00 10 

0402 21 

0403 10 91 00 

0403 90 

0405 10 

ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1998 ГОДИНА 

Наименување на стоката 

2 
Месо од домашни кокошки* не-
п е ч е н о замрзнато 
Месо од домашни кокошки, пар-
чиња, замрзнато 
Месо и јастиви месни и други кла-
нични производи, солени, во сала-
мура, сушени или чадени 
Слатководни риби, свежи или ра-
зладени 
Млеко и павлака, со содржина на 
Шснотија над 1% до 6% по маса 

Павлака со содржина на масно-
тија над 6% по маса 
Млеко во прав, без додатен ше-
ќер или други шеќери за з а г а д у -
вање 
Јогурт, ароматизиран или со до-
дадено овошје, јатчесто овошје 
или какао, друго 
Маштеница, кисело млеко, па-
влака, кефир и др. ферментирано 
или закиселено млеко и павлака, 
друго 
Путер 

Царин. квота 
за '98 г. тони 

3 

700 

500 

200 

250 

600 
I 
100 

10 

150 

ЗОО 
50 

I полугодие 

4 

350 

250 

100 

150 

ЗОО 

50 

75 

150 
25 

А полугодие 

5 

350 

250 

100 

100 

ЗОО 

50 

75 

150 
25 
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1 2 3 4 5 

0406 30 00 00 Сирење точено 150 75 75 
0406 90 00 90 Друго сирење, друго 150 75 75 
0701 90 Компир, свеж или разладен, друг 2500 - 2500 
1601 Колбаси и сл. производи од месо, 

од други кланични производи за 
јадење или од крв 400 200 200 

1602 Други приготвени или конзерви-
рани производи од месо, од други 
кланични производи или од крв 1000 500 500 

1604 Приготвени или конзервирани 
риби, освен тар. бр. 1604 30 00 00 
- кавијар 1500 750 750 

1704 90 Производи од шеќер, без какао, 
друго 200 80 120 

1806 Чоколада и др. прехранбени про-
изводи што содржат какао 500 200 ЗОО 

1901 10 00 00 Производи за исхрана на деца, во 
пакувања за продажба на мало 120 60 60 

1901 90 Друго, екстракти на слад 160 80 80 
1905 30 00 00 Слатки бисквити, вафли и 

обланди 600 250 350 
1905 90 00 00 Други пекарски производи 100 50 50 
2007 90 00 00 Џемови, овошни желеа, марма-

лади, овошни пиреа и овошни па-
сти добиени со варено, друго 100 50 50 

2009 19 00 00 Сок од портокали, друго 200 100 100 
2009 30 00 00 Сок од други агруми 100 50 50 
2009 90 00 00 Мешаници на сокови ЗОО 150 150 
2102 10 31 00 Квасец за мешање, друг 10 5 5 
2103 30 00 90 ' Приготвен синап (сенф) 40 20 20 
2103 90 00 90 Друго, мешани мирудин и мешани 

мирудиски средства, друго 150 75 75 
2104 10 00 00 Супи и чорби и препарати за тие 

производи 400 200 200 
2105 00 00 00 Сладолед и др. јастив мраз, со до-

даток или без додаток на какао 1000 200 800 
2106 Прехранбени производи на друго 

место неспомнати или опфатени 
(храна за доенчиња и диететски 
производи) 500 250 250 

2202 90 00 00 Други безалкохолни пијалаци, 
друго ЗОО 150 150 

2208 20 00 00 Алкохолни пијалаци добиени со 
дестилација на вино, на пулпа или 
комина, од грозје (вињак, коњак, 
армањак, бренди) 800 400 400 

2209 Оцет и замена за оцет добиени од 
оцетна киселина 500 250 250 

2401 10 Тутун, неоджилен 2500 1250 1250 

149. 
Врз основа на 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) и член 6 
од Спогодбата за трговија меѓу Владата на Република 
Македонија и Сојузната влада на Сојузна Република 
Југославија („Службен весник на РМ" бр. 56/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 2.02.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВАНТИТАТИВНИ!!: 
ОГРАНИЧУВАЊА ВО ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА 
СТОКИ ЗА 1998 ГОДИНА СОГЛАСНО СПОГОД-
БАТА З А ТРГОВИЈА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЈУЗНАТА ВЛАДА 

НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Член 1 

За стоките наведени во Прилогот 1 и Прилогот 2, а 
во рамките на квантитативните ограничувања утврдени 

во истите не се плаќа царина. Прилозите 1 и 2 се соста-
вен дел на оваа одлука. 

Во случај кога пред истекнувањето на календар-
ската година се искористени квантитативните ограни-
чувања на извозот и увозот на стоки со потекло од 
спогодбените страни, а наведени во Прилозите 1 и 2, се 
преминува на редовен надворешно-трговски и царински 
систем. 

Член 2 
Количините на стоки во рамките на квантитатив-

ните ограничувања од Прилогот 1 и 2 ги распределува 
Министерството за стопанство на предлог на Комиси-
јата составена од двајца претставници на Министер-
ството за стопанство и по еден претставник на Мини-
стерството за надворешни работи, на Министерството 
за земјоделие, шумарство и водостопанство и на Мини-
стерството за финансии. 

Комисијата ја води и ја свикува претседателот на 
Комисијата кој од редовите на претставниците на Ми-
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нистерството за стопанство го именува министерот за 
стопанство. 

Комисијата донесува критериуми за оформување на 
предлози за распределба на количините на стоки во 
рамките на квантитативните ограничувања од Прило-
гот 1 и 2. 

Член 3 
Барање за доделувана на одредени количини на 

стоки во рамките на квантитативните ограничувања 
утврдени во Прилогот 1 и 2 може да поднесе правен 
субјект со седиште во Република Македонија (во ната-
мошниот текст: подносител). 

Барањето се поднесува во Министерството за сто-
панство најдоцна 20-тиот (дваесетиот) ден од влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

Барањето од претходниот став треба да ги содржи 
следните податоци: 

- име на фирмата, матичниот број и комплетната 
адреса на подносителот и на корисникот на стока ако 
подносителот не е истовремено и корисник; 

- тарифниот број за секоја стока (10 бројки); 
- наименување на стока од комбинираната номен-

клатура на царинската тарифа; 
- количина на стока за која се поднесува барањето 

искажана во единица мерка наведена во Прилогот 1 и 2; 
- податоци за производните односно продажните и 

магацинскитс капацитети; 
- податоци за увоз односно извоз на стока од истиот 

тарифен број во претходната година. 
За доделување на одредена количина на стока во 

рамки на посдино квантитативно ограничување, Мини-
стерството за стопанство на подносителот му издава 
решение во кое се утврдува и рокот во кој може подно-
сителот да го увезе, односно да го извезе, а согласно 
член 1 на оваа одлука. 

Министерството за стопанство може количините на 
стоки во рамки на посдино квантитативно ограничу-
вање да ги распределува постапно, притоа водејќи 
сметка за условите на пазарот за таква стока, при што 
треба квантитативно^) ограничување целосно да го по-
дели најмалку два (2) месеци пред истекот на годината. 

ПРИЈИЋ I 

ИЗВОЗ ИЛ (ЛОКИ ПО ПСИ !• КЛО ОД РШУ!,Ј1ИКЛ МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА 
РШУ1»ЛИКЛ ЈУ1 ОСЛАБИЈА КОИ СК НА КВА1Г! И1А I ИВКО OI НАПИПУВАЊА, ЗА 1998 

I ОДИ!(А 

УВОЗ НА СТОКИ НО И ОТЕКЛО ОД СОЈУЗНА РЕ1ГУ БЛИКА ЈУ1 ОСЛАБИЈА ВО 
РЕПУБЛИКА M A K t ДОПИЈА |СОИ Сѓ НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ З А 1998 

I О Д И Н А 

Р.Ма*еД<жф 
Т<ф.брвј (Гар. одвика) 

Трговско вадоенувѕшгс »аспект* КјНШТИГОТКВ ВО ограничувала за 1998 пц, ло Твен 

1 
волугад. и 

0203 Свинско месо 2 000 800 1 200 
0210 Месо сушено или чадено ЗОО 120 180 0401 Млеко и патака 1 500 600 900 0406 Сирење и урда ЗОО 120 180 1001 90 00 30 1001 90 00 50 1001 90 00 90 

Пченица и наполнил 50 ООО" 20 ООО 30 000 

1101 00 00 00 Брашно од пченица или наполица 5 000 2 000 3 000 
1512 19 00 00 Рафинирано масло од сончоглед 2 000° 800 1 200 
1601 Сувомеснати производи 1 500 600 900 
1701 99 10 00 Рафиниран шекер од репа 1 600° 650 950 
2402 20 00 00 Цигари 250 100 150 

Индустриски производи 

2710 00 00 11 
ДО 
2710 00 00 49 

Погонски горива ос 

2711 12 00 10 
2711 13 00 10 

Мешанион на пропан и бутан оџ 

0* 
4012 10 90 00 Протектирани авио гуми 0 
4012 20 90 00 Употребувани авто гуми 0 
4104 10 00 10 
4104 21 00 10 
4104 22 00 10 
4104 29 00 10 
4104 39 00 10 

Крупна ПОлурреработена кожа 750(| ЗОО 450 

7208 36 00 00 
7208 37 

7208 38 

7208 39 

ТВТ, б>600мм, б>10мм ТВТ, б>600мм 4 75 <б<10мм, ТВТ, б>600мм, 3<б<4 75мм ТВТ, б>600мм, б<3мм 

60 000 30 000 30 ООО 

7211 14 
7211 19 

ТВТ, б<600мм, б>4 75мм ТВТ, б<600мм, б<4 75мч 
0 

7208 51 
7208 52 
7208 53 
7208 54 

ТВЛ, б>10мм 
^ В Л ^ 75<б<10мм 
ТВЛ,3<б<4,75мм 
ТВЛ, б<3мм 

0 

7209 15 00 00 
7209 16 00 00 
7209 17 00 00 
7209 18 00 00 1 
7209 25 00 00 / 
7209 26 00 00 / 

ЛВ7, б>600мм, б> Змм 
ЛВТ, б>600мм, 1< б < Змм 
ЛВТ, б>600мм, 0 5 < б < 1 mm 
ЛђТ, б>600мм б < 0 5 мм 
ЛВЛ б>600мм б > Змм 

0 400 400 0 0 400 

160 160 

160 

240 240 

240 
7209 27 00 00 7200 2Х 00 00 ЛИЛ Г) 600мм kv IviM ] JI11JI Г,.-б00мм 0 5-- r>- 1 mm 

ЛИЛ Г, 600VIM 0 5 MM 

I 400 160 

7210 41 7210 4<Ј Пошткуиш 1ИМ fip томида! Поцимкунт |ич нсОр-жонндсн 400 160 240 721 1 20 00 00 JIM I и ЛИЛ <V60omm 0 

/211 21 00 00 ЈИН и ЛИЛ ГкбООмм и до 0 2У'/,< " 
7212 40 11 I клифицир шо 0 
730* Чin фени психи 2 100 хоо 1 100 7106 i in ipciiH тики и профили 2 100 Х(Н) 1 100 
Х41Х 10 

V) 

Фрижидери И 1 IMpiltyii 1 (И i ООО ООО < АЛЅ 1 200 00 
<ЛДЅ 

1 Х00 (КИ) 
* лдѕ 

Р.Мзхеавнија 
ТарЛрој (Tap. ознака) 

Тр(«к«Ф , ка икеиувалие ве стоката 
Квантитативен 

Ффшшчувавie за 199$ год. 
Земјоделски производи 

•0/Л 'У0 )<) 30 ( 1,111О 1ИП 1 0 

• 001 'у0 00 50 Мерк ип И.1НН очспин* " 

100, '/'/ 00 УО Др л 1 и 1СНИ1М 0 

bp НИНО О 1 II (СМИП НИШИ IO 1ИП 1 0 

-70, 00 00 Шекер о 1 шекери 1 рам " 

I he i шекер 0 
I ( _.pojo м le IO n 1 eon 101 Јел 0 

' >' 2 ,'/ оо оо | Др /I o m ie lo ол eon 101 |сд 0 
' -vV '0 00 00 | M K 1ени iioi i |И ол семе im eoinoi ic;i 0 
;•>'// уо o' 11 1 Хр nisi • i риОин i мл i teiiK i 0 

, , т г - - ; - • 

I Комплети крчин смеси и иехр.ш i in 
1 /КПЈ ни 1 ри̂и и ioOiiiok ip/lo 
1 IoOhio 011 хр in 1 'Col пен 1 ео vie I ie i циОр i 
1 il ICMH XHIpllH НИ I ниши минер Lin и 

11 

Милициски производи 

Кратенки 6 - ширина, о дебели!!! nil loam ш и ш ipiKi I ИЛ ion рж 1 I ill лим ЛИ I I Kill" и i I iii I I p ik t ЛИЛ I ШИО и . I III IHV) 

Гм I шеипи можност 

Член 4 
Царинската управа на Република Македонија ја 

следи реализацијата на увозот односно на извозот на 
стоки согласно донесените решенија од член 3 став 3 од 
оваа одлука и за тоа тримесечно го известува Мини-
стерството за стопанство. 

Министерството за стопанство го објавува обемот 
на квантитативните ограничувања од Прилогот 1 и 2 во 
јавните гласила. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниов ден од денот 

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

Бр. 23-296/1 
2 февруари 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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150. 
Врз основа на член 24, став 2 од Законот за трговија 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95 и 43/95) 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 2.02.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

БРАШНОТО И ЛЕБОТ 
Како највисока производна цена на брашното тип 

„500" се определува 19,29 ден./кгр. 
Цената на брашното од став 1 на оваа точка важи 

како највисока продажна цена на производителите 
франко натоварени во вагон или камион на најблиската 
натоварна станица на производителот. 

На цената од став 1 на оваа точка можат да се пре-
сметуваат и трошоците на амбалажата. 

2. Како највисока цена на брашното во прометот се 
определува и тоа: 

- брашно тип „500" - 1/1 кгр. на големо 20,50 ден./ 
кгр.; 

- брашно тип „500" - 1/1 кгр. на мало 23,00 ден./ 
кгр.; 

3. Како највисока малопродажа цена на лебот тип 
„500" од 600 грама се определува 23,00 денари по парче. 

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

Бр. 23-272/1 Претседател на Владата 
2 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

151. 
Врз основа на член 24, став 1 од Законот за трговија 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и 
член 45, 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 нц Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 2.02.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
УСЛУГИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 
1. Цените на услугите за задолжително осигурување 

на моторни возила, кои се формирани и применети 
според постојните прописи можат да се зголемат и тоа 
за: 

- товарни моторни возила и автобуси до 5%, и 
- други моторни возила до 9,5%. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на об ј авувавте во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-266/1 
2 февруари 1998 година Претседател на Владата 

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

Република Македонија - Посебен службен весник" бр. 
1/96 и 7/96) во Прегледот на објекти што се заштиту-
ваат од Министерството за внатрешни работи, ш^р е 
составен дел на оваа одлука, во точката 3 „Други ор-
гани, организации и правни лица" по алинејата „Уни-
верзитетска библиотека „Климент Охридски" се додава 
нова алинеја, која гласи: - „Клуб на републички органи 
и организации." 

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

Бр. 23-2621/2 
2 февруари 1998 година Претседател на Владата 

Скопје н а Р е п У б л и к : а Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

152. 
Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни 

работи („Службен весник на РМ" бр. 19/95 и 55/97) и 
член 16, точка 5, алинеја 6 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на РМ" бр. 8/92), Владата на Репу-
блика Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ЛИЧНОСТИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ШТО 

СЕ ЗАШТИТУВААТ 
1. Во Одлуката за определување на личностите и 

објектите што се заштитуваат („Службен весник на 

153. 
Врз основа на членовите 9 и 10 од Законот за уреду-

вање на односите меѓу новите единици на локалната 
самоуправа и единиците на лркалната самоуправа од 
кои произлегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), 
членот 40 од Законот за комунални дејности („Службен 
весник на РМ" бр. 45/97) и членот 46, став 3 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 26.01.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ПРЕЗЕМАЊЕ НА ВРШЕЊЕТО ЦА КОМУНАЛ-
НИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ОПШТИНИТЕ КИЧЕВО И 

ДРУГОВО 

Член I 
Со оваа одлука, Владата на Република Македонија 

ја презема грижата за вршење на комуналните дејно-
сти: 

- 100310 - производство и дистрибуција на вода, за 
општините Кичево и Другово 

Член 2 
Со донесувањето на оваа одлука, Владата на Репу-

блика Македонија ќе преземе активности за именување 
и разрешување на органите на управување и раково-
дење на Јавното претпријатие „Комуналец" - Кичево. 

Член 3 

Вршењето на комуналните дејности од член 1 на 
оваа одлука, Владата на Република Македонија ќе ги 
врши на товар на средствата на Буџетот на општината. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на о б ј а в у в а в т е во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр 23-205/1 Претседател на Владата 
26 јануари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

154. ~ 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на РМ" бр. 38/96) и чдчен 46 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр.63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 02.02.1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА ИН-

ФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА - MJIA 
1. Владата на Р е п л и к а Македонија дава согласи 

ност на Статутот на Јавното претпријатие Македонска 
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информативна агенција - МИА, донесен од Управниот 
одбор на МИА, на седницата одржана на 27 јануари 
1998 година. 

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

Бр. 23-327/1 
2 февруари 19$* година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенкоски, с.р. 

155 . 
Врз основа на член 11 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 јануари 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ З А БЕРЗАНСКО РА-

БОТЕЊЕ „АГРО - БЕРЗА" - СО П.О. - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Статутот на Јавното претпријатие за берзанско 
работење „Агро - Берза" со П.О. - Скопје, донесен од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие на седницата 
одржана на 8 декември 1997 година. 

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

Бр 23-327/20-97 Претседател на Владата 
19 јануари 1998 година » а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

156 . — — 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за јавното 

правобранителство („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утвр-
дување критериуми за определување на бројот на Заме-
ниците на јавниот правобранител на Република Маке-
донија и за определување на бројот на замениците на 
јавниот правобранител („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 57/97 и 3/98) и член 46 став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2 февруари 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС З А ИМЕНУВАЊЕ 
ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

ЦА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Се огласува именување на тројца заменици на 

јавниот правобранител Ца Република Македонија за по-
драчјата: Битола, Гостивар и Тетово. 

2. Се огласува повторно и м е н у в а ^ на еден заменик 
на јавниот правобранител на Република Македонија за 
подрачјето на Скопје. 

3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 18 од Законот за јавното 
правобранителство, пријавите со потребните доку-
менти да ги поднесат до Владата на Република Македо-
нија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија" и во днев-
ниот печат. 

Бр. 23-268/1 Претседател на Владата 
2 февруари 1998 година н а Ре пУб ли*Д Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

157 . 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари 

ните („Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/93 и 63/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/% и „Службен весник на РМ" бр, 63/94), Владата на 
Република Макрдрнија, на седницата одржана на 
2.02.1998 година, донесе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕ^ 1 Ш А М Њ Е ЈЦАРЦНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
Произведува во Република Македонија и адрже да се 
увезе без плаќање ц а р ^ а , а за потребите на Министер-
ството за финансии ji тоа: , * 

Тари- Тарифна * Количина 
фен ознака Наименување 
број 

1 2 3 4 

8471 Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; магнетни 
или; оптички читачи, ма-
шини за преснимувана на 
податоци во кодирана 
фррма и машини за обра-
рОђка на такви податоци, 
нрсќомнати или неопфа-
1грни на друго место: 

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

8471 80 10 00 -Периферни единици 
а)»Периферни единици -
адаптери | (Surge procecotrs 
Patton) бб парчиња 
б) Терминал Сервер 3COM 
СЅ/2500 1 парче 

8517 Електрични апарати за 
жична телефонија или 
жична телеграфија, вклу-
чувајќи жични телефонски 
апарати ро безжична слу-
шалка и телекомуникаци-
ски апарати за жични си-
стеми со носечка струја или 
дигитални линиски ситеми; 
вндеофони: 

8517 50 -Други апарати, за жичани 
системи со носечка струја 
или за дигитални линиски 
системи: 

8517 50 90 00 -Други 
а) Апарати за жични си-
стеми (модеми RAD АЅМЈ 
31) 62 парчиња 
б) модрми RAD FOM-40 40 парчиња 
в) модени Motorola Codex 
3265 Fast 4 парчића 

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 91 -За репродукција на појави 
освен на звук или слика: 
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8524 91 10 00 —Со снимени податоци или 
, * програми, од вид кои се 

употребуваат со машини за 
аутоматска обработка на 
подаотци 
а) Програми (софтвер) * 1 парче 

8544 Изолирана жица (вклучу-
, вајќр' емајлирана или ано-

дизираца жица), кабли 
(вклучувајќи и коаксијални 
јсабли) и други изолирани 
електрични ^проводници, 
со или без спроводили, ка-
бли од оптички влакна, 
комбинирани или не со 
електрични спроводник, 
со или без конектори 

8544 41 -Со конектори 
8544 41 10 00 —Видови што се употребу-

ваат во телекомуникациите 
а) кабли со конектори што 
се употребуваат за телеко-
муникации 41 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот ра о б ј а в у в а в т е во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-200/1 
2 февруари 1998 година 

Скопје 

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

Тари- Тарифна Количина 
фен ознака Наименување 
број 

1 2 3 4 

8471 

8471 60 

Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; мегнетни 
или оптички читачи, ма-
шини за преснимување на 
издатоци и носители на по-
датоци во кодирана форма 
ц машини за обработка на 
такви податоци, неспом-
нати или неопфатсни на 
друго место; 
-Влезни или излезни еди-
ници, што содржат или не 
содржат мемориски еди-
ници во исто куќиште: 

. 8471 60 40 0 0 - Печатари 
а) Ласерски печатар 3 парчиња 

9009 Апарати за фотокопирање 
со вграден оптички систем, 
апарати за контактно копи-
рање и апарати за термичко 
копирање; 

9009 И 00 00 -За репродукција на ориги-
нал директно на копија (ди-
ректна постапка) 
а) Фотокопирен апарат 3 парчиња 

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

Бр. 23-282/1 
2 февруари 1998 година 

Скопје 

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

158. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/93 и 63/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ" бр, 63/94), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана ка 
2.02.1998 година, дрресе 

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

СЕ УВЕЗЕ Б Е З 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 Заводот за 
статистика на Република Македонија и тоа: 

159. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/93 и 63/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
2.02.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А 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 Собрани-
ето на Република Македонија и тоа: 

Тари Тарифна Количина 
фен ознака Наименуваа 
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 податоци, неспом-
нати или неопфатени на 
друго место: 

8471 50 - 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: мемориам единици, 
влезни единици, излезни 
единици: 

8471 50 90 00 -Друго 
а) централни единици 10 парчиња 

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

8471 60 40 00 - Печатари 
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а) ласерски печатар 5 парчиња 
8471 60 50 00 — Тастатури 10 парчиња 
8471 70 - Мемориам единици 
8471 70 51 00 Оптички, вклучувајќи 

и магнетно-оптички 
а) 24 брзински це-де ром 
драив 10 парчиња 

8473 Други делови и прибор 
(освен прекривачи, 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 маши-
ните од тар. број 8471: 

8473 30 10 00 -- Електронски 
а) звучна картица 10 парчиња 

8528 Приемни апарати за теле-
визија, со или без вграден 
приемник или со апарати за 
снимана или репродукција 
на звук или слика; видео-
монитор и видео-проек-
тори: 
- 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) колор монитор 10 парчиња 

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

8544 51 00 00 - Со консктори 
а) це-кит 10 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавува! 1>ето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за сообраќај и врски - Дирекција за цивилна 
воздушна пловидба и тоа: 

Тари- Тарифна Наименувана Количина 
фен ознака 
број 

1 2 3 4 

Број. 23-278/1 
2 февруари 1998 година 

Скопје 

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

160. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на Реублика Македонија" бр. 
20/93 и (>3/95) 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 
Република Македонија, на седницата одржана на 
2 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 

4901 Печатени книги, брошури, 
летоци и слични печатени 
материјали, вклучувајќи и 
слободни листови: 

4901 10 00 00 - Во слободни листови, не-
пресвиткани или пресвит-
кани 
а) Documentation for А1Х 
4.1 5 парчиња 

8471 Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; магнетни 
или оптички читачи, ма-
шини за преснимувана на 
податоци на носители на 
податоци во кодирана 
форма и машини за обра-
ботка на податоци, неспом-
нати или неопфатсни на 
друго место; 

8471 50 -Дигитални централни ек-
диници освен оние од тар. 
подброеви 847141 и 847149, 
кои содржат во исто ку-
ќниве една или две од след-
ниве единици; мемориски 
единици, влезни единици, 
излезни единици 

8471 50 90 00 - Друго 
a) IBM PC Server 330 ОР-
TOEUK 1 парче 
b) IBM PC Server 325 9 
PTWEUK 4 парчиња 
v) IBM РС ЗОО GL 82830UK 50 парчиња 
g) HP PC Kayak ХА D4796N 2 парчиња 

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

8471 60 40 00 — Печатари 
a) PRINTER EPSONLQ-
570 ЕЅСР2 4 парчиња 
b) FAX-PRINTER 1 парче 
v) PRINTER HP 5L 5 парчиња 
g) PRINTER HP 4V 1 парче 
d) PRINTER HP 870 cxi 6 парчиња 

8471 60 90 (K) — Друго 
a) SCANNER НР 5P 2 парчиња 
b) PLOTER HP DESIGN 
JET 750 PLUS with PS Card 1 парче 

8471 70 - мсмориски единици: 
8471 70 51 00 — Оптички, вклучувајќи 

и магнетно-оптички 
а) CD ROM IDE CHAN-
GER 2 парчиња 
б) CDROM IBM 24XIDE 
intr. 8 парчиња 
в) CDROM 4X write extr. 
Parallel HP Super Store 6020 
ер 
r) CDROM 4x SCSliner. 
WriteHP Super Store 6020i 1 парче 

8471 70 53 00 Хард диск (hard disk 
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drives) 
a) Hard Disk Drive 5 парчиња 

8471 70 60 00 — Мемориам единици со 
магнетни ленти 
а) DAT ExternallHP Super 
Store 5000EU 4GB 1 парче 

8471 90 00 00 - Друго 
а) IBM Nways Ethernet 
Workgroup Hub 8222-008 1 парче 
б) IBM Nways Ethernet 
Workgroup Hub 8222-016 2 парчиња 
в) IBM nways Multiprotocol 
Router 2210-12E 2 парчиња 
г) РОУТЕР ЦИСЦО 
2509 +810 1 парче 
д) Adv. Stack lOBaseT Hub 
8J3128A 1 парче 
ѓ) NWAYS ATM WORK-
GROUP SWITCH 2 парчиња 

8473 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) Motherboard Pentium 9 парчиња 
б) 32 MB DIMM 94G6473 4 парчиња 
в) Post Script CardHP 6Р 1 парче 
г) RAM MEMORY8 МВ 72 
PIN 40 парчиња 
д) NET CARDS PCI cnthcr-
nct 10/100 MB Basc-T 30 парчиња 
ѓ) ISA ENTHERNET10 MB 
with 10 Basc-T and 10 Base-2 16 парчиња 
е) MCI ENTHERNET 
10MB with lOBase-T and 
l0Base-2 
ж) MULTI I/O ports for 
RISC 7013 
з) GRAPHIC CARD+CA-
BLE for RISC 7013 
д) 64 MB SRAM 
и) INTERHASE 155 MBPS 
ATM PCI UTP/STP ADAP-
TER 
j) TURBOWAYS 155 ATM 
ADAPTER FOR rs/6000 

8473 30 90 00 - Други 
a) FILTERS for 15 monitor 100 парчиња 

8517 Електрични апарати за 
жична телефонија или 
жична телеграфија, вклу-
чувајќи жични телефонски 
апарати со безжична слу-
шалка и телекомуникаци-
ски апарати за жични си-
стеми со носечка струја или 
дигитални линиски си-
стеми: видсофони: 

8517 50 - Други апарати, за жични 
системи со носечка струја 
или за дигитални линиски 
системи: 

8517 50 10 00 - За 

8524 

1 парче 8 5 2 5 

2 парчиња 

1 парче 
4 парчиња 

2 парчиња 

2 парчиња 

8528 

жични линиски си-
стеми со носечка струја 
а) MODEM V. 35/G 703 64 
КВ 6 парчиња 

б) MODEM ZyXel OMNI 
288 3 парчиња 
Плочи, ленти и други сни 
мени подлоги со звучни или 
други слични снимени фе-
номени, вклучувајќи ма-
трици и галвански оти*"*;! 
тоци за производство на 
плочи, освен производите 
од Глава 37; 

8524 91 - За репродукција на појава 
освен 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) NOVELL NETWAE-
EVER 3.12 for 5 users 1 парче 
б) IBM AIX 4,1 OPERA-
TING SYSTEM ADC UP-
GRADE 3 парчиња 
в) IBM HACMP 2 парчиња, 
r) IBM COMUNICATION 
SERVER 1 парче 
д) INFORMIX Online Work-
group Server v7.x 5 users l парче 
ѓ) Multisoft Datentechnik 
GmbH FLAGSHIP PROfor 
AIX 4. 1 парче 
е) Fiewall SW for Cisco 2509 1 парче 
ѓ) Back Office Server 2.5. 
English Intl CD l парче 
ж) Windows NT Server 4.0 
English Intl CD 5 Client 1 парче 
з) Office 97 for 32-Bit Win 
BritEng EE Only CD Com 1 парче 
и) MS Proxy Server 2.0 En-
glish Intl C/V Upg. CD 1 парче 
Предаватели за радиотеле-
фонија, радиотелеграфија, 
радиодифузија или телеви-
зија, вклучувајќи и со вгра-
ден приемник или апарат за 
снимана или репродукција 
на звук; телевизиски ка-
мери; видео камери со мож-
ност за задржување на 
слика и други видео камера 
рекордери: 

8525 40 - Видео камери со можност 
за задржување на слика и 
други видео камера рекор-
дери 

8525 40 10 00 - Видео камери со можност 
за задржување на слика 
а) Digital Camera Kodak DC 
25 1 парче 
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 видсо-проектори: 
- Приемни апарати за теле-
визија, со или без вграден 
радиодифузен приемник 
или со апарати за снимање 

1 2 3 4 1 2 з 4 
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1 2 3 4 Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за култура односно за Музејот на Македонија, 
како и за Републичкиот завод за заштита на спомени-
ците на културата и п л: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименувана Количина 

1 2 3 4 

161. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/93) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/ 
94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 26.01.1998 година, донесе 

8703 Патнички автомобили и 
други моторни возила 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен во-
зилата од тар. број 8702), 
вклучувајќи и моторни 
возила за комбиниран 
превоз на лица и стоки 
(од типот „караван" 
„комби" ити.) и автомо-
били за трки: 

8703 23 - Со зафатнина на цилин-
дрите над 1500 цм3 до 3000 
цм3: 
— нови: 
— Со зафатнина на ци-
линдрите над 1500 цм3 до 
2000 цм3: 
— Патнички автомо-
били, составени: 

8703 23 10 12 Други 
а) теренско возило - џип 
лада „Нива" 1 парче 

8703 32 - со зафатнина на цилин-
дри« над 1500 цм3 до 2000 
цм3: 

- Нови: 
— со зафатнина на ци-
линдрите над 1500 цм3 до 
2000 цм3 

8703 32 10 11 — Патнички автомо-
били составени 
а) Патничко возило „Ро-
вер" 620 СДИ 1 парче 

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

Бр. 23-167/1 
26 јануари 1998 година Претседател на .Владата 

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

162. . 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управа („Службен весник на РМ" бр. 40/90) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ" бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 02.02.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДИРЕКЦИЈАТА З А БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРА-
РАЗУЗНАВАЊЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО З А 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
1. Се разрешува Добри Величковски од должноста 

директор на Дирекцијата за безбедност и контраразуз-

или репродукција на звук 
или слика: 

8528 21 00 00 -- Во боја 
а) MONITOR 14for RISC 
7013 1 парче 
б) MONITOR 21 HP ERGO 2 парчиња 
в) IBM G52 15 Color moni-
tor 6546-01N 55 парчиња 

8536 Електрични апарати за 
вклучување или за заштита 
на електрични струјни кола 
или за одстранување на 
приклучуваа за или во 
електрични струјни кола 
(на пример, прекинувач^ 
релеи, осигурувачи, бра-
нови со висока фрекфен-
ција вклучинци и пггекери, 
сијалични фл а и разводни 
кутии), за напони до 1000В: 

8536 90 - Други апарати: 
8536 90 10 00 - конектори и контактни 

елементи за жици и кабли 
а) ETHERNET Connectors 
10 Ваѕе-Т 200 парчиња 
б) ETHERNET LEAD 10 
Base-2 30 парчиња 
в) TOKEN RINGOCON-
NECTOR 30 парчиња 
r) TOKEN RINGLEAD 30 парчиња 

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

8544 41 - Со конектори 
8544 41 90 00 - Други 

а) ENTHERNET CABLE 
KLASS 5(ш) 2000 м 
б) ENTHERNET THIN СО 
AXIAL (m) 200м 

* в) TOKEN RINGCABLE-
TYPE l(m) 1000M 

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

Бр 23-277/1 Претседател на Владата 
2 февруари 1998 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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навање при Министерството за внатрешни работи по-
ради остварување на правото на пензија. 

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

Бр 17-270/1 Претседател на Владата 
2 февруари 1998 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

163. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управа („Службен весник на РМ" бр. 40/90) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ" бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 02.02.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РА-

БОТИ 

1. Се разрешува д-р Зоран Верушевски од должно-
ста помошник на министерот за внатрешни работи, по-
ради преземање на нова должност. 

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

Бр. 17-271/1 
2 февруари 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е.p. 

164. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управа („Службен весник на РМ" бр. 40/90) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ" бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 02.02.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕ-
КРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО З А ВНА-

ТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Се разрешува Диме Ѓурев од должноста потсекре-
тар во Министерството за внатрешни работи поради 
распоредување на друга должност. 

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

Бр 17-272/1 Претседател на Владата 
2 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

165. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управа („Службен весник на РМ" бр. 40/90) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ" бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 02.02.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ДИРЕК-
ЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУНА-
ВАЊЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО З А ВНА-

ТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За директор на Дирекцијата за безбедност и кон-
траразузнавање при Министерството за внатрешни ра-
боти се назначува д-р Зоран Верушевски, досегашен 
помошник на министерот за внатрешни работи. 

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

BD 17-273/1 Претседател на Владата 
2 февруари 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

166. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управа („Службен весник на РМ" бр. 40/90) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ" бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 02.02.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО МИ-

НИСТЕРСТВОТО З А ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За потсекретар во Министерството за внатрешни 
работи се назначува Љубомир Михајловски, досегашен 
началник на Управата за внатрешни работи на Охрид. 

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

Бр. 17-274/1 Претседател на Владата 
2 февруари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

167. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за уредување 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/96) и член 46, став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 ја-
нуари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА З А 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДЕЛБЕН БИЛАНС НА 
ИМОТОТ МЕЃУ НОВООСНОВАНИТЕ ОПШТИНИ 

И ОШНТИНИТЕ ОД КОИ СЕ ИЗДВОИЛЕ 

1. З а член на Комисијата за спроведување на делбен 
биланс на имотот меѓу новооснованите општини и опш-
тините од кои се издвоиле, од општина Македонска 
Каменица се именува Здравко Стојковски, дипл. рудар-
ски инженер, вработен во рудниците Саса - АД - Маке-
донска Каменица. 

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

Бр 23-478/3 97 Претседател на Владата 
19 јануари 1998 "година » а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
168. 

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 19 јануари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗА-

ВОД З А СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 
1. Се разрешува Никола Ермановски од должноста 

советник на директорот на Републичкиот завод за суд-
ски вештачења, поради истек на мандатот. 
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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'4. 

Бр 17-7957/2-97 Претседател на Владата 
10 јануари *1998 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
169. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на CPMU бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМа бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија4* бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19 јануари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗА-

ВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 
1. Се разрешува Жарко Турновалиев од должноста 

советник на директорот на Републичкиот завод за суд-
ски вештачења, поради истек на мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр. 17-2957/3-97 Претседател на Владата 
19 јануари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

170. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ44 бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ44 бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 1(> јануари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ 

ВЕШТАЧЕЊА 
1. За советник на директорот на Републичкиот завод 

за судски вештачења се назначува Владимир Ѓорчески, 
вешто лице во Отсекот за вештачења во областа на 
финансиско - материјалното работење во Републич-
киот завод за судски вештачења. 

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија41. 

Бо 17 2958/2 97 Претседател на Владата 
19 јануари 1998 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с р. 

171. 
Врз основа на член 142 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ44 бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија14 бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ44 бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19 јануари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШ-

ТАЧЕЊА 
1. За заменик на директорот на Републичкиот завод 

за судски вештачења се назначува Есад Тафил, досега-

шен советник на директорот на Републичкиот завод за 
судски вештачења. 

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

Бр 17-2959/2-97 Претседател на Владата 
19 јануари 1998 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

172. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија44 бр. 38/96) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ44 

бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија44 

бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јануари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПА-
НИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРО-

СТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За директор на Јавното претпријатие за стопани-

сување со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија се именува м-р Марко Гугуловски, редовен 
професор на Градежниот факултет во Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр. 17-231/1 Претседател на Владата 
26 јануари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с р. 
173. 

Врз основа на член 141 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/% и „Служ-
бен весник на Република Македонија44 бр. 63/94) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ44 бр. 38/90 и „Службен 
весник на Република Македонија44 бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 26 
јануари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ФОНДОТ З А ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА 
1. Се разрешува Драган Ристески од должноста ди-

ректор на Фондот за заштита и унапредуваа на живот-
ната средина и природата, во состав на Министерството 
за урбанизам, градежништво и заштита на животната 
средина. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр. 17-216/2 Претседател на Владата 
26 јануари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
174. 

Врз основа на член 141 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ44 бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија44 бр. 63/94) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ44 бр. 38/90 и „Службен 
весник на Република Македонија44 бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 26 
јануари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА 
ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА И ПРИРОДАТА 
1. За директор на Фондот за заштита и унапреду-

вана на животната средина и природата во состав на 
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Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина, се именува Љупчо Авра-
мовска, началник на Одделението за комунални работи 
во Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

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

Бр. 17-216/3 Претседател на Владата 
26 јануари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, е.p. 

175. 
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. 38/90) 
и Ч7ен 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 26 јануари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ З А УРБАНИЗАМ 5 ГРА-
ДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА 

1. Се разрешува Никола Србиновски од должноста 
советник на министерот за урбанизам, градежништво и 
заштита на животната средина. 

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

Бр. 17-216/4 Претседател на Владата 
26 јануари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
176. — _ _ 

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. 38/90) 
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 26 јануари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШ-

ТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
1. За советник на министерот за урбанизам, градеж-

ништво и заштита на животната средина се назначува 
Ленче Ќурчисва, шеф на Кабинетот на министерот за 
урбанизам, градежништво и заштита на животната сре-
дина. 

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

Бр. 17-216/5 Претседател на Владата 
26 јануари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
177. ~ ~ 

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. 38/90) 
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 26 јануари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ З А УРБАНИЗАМ, ГРА-
ДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА 

1. Се разрешува Богдан Каранфиловски од должно-
ста советник на министерот за урбанизам, градежниш-
тво и заштита на животната средина. 

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

Бр 17-216/6 Претседател на Владата 
26 јануари 1998 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

178. 
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. 38/90) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/9Q и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 јануари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ З А УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШ-

ТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

1. За советник на министерот за урбанизам, градеж-
ништво и заштита на животната средина се назначува 
Јегени Улбер, самостоен советник во Министерството 
за урбанизам, градежништво и заштита на животната 
средина. 

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

Бр 17-216/7 Претседател на Владата 
26 јануари 1998 година 

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

179. 
Врз основа на член 41 од Законот за Републичкиот 

оудски совет („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 80/92), Републичкиот судски совет, на седни-
цата одржана на 13.01.1998 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
З А ПОСТАПКАТА НА ДИСЦИПЛИНСКА ОДГО-

ВОРНОСТ НА СУДИИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се уредува постапката за утврду-
вано дисциплинска одговорност на судија за извршена 
потешка дисциплинска повреда. 

Член 2 
Републичкиот судски совет (во натамошниот текст: 

Советот) поведува постапка за дисциплинска одговор-
ност против судија кога постои основано сомнение дека 
извршил потешка дисциплинска повреда пропишана со 
закон што го прави недостоен за вршено на судиската 
функција. -

Член 3 
Постапката за утврдувано дисциплинска одговор-

ност, Советот ја води ажурно, праведно и законито, 
водејќи сметка да не се повредат честа, достоинството и 
угледот на судијата. 
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II. ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА 

Член 4 
Советот поведува постапка за утврдување дисци-

плинска одговорност на судија за сторена потешка дис-
циплинска повреда, врз основа на предлог од овластен 
предлагач кој мора да биде образложен. 

Член 5 
Советот ќе побара од судната писмено да се изјасни 

за наводите од предлогот за поведување постапка во 
рок од 8 дена од денот на добивањето на предлогот. 

По добивањето на изјаснувањето од судијата, Сове-
тот може да овласти член на Советот да прибере допол-
нитлени податоци за основаноста на предлогот за пове-
дување на постапката. 

За сознанијата до кои ќе дојде членот на Советот го 
известува Советот. 

Член 6 
По добивањето на изјаснувањето на судијата и изве-

стувањето од членот на Советот, во смисла на член 5 од 
овој правилник, Советот оценува дали постои основано 
сомнение за извршена потешка дисциплинска повреда 
пропишана со закон што судијата го прави недостоен за 
извршување на судиската функција. 

Кога Советот ќе оцени дека не постои основано 
сомнение за сторена потешка дисциплинска повреда, ќе 
донесе заклучок за запирање на постапката. 

Судијата против кого е поднесен предлогот за дисци-
плинска одговорност и подносителот на предлогот се 
запознаваат со заклучокот за запирање на постапката. 

Член 7 
Ако Советот оцени дека постои основано сомнение 

за извршена потешка дисциплинска повреда, ќе донесе 
одлука за поведување постапка за утврдување дисци-
плинска одговорност на судијата. 

Одлуката за поведување постапка, Советот ја доста-
вува на судијата на кого таа се однесува и на подносите-
лот на предлогот, а предметот со сите списи за ната-
мошна постапка, се предава на Комисијата за утврду-
вање на дисциплинска одговорност на судијата (во ната-
мошниот текст: Комисијата). 

Член 8 
По донесување на одлуката за поведување на по-

стапка За утврдување на дисциплинска одговорност, 
Советот може да иницира постапка за оддалечување на 
судијата од вршење на судиската функција. 

Член 9 
Комисијата ја утврдува состојбата во врска со дисци-

плинската одговорност на судијата на расправа и со 
преземање на други дејствија. 

На расправата се поканува судијата и подносителот 
на предлогот за поведување на постапка за утврдување 
дисциплинска одговорност на судијата, кој во постап-
ката го застапува предлогот за нејзино поведување. 

Со поканата за расправа на судијата му се доставува 
и предлогот за поведување постапка. 

Комисијата го распрашува судијата, ги прибавува 
потребните списи, врши увид и спроведува други испи-
тувања заради утврдување на фактите и околностите во 
врска со дисциплинската одговорност на судијата. 

Член 10 
Комисијата може од судовите и другите органи да 

бара потребни списи и други акти, што се од интерес за 
утврдување на состојбата во врска со дисциплинската 
одговорност на судијата. 

Член И 
Комисијата е должна извештајот за утврдената со-

стојба да му го достави на Советот во рок од 30 дена по 

донесувањето на одлуката за поведување на постапка за 
утврдување на дисциплинска одговорност на судијата. 

Извештајот треба да ги содржи сите списи и акти 
што во текот на постапката Комисијата ги имала на 
располагање, изјаснувањето на судијата, опис на спро-
ведените дејствија, како и образложен предлог за одлу-
чување на Советот. 

Член 12 
Комисијата го усвојува извештајот со мнозинство 

гласови на членовите на Комисијата. 
Секој член на Комисијата има право да го издвои 

своето мислење во писмена форма со образложение на 
причините поради кои не се согласува со оценката за 
утврдената состојба, или со предлогот на Комисијата за 
одговорноста на судијата и да го приложи кон извешта-
јот. 

Член 13 
Комисијата работи во полн состав. Во случај на от-

сутност на член на Комисијата во работата на Комиси-
јата полноправно учествува неговиот заменик. 

За работата на Комисијата се води записник. Запис-
никот го води секретарот на Советот или лице што ќе 
го определи Советот. 

Записникот содржи: датум, место и време на одржу-
вани на расправата, присутни на расправата, изјаснува-
њата на членовите на Комисијата, актите и извидните 
дејствија што биле предмет на расправата, предлогот 
на Комисијата во врска со одговорноста на судијата, 
з а в р ш у в а в т е на расправата и потпис на претседателот 
и членовите на Комисијата и лицето што го води запис-
никот. 

III. ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКА З А ДИСЦИПЛИН-
СКА ОДГОВОРНОСТ 

Член 14 
Извештајот на Комисијата за утврдената состојба, 

Советот го разгледува на седница. 
Член 15 

Кога Советот ќе утврди дека не е сторена потешка 
дисциплинска повреда ќе донесе одлука за запирање на 
постапката. 

Одлуката од став 1 на овој член им се доставува на 
судијата, на подносителот на предлогот и на претседа-
телот на судо т. 

Член 16 
Кога Советот ќе оцени дека постои дисциплинска 

одговорност на судијата, ќе донесе одлука со која се 
утврдува дисциплинската одговорност на судијата со 
образложение на сите релевантни факти врз кои се 
заснова одлуката. 

Одлуката се изготвува во писмена форма и во рок од 
8 дена од денот на донесувањето му се доставува на 
судијата, со поука за правото на жалба. 

Примерок од одлуката се доставува и на подносите-
лот на предлогот. 

Член 17 
Против одлуката на Советот, судијата може да из-

јави жалба за преиспитување на одлуката од страна на 
Советот во рок од 8 дена од приемот на одлуката. 

Примерок од жалбата Советот му доставува и на 
подносителот на предлогот. 

Член 18 
По приемот на жалбата, претседателот на Советот 

определува известител од редот на членовите на Сове-
тот. 

За известител не може да биде определен член на 
Советот кој учествувал во работата на Комисијата. 

Известителот ги разгледува жалбените наводи и за 
тоа го известува Советот. 



Стр. 370 - Бр. 7 

Член 19 
При разгледувањето на жалбата на седницата на 

Советот, подносителот на предлогот и судијата можат 
да дадат дополнителни појаснувана. 

Советот одлучува по жалбата со двотретинско мно-
зинство на гласови од вкупниот број членови на Сове-
тот. 

Член 20 
Советот ќе донесе одлука со која ќе ја отфрли жал-

бата ако таа е доставена по истекот на рокот за подне-
сување или ако е поднесена од неовластено лице. 

Советот ќе донесе одлука со која ќе ја одбие жал-
бата, ако таа е неоснована. 

Одлуката од став 1 и 2 на овој член му се доставува 
на судијата. 

Член 21 
Доколку жалбата е основана, Советот ќе донесе од-

лука за з а п и р а а на постапката. 
Со одлуката се запознава судијата, подносителот на 

предлогот и претседателот на судот. 
Член 22 

По правосилноста на одлуката со која се утврдува 
дисциплинска одговорност на судијата за извршена по-
тешка дисциплинска повреда пропишана со закон што 
го прави недостоен за вршење на судиската функција, 
Советот закажува седница за утврдување предлог за 
разрешување на судијата. 

На седницата на Советот кога се утврдува предлогот 
за разрешување на судијата, свое мислење даваат мини-
стерот за правда и претседателот на Врховниот суд на 
Република Македонија. 

Член 23 
Предлогот за разрешување на судијата поради сто-

рена потешка дисциплинска повреда пропишана со за-
кон што го прави недостоен за вршење на судиската 
функција, се доставува на Собранието на Република 
Македонија во рок од 8 дена од денот на утврдувањето. 

IV. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ 

Член 24 
Изменувањето и дополнувањето на овој правилник 

се врши на начин и во постапка што важи за негово 
донесување. 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 25 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Број 01-14/98 Претседател 
13 јануари 1998 година н а Републичкиот судски совет, 

Скопје Мугбил Бејзат, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред ово) суд се води извршна постапка за при-

силно иселување од стан во Скопје, по предлог на 
доверителот Крум Младеновски од Скопје, против 
должникот Ана Гариќ од Скопје, ул."Народен Фронт" 
бр. 13 30 • 

10 февруари 1998 

Согласно член 84 став 2 точка 4 од З П П , во врска 
со член 14 од ЗИП, судот донесе решение со кое за 
привремен застапник на должникот Ана Гариќ и е 
поставен адвокатот Драган Димишков од Скопје, 
бул."Кочо Рацин" брт. 74, кој ќе го застапува 
должникот во постапката се додека тој или неговиот 
полномошник не се појават пред судот. Привремениот 
застапник ги има сите права и должности на законски 
застапник. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, И.бр.2915/97. 
" (2090) 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е 
тужба за развод на брак од тужителот Славица Ѓодиќ 
од Скопје, ул."Илинденска" бр. 81/8, против тужениот 
Драгољуб Родцќ од Скопје,ул."Ернест Геркан" бр. 6/а. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на жи-
веење, од страна на Меѓуопштинскиот центар за 
социјална работа на општините на град Скопје на 
тужениот му е поставен привремен старател Ана 
Барлевска , адвокат од Скопје, ул."Пајко Мало" бб, 
која ќе ги застапува интересите на тужениот се до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XII П.бр. 
200/97. (2087) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се боди постапка за развод на брак 

по тужбата на тужителот ' Шаип Бајрамов, против 
тужената Надире Бајрамова која се наоѓа во Италија 
со непозната адреса. 

Се повикува тужената во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот да се јави во судот, или со 
поднесок да го извести за живеалиштето и адресата. Во 
спротивно, судот ќе и постави привремен старател од 
редот на адвокатите кој ќе ги заштитува нејзините 
интереси до завршувањето на спорот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII П.бр. 
3554/97. (2153) 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителот Насер Јакупи против 
тужената Ферикан Јакупи. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас да се јави во овој суд и во 
истиот рок д а ј а достави својата сегашна точна адреса 
на живеење. Во спротивно, ќе и биде поставен 
привремен старател кој ќе ги застапува нејзините 
интереси до правосилно окончување на постапката 
пред овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, У.П. бр. 
305/98. (2157) 

ОСНОВЕН СУД ВО К У М А Н О В О 
Пред овој суд е покрената постапка за развод на 

брак по тужбата на тужителот Сами Демировски од 
Куманово, ул."Ристо Романовски" бр. 32, на при-
времена работа во Република Германија, чиј пол-
номошник е адвокатот Звонимир Тодоровиќ од Кума-
ново, против тужената Ренате Сибила Демировска, 
родена Хохојзер од Германија со непознато престо-
јувалиште. Вредност на спорот 40.000 денари. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас да се јави во судот таа или 
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нејзин полномошник, а во спротивно во постапката и 
се назначува за привремен застапник Савре 
Спасовски, стручен соработник при Основниот суд во 
Куманово, кој ќе ја застапува во постапката се додека 
тужената или нејзин полномошник не се јават пред 
судот. 

Од Основниот суд во Куманово, IV П.бр.2367/97. 
(2154) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред ов ду суд се води постапка за изменување- на 

одлуката за чување и воспитување на децата по туж-
бата на тужителката Соња Димитриевиќ од Струмица, 
ул. "Стив Наумов" бр. 70, против тужениот Драгиша 
Димитриевиќ,ул."Прол етарска бригада" бр. 12, е. 
Крњево, општина Велика Плана, СР. Југославија, а 
сега со непозната адреса. Вредност на спорот 10.000,00 
денари. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса се пови-
кува да се јави во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето на огласот. Дококу истиот не се јави во опре-
делниот рок ќе му биде поставен привремен застап-
ник. 

Од Основниот суд во Струмица. П.бр.211/96. 
(2130) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води спор за сопственост по 

тужбата на тужтителот Синадиновски Тодор од е. 
Доброште, против Синадиновски Велко и др. од 
Скопје. Вредност на спорот 60.000 денари. 

Тужените Синадиновски Софре Петре и Синади-
новски Софре Јордан од е. Доброште, а сега со 
непозната адреса во САД, се повикуваат во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот да се јават во 
Основниот суд во Тетово, или, одредат свој 
полномошник. 

Во спротивно, судот ќе им одреди полномошник, 
кој ќе се грижи за нивните права и интереси во 
постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1348/97. (2059) 

Пред овој суд се води спор за исполнување на 
договор по тужбата џа. тужителката Атанасовска 
Менка од е. Непроштено, против Гаљовска Стојна од 
е. Отуње. Вредност на спорот 10.000 денари. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса во 
Р.Србија во Војводина, се повикува во рок од 30 дена 
да се јави во Основниот суд во Тетово. 

Доколку во тој рок не се јави и не одреди СВОЈ 

полномошник судот ќе и постави привремен старател. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1528/97. (2060) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителот Гајур 
Усеини од е. Желино, против тужената Мирјана 
Грњеч од е. Желино, а сега со непозната адреса во 
Данска. 

Се повикува тужената да се јави во судот, да 
достави адреса или да овласти полномошник кој ќе ја 
застапува во постапката до нејзиното окончување. Во 
спротивно, по истекот на 30 дена судот преку 
Центарот за социјална работа во Тетово на тужената 
ќе и постави привремен застапник, 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.145/98. (2129) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА 
ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Рег. 
бр. 45, го запиша во судскиот регистар следното: Се 
утврдува престанок на Политичката партија Албански 
демократски сојуз - Либерална партија со седиште во 
Скопје, ул. „Павле Илик" бр. 15/1/4, заради намалениот 
број на членови од законски определениот минимум за 
нејзино основање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2216) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 1111 
1/98, го запиша во судскиот регистар следното: 

I. Во судскиот регистар на политичките партии под 
Рег. бр. 84 се запишува политичката партија „Лига на 
демократија" со седиште во Скопје, ул. „Даме Груев" 
бр. 1/4/7, која ја застапува нејзиниот претседател Алек-
сандар Тортевски. 

И. Политичката партија стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 5.02.1998 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2217) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6177/97, на регистарска влошка бр. 1-2810-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на седиштето 
на Претпријатието за производство, промет, инжене-
ринг и застапување „ИДНИНАПРОМ" д.о.о. Скопје, 
ул. „Едвард Кардељ" бр. 9 лок. 7, со следните пода-
тоци: Новото седиште на фирмата е бул. „Свети Кли-
мент Охридски" бр. 20/6, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. , (2273) 

Окружниот Стопански суд - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6777/97, со регистарска влошка бр. 1-48135-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на името 
на фирмата, и дополнување на дејности на субјектот. 

Приватно Трговско Претпријатие извоз-увоз „Ј1А-
МИНЕТА-КОМЕРЦ" Ц.О. Скопје, Булевар АСНОМ 
16/4-29. 

Се менува името на фирмата и ќе гласи: „ЛАМИ-
НЕТА" претпријатие за изведување на градежни-гра-
дежно занатски работи, за извоз-увоз и трговија на го-
лемо и мало Ц.О. Скопје, Булевар АСНОМ 16/4-29. 

Дополнување на дејности на субјектот: 
050100-високоградба 
05030 - инсталациони градежни завршни работи во гра-
дежништво 
050301 - поставување и поправка на градежни инстала-
ции 
050302 - завршни занатски работи во градежништво 
110401 - просторно урбанистичко планирање и проек-
тирање 
110402 - проектирање на градежни објекти 
110403 - останато проектирање 
110404 - инжинеринг 
080201 - туристички агенции 
080202 - туристички бироа 
090201 - берберски, фризерски, козметичарски и ел. 
услуги 
090209 - други лични услуги на домаќинството. 

Од Окружниот стопански суд - Скопје, Срег. бр. 
6777/97.1 (171) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 5561/97 на регистарска влошка 1-14941-0-0-0 ја за-
пиша промената на основач и лице на претпријатие за 
трговија услуги „ЛЕНДИ-КОМ" ДОО увоз извоз ул. 
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Јане Сандански бр. 103/2-4, Скопје. 
Кон претпријатието пристапува: Груби Фатон а 

истапува: Груби Лендита. Се разрешува: Груби Лен-
дита а се именува: Груби Дритон како директор без 
ограничувана. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5561/ 
97. (195) 

Основниот суд Скопје I - Скс а?е to решението Срег. 
бр.5445/97 на регистарска влошка 1-5224-0-0-0 го за-
пиша во судскиот регистар пристапување на оснивач на 
претпријатие за промет на големо и мало, производство 
и разни услуги, „ВЕКО ЕНТЕРПРАЈЗ" експорт им-
порт д.о.о., ул. „Петар Ацев" бр.19-а, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува лицето Претприја-
тие за трговија и производство и услуги „МИШМИШ" 
експорт импорт д.о.о. П.О.ул. Атанас Бабата бр. 7, 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.5445/ 
97. (196) 

Основниот суд ( копје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6776/97 на регистарска влошка 1-32377-0-0-0 ја за-
пиша во судскиот регистар промената на претпријатие 
за трговија, услуги и транспорт „КАРГОПЕПИЌ" 
ДОО увоз извоз, ул. АСНОМ 38/1-26, Скопје. 

Истапува од Претпријатието Неџат Пепиќ. 
Од Основниот суд Скопј I - Скопје, Срег. бр.6776/ 

97. (197) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр.7176/97 на регистарска влошка 1-7179-0-0-0 ја запиша 
во судскиот регистар промената на лице во претприја-
тие за промет на големо и мало, туристичко посреду-
вана и услуги „ФОРМА" експорт-импорт д.о.о. ул. 
„Партение Зографски" 9-а, Скопје. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
в а а во внатрешен трговски промет и НТР и тоа: да се 
брише Билјана Шареска директор без ограничување, да 
се запише Милан Шарески - директор без ограничу-
вана. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.7176/ 
97. (198) 

* 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр.7223/97 на регистарска влошка 1-26013-0-0-0 го за-
пиша во судскиот регистар примена на претпријатие за 
трговија на големо и мало „ДА-СА-ШО" Д.О.О. извоз-
увоз, ул. Волгоградска бр. 10 1/14, Скопје. 

Се врши промена на фирмата и седиштето на прет-
пријатието па во иднина ќе гласи: 

Претпријатие за трговија на големо и мало „ГА-
ЛЕБ-ТОН" Д.О.О. извоз-увоз, ул. Ангел Василевски 
бр. 8-ц., Скопје. 

Од 1.11.1997 година од претпријатието како основач 
истапува лицето Јанкуловски Сашо а пристапува Стев-
ковска Драгица од Скопје. 

Дејноста на претпријатието во внатрешен трговски 
промет се проширува со: 120350 - Радио и Телевизија. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вала во внатрешен трговски промет и НТР и тоа: 

Да се брише Јанкуловски Сашо директор без огра-
_ ничување, а да се запише Стевковска Драгица директор 

без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7223/ 

97. (199) 

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 
5886/97, на регистарска влошка бр. 1-30272-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на Претпријати-
ето за услуги и застапува!be „СИБА-ИНТЕРНАЦИ-
ОНАЛ" ДОО Скопје бул. Црвена Армија бр. 8. 

Претпријатие за услуги и застапување „СИБА-ИН-
ТЕРН А Д Н О Н АЛ" ДОО Скопје ул. Скупи бб се брише 
досегашниот директор Меновиќ Небојша, се запишува 
Младеновски Славко. 

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 5886/97 (173) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6932/97, на регистарска влошка бр. 1-67240-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за промет, услуги и застапување „ТЕХНО-
Б О Б " ДОО увоз-извоз Скопје ул. Даме Груев бр. 7. 

Истапува од претпријатието: Ново Ѓонески од 
Скопје пристапува кон претпријатието: Анка Ѓонеска 
од Скопје. 

Дејноста се проширува со: 090123 , 090110, 090123, 
090133, 050301, 050302, 050100, 110402, 110404. 

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 6932/97 (174) 

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 
44^/97, на регистарска влошка бр. 1-2762-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на основачот и 
директорот во Претпријатието за производство и трго-
вија на големо и мало југ ц.о. Скопје ул. Шеснаесет^ 
Македонска Ударна Бригада бр. 10 влез 1 стан 3 нас. 
Авто Команда општ. Гази Баба. 

Од претпријатието истапува лицето Тодорова Ли-
лјана. 

Се брише Тодоров Констандин се запишува Тодо-
рова Лилјана како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 4422/97 (172) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6676/97, на регистарска влошка бр. 1-11568-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата, седиштето, основач и директор на Претпријати-
ето за радио-телевизиска програма, маркетинг и услуги 
„КАНАЛ 7" ц.о. ул. „Дебарца" бр. 46, Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на ул. „Дебарца" бр. 
46, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Валентина Хаџи-
-Кимова од Скопје. 

Се брише Љупчо Јаневски, а се запишува Олутојин 
Гбадамоси, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6676/ 
97. (200) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6769/97, на регистарска влошка бр. 1-47049-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за книговодствено финансиски услуги и 
трговија „СЛАНГО" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Ни-
кола Теола" бр. 18-1/24, Скопје. 

Истапува Горан Кузмановски, а пристапува Богоев-
ски Сашо од Скопје. 

Дејности: 110304, 110303, 080201, 080202, 090132, 
060501, 060. 

Се брише Горан Кузмановски, директор, а се запи-
шува Светлана Гурчиновска-Богоевска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6769/ 
97. (201) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7049/97, на регистарска влошка бр. 1-51261-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и лице на Претпријатието за промет и услуги „ПО-
ЛАРНО4 д.о.о. ул. „Градиште" бр. 14, лок. 35, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Агим Јонуз, а иста-
пува Ерол Хасан. 

Се брише Ерол Хасан, како директор без ограничу-
вана. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7049/ 
97. (202) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7004/97, на регистарска влошка бр. 1-8973-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вачкиот влог и проширување на дејноста на Претприја-
тието за трговија на големо и мало и производство 
„КОКО" ц.о. увоз-извоз, ул. „Сремски фронт" 8-6, Ка-
вадарци. 

Дејности: 013072, 013073, 013074, 013060, 013030, 
013022, 013010, 013121, 013122, 013200, 060501, 060502. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7004/ 
97. (203) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 109/97, на регистарска влошка бр. 6-02000493-
000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
седиштето на ТП „ЛЕЈДИ КЕТИ" штанд за промет со 
непрехранбени производи Балевска Бранко Кети, ул. 
„Благој Ѓорев" бр. 62, Велес. 

Новото седиште гласи: Булевар „АСНОМ" 32/3-16, 
Скопје. 

Се брише досегашното седиште ул. „Благој Ѓорев" 
бр 62, Велес, а се запишува новото седиште Булевар 
„АСНОМ" 32/3-16, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 109/ 
97. (204) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7030/97, на регистарска влошка бр. 1-32336-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за промет на големо и мало „ДРЕНУШКА" 
д.о.о. увоз-извоз Тетово, ул. „В. Вардарска" бр. 18. 

Производно трговско услужно претпријатие „ИН-
ТЕР-МОЗАИК" д.о.о. експорт-импорт е. М. Речица, 
Тетово. 

Дејности: 011315, 011941, 012202, 012321, 013121, 
050100, 050301,.080129, 080190, 090181, 110109. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7030/ 
97. (205) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5650/97, на регистарска влошка бр. 1-1443Q-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за производство, трговија на мало и големо, 
експорт-импорт „БАТА-КОМЕРЦ" д.о.о. ул. „19 Но-
ември" бр. 1, Тетово 

Од претпријатието истапува Зоран Угриновски. 
Се брише Митана Матовска, а се запишува Душица 

У диновска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5650/ 

97. . (206) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7009/97, на регистарска влошка бр. 1-16547-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејноста на „ТЕГОТ" д.о.о. претпријатие за трговија на 
големо и мало, ул. „Видое Смилевски Бато" бб, Те-
тово. 

Дејности: 013310, 020110, 020201. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7009/ 

97. (207) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7098/97, на регистарска влошка бр. 1-67057-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за трговија на големо и мало, увоз-извоз, 
застапништво и останати услуги „УНИВЕРЗАЈ1-С" ул. 
„Маршал Тито" бр. бб, Крива Паланка. 

Дејности: 020140, 060502, 020302, 120190. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7098/ 

97. (208) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6468/97, на регистарска влошка бр. 1-31497-0-

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената иа ди-
ректор на Производно, трговско, услужно претприја-
тие „ДАНТОН" ц.о. увоз извоз, ул. „Маршал Тито", 
бр. 151/32, Крива Паланка. 

Се брише Стевка Цветковска, а се запишува Сто-
имен Цветковски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6468/ 
97. (209) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6431/97, на регистарска влошка бр. 1-13456-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејноста на Претпријатието за промет и услуги „У-
КРАС" експорт импорт, ул. „Драган Стопаревик" бр. 
40, Куманово. 

Дејности: 011010, 011092, 011219, 011311, 011312, 
011313, 011314, 011390, 012001, 012101, 012310, 012321, 
012322, 012323 , 012324, 012421, 012522, 012611, 012612, 
012613, 012614,. 012621, 012622, 012624, 012699, 012810, 
012820, 012830, 013041, 013050, 013113 , 020140, 020121, 
060501, 090131, 090132, 090140, 090172, 090201, 090209, 
110903. 

Од Оснвониот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6431/ 
97. (210) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6440/97, на регистарска влошка бр. 1-28795-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за производство, трговија и услуги 
на големо и мало „СТИВИ" п.о. ивзоз увоз, ул. „Ник-
шичка" бр. 1/1-7, Куманово. 

Се брише Дарка Петрушевска, а се запишува Трајчо 
Петрушевски, како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 6440/ 
97. (211) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6448/97, на регистарска влошка бр. 1-17352-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Трговското претпријатие „ДАВИ" ц.о. увоз-извоз, ул. 
„Жикица Ј. Шпанац" бр. 1/19, Куманово. 

Трговското претпријатие „ШИК-ШИК" ц.о. увоз-
извоз ул. „Владимир Назор" бр. 12, Куманово. 

Од претпријатието истапува Ивановска Марија од 
Куманово. 

Се брише Ивановска Марија, а се запишува Маре 
Салиевска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6448/ 
97. (212) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7158/97, на регистарска влошка бр. 1-28110-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија, производство и 
услуги „ЕМАР" ц.о. увоз-извоз, ул. „Димитар Благо-
ев" бр. 11-6. 

Се брише Ѓуревски Благоја, а се запишува Георги-
евски Марјан, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7158/ 
97. (213) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7123/97, на регистарска влошка бр. 1-63081-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на 
основачот на Претпријатието за производство, промет 
и сулуги „КРИСТИ ДКБ" д.о.о. експорт-импорт, ул. 
„Мито Хаци Василев Јасмин" бр. 40/44, Скопје. 

Од претпријатието како основач истапува лицето 
Ивановска Мери од Скопје, ул. „Пехчевска" бр. 3/7, 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7123/ 
97. (214) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6982/97, на регистарска влошка бр. 1-51687-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата,седиштето, основач и проширувањето на дејност и 
промет на лица на Новинско издавачкото претпријатие 
со трговија „ДОЛИНА" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Фин-
ска" бр. 186, Скопје. 

Новата промена на фирмата и седиштето гласи: 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
„КОМПАНИЈА БЕЛКОСКИ" д.о.о. увоз-извоз, ул. 
„Вера Радосављевиќ" бр. 10, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Верка Белковска, а 
истапува Зоран Стојановски. 

Дејности: 012421, 012429. 
Се брише Зоран Стојановски, а се запишува Верка 

Белкоска, како директор со неограничени овласту-
в а а . 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6982/ 

97. (215) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4988/97, на регистарска влошка бр. 1-32179-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Млакара „МЕРИМИ" д.о.о. експорт-им-
порт, е. Ропалце, Куманово. 

Се брише Мевледин Јусуфи, а се запишува Неџат 
Јусуфи, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4988/ 
97. (216) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срсг. бр. 7061/97, на регистарска влошка бр. 1-5938-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејности на Претпријатието за угостителство и промет 
на големо и мало со увоз извоз „ГОЛДИНГПРОМ" ц.о. 
ул. „519" бр. 100, Скопје. 

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 
012621, 012622, 012723, 012691, 012699. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7061/ 
97. (217) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срсг. бр. 7186/97, на регистарска влошка бр. 1-67443-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за производство, промет и услуги 
„МАРАС-22" д.о.о. ул. „Женевска" бр. 7-а, Скопје. 

Се брише Оливера Бешковска, а се запишува Сла-
вољуб Лазаров, како директор со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7186/ 
97. (218) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6697/97, на регистарска влошка бр. 1-31912-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата на Претпријатието за промет „Б.Т.М.М" д.о.о. 
експорт-импорт, ул. „Сава Ковачевиќ" бр, 179, Скопје. 

Новиот назив на фирмата е Претпријатие за трго-
вија на големо и мало и такси услужни дејности „МЕР-
ЦЕДЕС ЕКСПРЕС" д.о.о. увоз извоз, ул. „Сава Кова-
чевиќ" бр. 179, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6697/ 
97. (219) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7136/97, на регистарска влошка бр. 1-4754-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на 
Претпријатието за производство, трговија на големо и 
мало, посредуваа , застапување, туризам, услуги и 
надворешен промет „СИКО" д.о.о. експорт-импорт, 
ул. „Алжирска" бр. 28, Скопје. 

Се брише Смилановски Илија, а се запишува Алек-
сиќ Биљана, како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7136/ 
97. (220) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6170/97, на регистарска влошка бр. 1-68347-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ТП 
„МОНДО БАЗАР" Сабахета Мухарем Џоговиќ, ДТД 
„Мавровка" локал 28, сутерен, Скопје. 

Престанок на работење на трговец поединец на ТП 
„МОНДО БАЗАР" Сабахета Мухарем ЈДоговиќ, ДТЦ 
Мавровска, локал 28, сутерен, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6170/ 
97. (221) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7102/97, на регистарска влошка бр. 1-14022-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Про-
изводно трговското услужно претпријатие „ИТД-
- К О М П А Н И " д.о.о. експорт-импорт, ул. „Крсто Асе-
нов" бр. 16/2/12, Скопје. 

Дејности: 050301, 050302. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7101/ 

97. (222) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1841/97, на регистарска влошка бр. 1-17046-0-
0^0, ја запиша во судскиот регистар промената на свој-
ство на лице овластено за застапување на Основното 
училиште „ТОШО ВЕЛКОВ - ПЕПЕТО" ц.о. Кава-
дарци. 

Се запишува промена на својство на лице овластено 
за застапување со следните податоци: 

Се брише досегашниот директор Ѓорев Венко, без 
ограничува!be, а се запишува новиот застапник Дими-
тров Благој, директор, без ограничувано. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1841/ 
97. (224) 

Основниот суд Скопје I - Скопје,, со решението 
Срег. бр. 6994/97, на регистарска влошка бр. 1-47091-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување во внатрешниот и надвореш-
ниот трговски промет на Претпријатието за промет и 
услуги на големо и мало „ДИСАГОН 97" ц.о. експорт-
импорт, Градски трговски центар I кат бб, Скопје. 

Се врши промена на лице овластено за застапување 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет и 
тоа: 

Се брише Стефановски Димитар, директор без 
ограничувано, а се запишува Стефановски Горан, ди-
ректор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6994/ 
97. (225) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6283/97, на регистарска влошка бр. 1-37148-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач, проширување на дејноста и промена на лице овла-
стено за застапување на Угостителското, услужно про-
изводно трговско претпријатие „МА-ПЕ" ц.о. увоз-из-
воз, ул. „Гоце Делчев" бр. 33, Неготино. 

Истапува Петар Киров. 
Дејности: 080190, 060602, 110903. 
Се брише Петар Киров, а се запишува Светланка 

Кирова-Стефановиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6283/ 

9 7- (226) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7177/97, на регистарска влошка бр. 1-8285-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиш-
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тето на Претпријатието за услуги во градежништвото, 
производството, промет и култура ,;ДЕМ-КО" д.о.о. 
импорт-експорт, ул. ^Социјалистичка зора44 број 80/2-
10, Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на ул „Мајски мани-
фест44 број-22, Скопје. i 

Од Основниот суд Скопје I - Gconje, Срег. бр. 7177/ 
97. ' • . ^ , . , , , (227) 

Основниот суД Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 5817/97, на регистарска влошка бр. 1-18734-0-
0-0, ја запиша* во судскиот регистар промената на се-
диштето, основач и промена на-директор на Прозводно 
транспортно™ и трговско претпријатие „ДИВАС44 

д.о.о. увоз извоз, е. Миравци. 
Новото седиште на фирмата е* Производно тран-

спортно и трговско претпријатие „ДИВАС" увоз-из-
воз, е. Миравци. 

Кон претпријатието пристапува Динев Борис, е. Ми-
равци , , 

, Се брише Ќамилов Миле, а се запишува Динев Бо-
рис, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - јСкопЈе, Срег. бр. 5817/ 
97 . . ; : Ѓ ^ (228) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 7024/97, на регистарска влошка бр. 1-42101-0-
0-0, ја запкша во судскиот регистар промената.на се-
диштето, основачи и проширувањето на дејноста на 
Производното претпријатие „ФАТИНА44 п.о. увоз из-
воз, ул „Ресенска44 бр 1, Скопје. 

Новата промена на седиштето на претпријатието, 
гласиш Производно претпријатие „ФАТИНА44 п о. уво-
з-извоз, ул „Димо Хаџи Димов44 бр 69, Скопје.. 

Кон претпријатието пристапува Митревски Марјан, 
а истапува Митрески Јован. , , 

Дејности- 090209, 110902,1110903, 110904 
, Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 7024/ 

97 (229) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 7168/97, на регистарска влошка бр 1-8791-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за трговиЈД на големо и мало „АРМОНД" 
д о.о експорт-импорт, е. Арачиново, Скопје 
' Дејности- 011313, 011314, 011315, 011919, 012201, 
012322, 012429, 013042, 013121, 013122, 020140, 050100, 
050301,,050302, 090Ј2,<090183, 110302, 10903, 110909 

Од Основниот суд СкрпЈе I - Ckonje, Cpei бр 7168/ 
97 (230) 

Основниот суд Скопје I - СКОПЈС, СО решението 
Срсг бр 6996/97, на регистарска влошка бр. 1-43123-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на се-
диште и проширување на дејност во внатрешен тргов-
ски промет на Претпријатието за промет на големо и 
мало и услуги увоз-извоз „Ј1АВи ц.о СКОПЈС, ул. „Три-
главска" бр 23 Скопје'. 

Се врши промена на седиштето на претпријатието 
па во иднина седиштето на претпријатието ќе биде на 
Булевар „Кузман Јосифовски Питу44 бр 19 локал 58. 

Дејноста на претпријатието во внатрешен трговски 
промет се проширува со-

0902Ѓ)9 - Други лични услуги и услуги на домаќин-
ства - уелуги на фотографии, фотографирана, разви-
вање фитофилмови и изработка на фотографии, фото-
копирање на Копир апарати. 

Од Основниот суд Скопје I - СКОПЈС, Срег бр 6996/ 
97 (231) 

Основниот суд Скопје I - СКОПЈЕ, СО решението 
С рег бр 7095/97, на регистарска влошка бр 1-21444-0-

Бр 7-Стр 3754 

; ' ; : 
0-0, jU запиша во судскиот регистар промената на се-
диште на Претпријатието за надворешен и внатрешен 
трговски, промет „МРША КОРПОРАЦИИ" Д О О > к -
cnopf импорт, ул. „Руѓер Бошковиќ44 бр- 9-2/1 Скопје. 

Новата промена на Седиште гласи: Претпријатие за 
надворешен и внатрешен трговски Премет, „МРША 
KOPftOPEJIIIH44 ДОО експорт импорт бул. „АВНОЈ4/ 
бр. 8-3/2 Скопје. , 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7095/ 
97 , _ : ' , (232) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7074/97, на регистарска влошка бр. 1-47300-0-
0-0, ја запиша во судскибт регистар промената на ди-
ректор на „Макбул44 д.о.о. за трговија,, транспорт И 
услуги,-експорт импорт, Скопје; ул. „Ѓорѓи Попри-
стов44 бр. 6/5-17. 

Се брише Раденик Татјана се запишува Чичевски 
Никола како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Среѓ бр. 7Ј974/ 
97 - (233) 

ѕ 

Основниот суд; Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5825/97, на регистарска влошка,бр,. 1-44443-0-
0-0, ја задиша во судскиот регистар промената на се-
диште на Претпријатието за инженеринг, проектирање 
и извоз-увоз „ИНТЕРНЕТ" ц.о. Скопје, ул. „Ленино-
ва44 бр 60/1-4 , , ' ^ 

Претпријатие за инженеринг, проектирање и извоз 
увоз „ИНТЕРНЕТ44 Ц.О. Скопје, ул Васил Ѓоргов бр. 
37-в. , , ' 

Од Основниот суд Скопје I - С К О П Ј С , Среѓ. бр 5825/ 
97 - 1 (234); 

Основниот. суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег бр 5214/97, на регистарска влошка,бр 1-18677-0-
0-0, ја запиша во судскиот репќггар Промената на Прет-
пријатието за производство:, промет и услуги „РУМЕТ44 

ДОО СкопЈСмул Првомајска бр. 21 
Претпријатие за • производство, промет и услуги 

„ДУГО ПРОМЕТ44 ДОО Скопје бул. Србина бб 
Пристапува кон претпријатието: Марија Арсова. 
Истапува Иван Георгиевски од Скопје * 
Нови дејности се. 080129, 08О19О. 
Да се запиши бришен>е на Иван Георгиевски дирек-

тор — / ' 
Да се запиши Марија Арсова директор без ограничу-

вање , ' " 5 . 4 -
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срсћ бр 5214/ 

97 (235) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, сб решението 
Срсг- бр 6913/97, на регистарска fejibmka бр 1-64870-0'-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на "осно-
вач на Претпријатието за трговија На големо И мало 
„СРМА КОМПАНИ44 скспорт-импорт д.о.о Скопје,' 
ул. „7 Јули44 бр. 32. 

Се врши промена на основачот Од 29.11.1997 год. 
како основач пристапува лицето Снежана Гоговска од 
Скопје 1 v 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6913/ 
97 (236) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Среѓ. бр 7107/97, на регистарска влошка бр. 1-55323-0-
0-0, ја запира во судскиот регистар промената на 
Трговското претпријатие „ФЛОК-КОМЕРЦ44 увоз-из-
воз доо Скопје, ул. Михаил Чаков бр. 7а-1/20 Скопје 

Пољо-турс 2 док) Претпријатие за трговија и услуги, 
експ<5рт-импорт. 

Истапува Тодоровски Александар пристапува Не-
јази Адеми. " 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 7 - Стр. 31 
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Се брише од директор Тодоровски Александар. 
Се запишува како директор Рушид Рамадани. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7107/ 

97 (237) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6940/97, на регистарска влошка бр. 1-39003-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на Претпријатието за трговија, транспорт и услуги 
„ДИН-ТРАНС" д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Џон Ке-
неди" бр. 25. 

Од 3.12.1997 година како основачи на Претпријати-
ето пристапуваат „ППТ Едие Комерц А.Ф." п.о. 
Скопје, ул. „Варшавска" 5/2-3 и ПТПУТ „Кајзер Трејд" 
ц.о. од Скопје ул. „Македонска Косовска Бригада" бр. 
5/4. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6940/ 
97 (238) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5484/97 на регистарска влошка бр. 1-45358-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и промена на лице на Претпријатието за прои-
зводство, услуги и трговија на големо и мало „АГРО-
ТУРНОВО" експорт-импорт доо Скопје бул.„Видое 
Смилевски Бато" бр.37/1-11. 

Кон претпријатието пристапува Љупка Петкова и 
Сашка Петкова, а истапува Васа Петкова, 

Се 6ptfuie Васа Петкова, а се запишува Љупка Пет-
кова како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5484/97. (239) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6057/97 на регистарска влошка бр. 1-24613-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма, седиште, основач, проширување на дејност во вна-
трешен промет на Претпријатието за трговија на голе-
мо и мало, увоз-извоз „СЕДЛАРЕВО - КОМЕРЦ"доо 
Скопје, ул.„Прохор Пчински" 47. 

Истапува Исмани Џафер, а пристапува О с м а н о -
виќ Жаклина. 

Дејности: 011212, 011219, 011220, 011231, 011232, 
011291, 011299 , 011820, 011831, 011832, 011920, 022930, 
011949, 011990, 110402, 110403, 110404, 110903, 110905, 
110909, 110109, 050301, 050302, 070131, 070132, 013021, 
013072, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202. 

Се брише Исмани Џафер директор без ограничува-
ње, а се запишува Стојмановиќ Жаклина директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
-6057/97. (240) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6562/97 на регистарска влошка бр, 1-42669-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма., седиште, основач и промена на лице овластено за 
застапување во внатрешен трговски промет и НТР на 
Претпријатието за производство, внатрешен и надво-
решен промет со стоки и услуги „ЛЕСКИ" комерц доо 
извоз-увоз Кратово ул.„Скопска" бр.34. 

Се врши промена на фирмата и седиштето на во 
иднина ќе гласи: 

Претпријатие за производство, внатрешен и надво-
решен промет со стоки и услуги „АН НЕ" доо извоз-
увоз е. Приковци Кратово. 

Од 20.10.1997 год. од претпријатието како основач 
истапува лицето Јовановски Лазе од Кратово, а при-
стапува Анева Сузана од е. Приковци - Кратово. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешен трговски промет и НТР и тоа: 

10 февруари 1998 

Се брише Јовановски Лазе без ограничување - ди-
ректор. 

Се запишува Анева Сузана - директор со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6562/97. (241) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6935/97 на регистарска влошка бр. 1-41897-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште на Претпријатието за услуги и внатрешен и надво-
решен промет на големо и мало „МСМ ИНТЕРНЕ-
ШЕНЕЛ" доо Скопје ул.„Мраморец" бр.44-6 Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на ул.„Железничка" 
бр.35, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6935/97. (242) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6936/97 на регистарска влошка бр. 1-633335-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште на Претпријатието за инвестиции и маркетинг 
„ГРАНД ИНВЕСТ ИНЖИНЕРИНГ" експорт-импорт 
ц.о. Скопје ул.„Мраморец" бр.44-б Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на ул.„Железничка" 
бр.35, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6936/97. (243) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6494/97 на регистарска влошка бр. 1-45853-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за промет на големо и мало на стоки 
и услуги „СА - НА" експорт-импорт доо Куманово е. 
Черкези. 

Претпријатие за производство, промет на големо и 
мало на стоки и услуги „КВАЛИТЕТ ~ 97" експорт-
импорт доо Куманово ул.„Октомвриска" бр.64/3-6 Ку-
маново. 

Истапува од претпријатието Сами Исљами, а при-
стапува Драгиша Алековски. 

Дејности: 011314, 011320, 011390, 01310, 014041, 
013050, 013074, 013091, 013099, 090201, 090137. 

Се брише Сами Исљами, директор без ограничува-
ње. 

Се запишува Драгиша Алексовски, директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

6494/97. (244) 

Основниот суд Скопје I ~ Скопје, со решението 
Срег. бр. 6979/97 на регистарска влошка бр. 1-26670-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, зголемување на основачки влог и проширување 
на дејност на Претпријатието за производство и про-
мет „ХИМОПРОДУКТ" експорт-импорт ц.о. Скопје, 
ул.„Ј1енинова" 16-а/12. 

Новата промена на седиштето гласи: „ХЕМИПРО-
ДУКТ" Претпријатие за промет, експорт-импорт ц.о. 
Скопје, ул.„Мито Хаџивасилев Јасмин" бр.50. 

Дејности: 050302, 110302. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

6979/97. (245) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6864/97, на регистарска влошка бр. 1-49654-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за производство, трговија и услуги на 
големо и мало „БО-АВТОТРЕЈД" увоз-^звоз, д.о.о., 
ул. „Цветан Димов" бр. 114, Скопје. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Истапува од претпријатието Љупчо Бајевски од 
Скопје., 

Се брише Наташа Кипријановска, а се запишува 
како директор Жарко Солевски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6864/97. (246) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решениево 
Среѓ. бр. 7131/97, на регистарска влошка бр. 1-51636-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Авто школата „1ДОВАНИ" ц.о., ул.„Славеј Планина" 
бр. 57, Скопје. 

Се врши гЈромена на седиште: Авто школа „ЏЅЗ-
ВАНИ" ц.о., ул.„Орце Николов" бр.79, Скопје. 

Од Основниот Суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7131/97. (247) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7219/97, на регистарска влошка бр. 1-19818-
0-0-0, го запира во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Претпријатието за производство, тргови-
ја и туризам „ДЕЛФО-КОМЕРЦ" д.о.о., експорт-им-
порт, с.Палатица, Тетово. 

Дејноста се проширува со: 050100, 050209, 050201, 
050302. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, fcper. бр. 
7219/97. (248) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7031/^7, на регистарска вЛошка бр. 1-50911-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Производното, трговско услужно прет-
пријатие на големо ,и мало „ФАТИ КОМЕРЦ - 94" 
увоз-извоз, ц.о., с.Ббгс^иње, Тетово. 

Дејноста се проширува со: 070114 - трговија на ма-
ло со разни животни продукти, алкохолни пијалаци ri 
производи за домашна потреби. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
7031/97. (249) 

зив, седиште, зголемување на основачки влог и проме-
на на лице на ДОО за производства, промет, посреду-
вање и услуги „ИТАЛ-КАЈ1ЦЕ" експорт-импорт, 
ул.„7 Јули" бр. 10, Скопје. 

Новата промена на назив на претпријатието гласи: 
ДОО,за производство, промет и посредување и услуги 
„ИТДЈР-СГИЛ" експорт-импорт, ул. „Јани Лукарев-
ски" 6$. 5/2 лок. 8. 

Се брише Еркин Ајдин, а се запишува Младенова 
Марјана како директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7224/97. (252) 

Оснбвниот суд Скопје I - CRoiiJe, со решението 
Срег. бр. 7156/97, на регистарска влошка бр. 1-8494-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и директор на Претпријатието за инженеринг, 
внатрешен и надворешен промет „СПРИНГ4 увоз-из-
воз, д.о.о., ул.„Огњан Прица" бр. 23, Скопје. 

Истапува Билјана Трајковска, а пристапува Лена 
Трајковска. 

Се брише Билјана Трајковска, а сб запишува Лена 
Тј>а}|46вска како нов застапник во внатрешниот и на-
дворешниот трговски промет, директор б£з ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7156/97. (253) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6297/97, на регистарска влошка бр. 1-27387-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на Дејност на Претпријатието за производство, серви-
сирање, ремонт и монтажа на лифтови „СЕЗАЛ 
ПЛУС" ц.о., ул. „Вера Циривири" бр. 25, Скопје. 

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 
050301. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

6297/97. (250) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2558/97, на регистарска влошка бр. 3-
02001130-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатието, Трговско друштво 
? ,ХРОНОМЕРКУР" - Робев и др., д.о.о., експорт-им-
1к>рт, ул.„Ќурчиска" бр. 21, Скопје. 

Содружници Вангел Робев од Скопје и Димитар 
Благоев Бенишев од Софија. 

Вангел Робев - управител без ограничување. 
Дејности: 011941, 011949, 012421, 012429, 060311, 

060401, 060501, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080190, 080111, 080112, 080113, 080114, 
080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 
090212, 090129, 110109, 110202, 110301, 110302, 110303, 
110309, 110903, 110909 , 070310, 070320, застапување и 
посредување на странски фирми, консигнациона про-
дажба, реекспорт, меѓународна шпедиција. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2558/ 
97. (254) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7050/97, на регистарска влошка бр. 1-11627-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и зголемување на основачки влог tfa Претпри-
јатието во приватна сопственост за трговија и увоз-из-
воз „ДАК ТЕРИ" д.Ои$., Градски трговски центар II 
кат, секција 2, локал i9, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува: Кацарски Дими-
тар, Кацарски Кристина, Ирена Кацарски и Алексан-
дра Кацарски. 

Се брише Ирена Кацарски, а се запишува како нов 
директор без ограничување Кристина Кацарски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7050/97. (251) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Сре*-: бр. 6782/97, на регистарска влошка бр. 1-51597-
0-0-0, ја . запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за производство, промет, услуги и ек-
порт-икпбрт „ЧЕЉА-ПРОМ" д.о.о., ул.„ Војдан Чер-
нодрински" бр. 8, Скопје. 

Претпријатие за трговија и услуги „ДОР МАК" 
д.о.о., експорт-импорт, е. Студеничани, Скопје. 

Се брише Ибрахим Халил Мехметоглу, а се запи-
шува Меџит Имери - директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6782/97. (255) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7224/97, на регистарска влошка бр. 1-67129-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6298/97, на регистарска влошка бр. 1-19531-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност во внатрешниот и надворешниот промет и 
промената на директор на „СВЕТЛОСТ" - Претприја-
тие за професионално оспособување и вработување на 
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глуви, наглуви и други инвалидни лица „СТОЛАРА" 
д.о.о., ул.„Романија" бр. 25, Скопје. 

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 
01101, 01109, 011091, 011099, 011112, 011211, 011212, 
011219, 011311, 011313, 011315, 0 i l71 , 01172, 011729, 
011741, 011742, 011799, 011941, 012111, 02201, 02202, 
012203, 012321, 012323, 012324, 012421, 012429, 012514, 
012615, 012623 , 012624, 012599, 013901, 013090, 050201, 
050209, 060103, 060105, 060503, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070128, 070129, 070129, 070131, 
070132, 070211, 070212, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070113, 080119, 080122, 080201, 080202, 090121, 090122, 
090123, 090124 , 090129, 090131, 090133, 090139, 090160, 
090181, 090183, 090189, 090202, 090209, 100101, 100103, 
100102, 100351, 100352, 100392, 100399, 110304, 110620, 
110901, 110903, 110909, 070310, 070320, Надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и по-
средување во прометот на стоки и услуги, к о н о т а ц и -
ја и реекспорт, мал ограничен промет со Албанија, 
Грција и Бугарија. 

Се брише Димовски Мирко, а се запишува Кору-
новски Драган - како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6298/97. (256) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7094/97, на регистарска влошка бр. 1-60598-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за транспорт и промет на 
големо и мало „РИДО-ТРАНС" ц.о., ул.„Томе Ар-
сов" бр. 46, Скопје. 

Кон* претпријатието пристапува: Претпријатието 
„РАГОШ( ТРАНС" од Скопје и Зекирија Мустафа од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7094/97. (257) 

. Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6992/97, на регистарска влошка бр. 1-52824-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето 
на основач на Претпријатието за производство, трго-
вија и услуги „КЛИМАКС" експорт-импорт, д.о.о., 
ул.^Ленинова" бр.53-2, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Мешкова Катери-
на. 

»Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6992/97. (258) 

Оснбвниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7012/97, на регистарска влошка бр. 1-5206-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност и промена на лице на Претпријатието за 
промет, производство, извоЗ-увоз во приватна соп-
ственост „АДИАТ" д.о.о., ул.„Џон Кенеди" бр. Б-8/6, 
Скопје. 

Дејности: 011129, 011311, 011312, 011313, 011314, 
011315, 011319, 011810, 011832, 011920, 011941, 011949, 
012321, 012429, 012611, 012612, 012613, 0i2614, 012615, 
012621, 012622, 012623, 012624, 012820, 012830, 012699, 
013021, 013022, 01303Q, 013042, 013043, 013050, 013071, 
013072, 013073, 013099; 013111, 013112, 013113, 013114, 
013115, 013121, 013122, 013400, 013903, 013909, 020110, 
020121, 020140, 050100, 050209, 050301, 050302, 060502, 
060503, откуп на земјоделски производи и шумски пло-
дови, откуп на кожа, откуп на сировини и отпадни ма-
теријали, 080111, 080112, 080113, 080119, 080121, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 
090123, 090124, 090131, 090132 , 090132, 090139, 090140, 
090201, 090202, 090209, 100101, 100109, 110301, 110302, 
110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 
110903, 110909, посредување и застапување во надворе-
шнотрговскиот промет, услуги на меѓународен тран-

спорт ft шпедиција, услуги на меѓународно туристичко 
посредување, меѓународен Промет на стоки и услуги 
наменети за тр^бвија со нафтени деривати, консигна-
ционо работења, комисионе работење, реекспорт и 
мал ограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и 
СРЈ. 

Се брише Ќахил Аднан, директор без ограничува-
ње, а се запишува Ќахил Атилља - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7012/97. (259) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7201/97, на регистарска влошка бр. 1-36146-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Претпријатието за трговија на големо и 
мало и услуги „ФИОЛ" д.о.о., увоз-извоз, ул. „1558^ 
бр. 46-а, Скопје. 

Дејноста се проширува со: 090209, 120363. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

7201/97. (260) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2012/97, на регистарска влошка бр. 3-
О2ОО098О-ООО-О1, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за производство и 
промет „ИРИЛ" ИроукисЈ, ексПорт-импорт, д.о.о., ул. 
„Индустриска" бб, Гевгелија. 

Дејноста се проширува: 013030, 020110, 020121, 
020129 , 020201, 070112, 070113 , 070121, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070129, 070170, 070211, 070212, 070213, 
070221, 070224, 070226, 070227, t)70230, 070250, 070260, 
110302, 110303, 110309, 110905, 110909» 070310, 070320, 
застапување и посредување во прометот на стоки и 
услуги, продажба на стоки од консигнациони Складо-
ви, малограничен промет со Р. Грција, Р. Бугарија, Р. 
Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети Лица трговското дру-
штво настапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица трговското друштво одговара со свои средства. 

Витоми Илин - управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2012/ 
97. (261) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2553/97, на регистарска влошка бр. 6-
(Ш01004-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец поединец Аница Љубен Арсов-
ска, ТП, цвеќара „СОЛЕЈ", ул.„Питу Гули" бр. 19, 
Кратово. 

Дејности: 070126, 070129. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка и одгова-
ра лично, со целиот свој имот. 

Овластен потписник е Аница Арсовска ул.„Браќа 
Миладиновци" бр. 17, Кратово. 

Основач е Аница Арсовска од Кратово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2553/ 

97. (262) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2572/97, на регистарска влошка бр. 6-
020001043-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец поединец, Авто такси ТП 
„АНЕ", Жарко Цоне Ристоски ул. „Мајски манифест" 
бр. 28, Скопје. 

Дејности: 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили. 
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Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара 
со целиот свој имот. 

Жарко Ристоски - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2572/ 

97. (263) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2424/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000919-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговецот поединец Омер АлиЈа Ризва-
новиќ, Такси превозник „АМКО", општина Кисела 
Вода, е. Љубош, ул.„8" бр. 2, Скопје. 

Основач: Омер Алија Ризвановиќ од Скопје. 
Дејности: 060602. 
Во правниот промет со трети лица, трговецот пое-

динец настапува во свое име и за своја сметка, а з^ 
обврските одговара лично со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на трговецот поеди-
нец е Омер А. Ризвановиќ - управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2424/ 
97. (264) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 2411/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001136-000-09, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговецот поединец Стеван Мирко 
Грујоски за угостителство - сендвичара „ЅВОН-
ШТЕФ" ТП, ул. „Маршал Тито" бр. 77, е. Брвеница, 
општина Брвеница. 

Основач: Стеван Мирко Грујоски од е. Брвеница. 
Дејности: 080190 - други угостителски услуги - сен-

двичара. 
Во правниот промет со трети лица, трговецот пое-

динец настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара лично со целиот свој Имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2411/ 
97. (265) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2515/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001063-000-06, го заниша во трговскиот регистар 
уписот на Трговецот поединец Ферат Далип Мунафи , 
автотакси ТП „РЕСА" нас. Фазанерија II бб, Гости-
вар. 

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

Во правниот промет со трети лица, трговецот пое-
динец настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара лично со целиот свој имот. 

Ферат Мустафи - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2515/ 

97. (266) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трсг. бр. 2251/97, на регистарска влошка бр. 3-
02001100-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за промет и услуги 

ОЛИМПИК МГ" Марија и др., д.о.о., бул. „Јане 
Сандански" бр. 70, Скопје. 

Содружници на друштвото се Маневска Марија од 
Скопје, бул.„Јане Сандански" бр.29/20 и Камбсрис 
Евангелос од Р. Грција. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 707226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 
070113 , 070114 , 070121, 070122 , 070123 , 070124 , 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129 , 070131, 070132 , 070140, 
070150, 060502, 080129, 080190, 070310, 070320, иосрс-
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дување и застапување во надворешен трговски про-
мет, меѓународен транспорт на стока, консигнација, 
услуги на меѓународна шпедиција, реекспорт. 

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

Управител на друштвото е Саво Трајчев со ограни-
чени овластувања за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет. За секое дејствие кое 
претставува располагање со неподвижниот и подвиж-
ниот имот на друштвото, управителот го презема со 
претходна согласност од страна на содружниците. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2251/ 
97. (267) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1987/97, на регистарска влошка бр. 8-
020000930-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија со прехрамбени 
производи и услуги „ТЕВА ПРЕХРАНА", Техноме-
тал-Вардар, д.о.о.е.л., увоз-извоз, ул. „12 Ударна 
бригада" бр. 76, Скопје. 

Содружник: Технометал-Вардар" увоз-извоз, АД 
за надворешен и внатрешен промет, ул.„Вељко Влахо-
в и ћ бр. 11, Скопје. 

Скратен назив на фирмата гласи: „ТВ Прехрана", 
ДООЕЛ Технометал-Вардар извоз-увоз, Скопје. 

Основната главнина на Друштвото изнесува 
310.000,00 денари. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070229 , 070111, 070112, 070113 , 070114, 070129, 110301, 
110303, 110309, 070310, 070320, консигнациони работи, 
комисиони работи. 

Управител на друштвото е Филип Костовски со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1987/ 
97. (268) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2670/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001138-000-09, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на Трговецот поединец Кимовска Милан Лила, 
ТП, „КОЛИ ГРАФ", лок. „Стар Мерак", И Октом-
ври, лок. 13, зона I, Куманово. 

Основач: Лила Кимовска од Куманово. 
Дејности: 070128, 110909. 

Управител е Лила Милан Кимовска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2670/ 

97. (269) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1293/97, на регистарска влошка бр. 8-
02001131-000-01, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Производното друштво „ГЕЦКО" Диме-
ски ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје ул. „Мице Козар" бр. 
17, 91000 Скопје. 

Дрштвото е основано со Изјава за основање од 
12.06.1997 год. од основачот г-дин Методија Димески од 
Прилеп, република Македонија. 

Дејност: 011527, 070230, 070250, 070320. 
Друштвото во правниот промет со трети лица наста-

пува со свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет со трети лица 

друштвото одговара со сиот свој имот. 
Друштвото во внатрешниот и надворешнотргов-

скиот промет ќе го застапува управителот г дин Мето-
дија Димески без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1293/ 
97. • (271) 
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Основниот стопански суд Скопје - Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 9119/95, на регистарска влошка бр. 1-
67601-0-0-0, ја запиша промената на ПРИВАТНОТО 
ТРГОВСКО УСЛУЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ на ГО-
ЛЕМО И МАЛО „ПЕПО-ЕКСПОРТИМПОРТ" 
УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О. - Ул. „Владимир Назор" бр. 17 
- Т. Велес. 

ФИРМА: ПРИВАТНО ТРГОВСКО УСЛУЖНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ на ГОЛЕМО и МАЛО „ПЕПО-ЕК-
СПОРТИМПОРТ" УВОЗ-ИЗВОЗ Д . О . О . - Т . Велес. 

Дејности: 060501; 060502; 060503; 060601; 060602; 
070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 
070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 
070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 
070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 
070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 080111; 080112; 
080114; 080119; 080121; 080122; 080123; 080129; 080190; 
080201; 080202; 090209; 110301; 010302; 110303; 110304; 
110309; 110902; 110903; 110905; 110909. 

Надворешно трговски дејности - 070310; 070320. 
Консигнациона продажба, Угостителски и тури-

стички услуги, Реекспорт, Меѓународна шпедиција, 
Агенциски услуги во областа на транспортот, Посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, 
Лизинг работи, Меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници. 

ЦЕЛОСНА ОДГОВОРНОСТ - НЕОГРАНИЧЕНИ 
ОВЛАСТУВАЊА: 

МИЛЕНКОВ ПЕТАР - В.Д. ДИРЕКТОР 
НЕОГРАНИЧЕНИ ОВЛАСТУВАЊА. 
Од Основниот стопански суд Скопје - Скопје, Срег. 

9119/95. (272) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2223/97, на регистарска влошка број 6-
0200762-000-06, го запиша уписот на ТРГОВЕЦ ПО-
ЕДИНЕЦ ТАКСИСТ - ТП Младен Ангелко Сариев-
ски „МЛАДЕН" Скопје бул. „III Македонска Бригада" 
бр. 33-3/2. 

Дејност: 060602 - Превоз на патници со такси авто-
мобил. 

Упарвител: МЛАДЕН САРЏОВСКИ - управител 
со неограничени овластувања. 

Основач: Младен Сариевски од Скопје, бул. „III 
Македонска бригада" 33-2/3 л.к. 1358042 ГУВР Скопје, 
м.б. 2203973450013 одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2223/ 
97. (278) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1460/97, на регистарска влошка број 6-
02001103-000-09, го запиша основањето на ТП ОЛИВЕР 
ИЛИЈА АЏИЕВСКИ, ПИЦЕРИЈА „АВАНТИ" 
СКОПЈЕ, ул. „Ѓорче Петров" бр. 60/4. 

ТП-Трговец поединец е лицето Оливер Аџиевски од 
Скопје, од татко Илија, со л.к. бр. 1273291 - ГУВР 
Скопје и МБ 0209962450136, кој во вид на занимање ќе 
ја обавува дејноста со шифра 080190 - други угостител-
ски услуги - пицерија. 

ТП во правниот промет ќе истапува во свое име и за 
своја сметка, а за преземените обврски ќе одговара со 
сите свои средства. 

За обврските на ТП Оливер Илија Аџиевски - Пице-
рија „Аванти" Скопје, ќе одговара Оливер Аџиевски од 
Скопје, со целиот свој личен имот. 

Управител на ТП Оливер Ил§да Аџиевски „АВАН-
ТИ" Скопје е лицето Оливер Аџиевски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1460/ 
97. (279) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2421/97, на регистарска влошка број 8-
02001078-000-01, го запиша основањето на трговско 

друштво на Друштвото за производство, трговија и 
услуги „ВИЗУС" Стојан Ивановски увоз-изроз ДООЕЛ 
Скопје, ул. „Московска" бр. 5, Скопје. 

Основач: Стојан Ивановски од Скопје. 
Дејности: 011729, 012429, 012820, 070Ш, 070112, 

070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 090182, 
090189, 070310 - надворешна трговија со прехранбени 
производи, малограничен промет со Грција, Албанија, 
Бугарка и Србија, 070320 - надворешна трговија со 
непрехранбени производи, реекспорт, застапување на 
странски фирми, примање и користење информации и 
знаење во стопанството и науката, соработка со до-
машни и странски кооперанти и производители, про-
дажба на странска стока на консигнациони складишта. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Стојан Ивановски - управител 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2421/ 
97. . (280) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2465/97, на регистарска влошка број 6-
02001109-000-01, го запиша уписот на трговец поединец 
на ТП ВАСКА СПАСЕ ИЦОВСКА СУЛЕЈМАНИ, 
ДРАГСТОР „Ѕ ЈУНИОР" СКОПЈЕ, Бул. Партизански 
одреди бр. 29. 

Трговец поединец - Васка Ичовска Сулејмани од 
Скопје, татко Спасе, со л.к. бр. 1337350 - ГУВР Скопје 
и МБ 1501970455011, во вид на занимање ќе ја обавува 
дејноста со шифра 070111 - леб, печиво, млеко и 
млечни производи, 070112 - зеленчук, овошје и прера-
ботки, 070113 - месни преработки, живина и риба и 
070114 - разни животни продукти, алкохолни пијалоци 
и производи за домашни потреби, 070129. 

ТП Васка Спасе Ичовска Сулејмани „Ѕ ЈУНИОР" 
Скопје, во правниот промет ќе истапува со свое име и 
за своја сметка, а за преземените обврски ќе одговара 
со целиот свој имот. 

За обврските на ТП „Ѕ-Јуниор" Скопје, лицето Ва-
ска Идовска Сулејмани ќе одговара со целиот свој ли-
чен имот. 

Управител на ТП Васка Спасе Идовска Сулејмани -
Драгстор „Ѕ ЈУНИОР" Скопје, е Васка Идовска Сулеј-
мани, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скоцје, Срег. бр. 2465/ 
97. (281) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2190/97, на регистарска влошка број 3-
02001152-000-09, го запиша основањето на трговското 
друштво, Друштво за издаваштво, новинско издаваш-
тво и информативни дејности ФОРУМ Ѓунер Исмаил и 
партнери ДОО Скопје, ул. „Ферид Бајрам" бр. 39, 
Скопје. 

120311, 120190, 120312, 120349, 120362, 120363, 
120361, 120364, 011113, 011231, 011313, 011390, 011430, 
011527, 011710, 011721, 011722, 011729, 011741, 011742, 
011743, 011749, 011791, 012310, 012201, 012202, 012321, 
012323, 012324, 012421, 012439, 012622, 012901, 013400, 
013500, 013909, 050100, 050201, 050202, 050203, 050302, 
060101, 060102, 060103, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 060609, 060802, 070111, 070112, 070113, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070225, 070226, 
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070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080111, 080112, 
080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 080121, 090201, 
110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110905, 110909, 
110404, 013400, 

070310, 070320, реекспорт, малограничен промет со 
Грција, Албанија, Бугарка и СР Југославија, меѓунаро-
ден транспорт и шпедиција, застапување и посредување 
во надворешно трговскиот промет, туристички работи 
со странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица има 
неограничени овластувања. 

За обврските во правниот промет со трети лица 
друштвото има целосна одговорност. Ѓунер Исмаил -
управител без ограничувања. 

Основачи на друштвото се Ѓунер Исмаил од Скопје, 
Сашо Орданоски од Скопје и Ванчо Орданоски од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (282) 

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. 
бр. 5162/97, на регистарска влошка 1-20535, ја запиша 
во судскиот регистар промената на називот на Прет-
пријатието за трговија на големо и мало „ИСКРА-
- Ж И К " д.о.о. експорт-импорт Скопје Бул. А С Н О М 
бр. 64/3. 

Да се брише називот Претпријатие за трговија на 
големо и мало „ИСКРА-ЖИК" д.о.о. експорт-импорт 
Скопје, а да се запише називот: Претпријатие за 
услуги, трговија на големо и мало „ИСКРА-ЖИК" 
д.о.о. експорт-импорт Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5162/ 
97. • (326) 

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. 
бр. 6786/97, на регистарска влошка 1-23912-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на фирма, осно-
вач, проширување на дејност во надворешен трговски 
промет и промена на лице овластено за застапување во 
внатрешен трговски промет и надворешно трговско ра-
ботење на Трговското производно-услужно претприја-
тие „ПЛОШТАНЕ" д.о.о. експорт-импорт е. Голема 
Речица - Тетово. 

Се врши промена на фирмата па во иднина ќе гласи: 
Транспортно услужно трговско претпријатие „ЕСО 
ТРАНС" д.о.о. експорт-импорт е. Г. Речица - Тетово. 

Од 24.11.1997 год. од претпријатието како основач 
истапува Алију Адем од е. Голема Речица - Тетово. 

Дејноста во надворешен трговски промет се порши-
рува со: превоз на стоки во меѓународен сообраќај, 
повторен извоз на привремено увезените стоки, посре-
дување во надворешен трговски промет и купување на 
стока во странство и продажба на странство. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешен трговски промет и надворешно 
трговско работење. 

Да се брише Алију Адем директор без ограничу-
вање, а да се запише Ибраими Есат директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6786/ 
97. (327) 

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. 
бр. 7139/97, на регистарска влошка 1-30316-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промена на основач на 
Претпријатието за производство и трговија на големо и 
мало „КОЛАН-ТРЕИД" ц.о. увоз-извоз Кратово ул. 
„Исе Еминов" бр. 40. 

Со одлука на претпријатието пристапува нов осно-
вач на претпријатието Веса Коцева од Кратово ул. 
„Исе Еминов" бр. 40, и тоа од 11.12.1997 година од кога 
досегашниот основач Драги Коцев од Кратово истапува 
од основач на претпријатието. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7139/ 
97. (328) 

Бр. 7-Стр. 381 

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. 
бр. 7132/97, на регистарска влошка 1-5593-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на Претпријати-
ето за угостителство трговија и услуга „ДАФИ" ек-
спорт-импорт ц.о. Тетово ул. „Цветан Димов" бр. 15-а. 

Претпријатието за градежништво, угостителство, 
трговца и услуги „ДАФИ" ц.о. експорт-импорт Тетово 
ул. „Тито" бр. 17/2 бр. 54-А. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7132/ 
97. (329) 

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. 
бр. 6160/97, на регистарска влошка 1-64401-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промена на фирма, правен 
облик, основач, седиште, проширување на дејност во 
внатрешен трговски промет и надворешно трговско ра-
ботење и промена на лице овластено за застапување во 
внатрешен трговски промет и надворешно трговско ра-
ботење. 

Се врши промена на фирма, правен облик и се-
диште. Претпријатието за производство услуги и трго-
вија „М.С. - Лубник" п.о. Куманово е. Доброѓане -
Куманово. 

Од 5.10.1997 година од претпријатието како основач 
истапува лицето Горѓи Симоновски од Скопје, а при-
стапува Петар Николовски. 

Дејности: 011941, 011949, 012310, 012322, 012323, 
012421, 012429, 012701, 012703, 012810, 012820, 012830, 
012909, 013010, 013021, 013022, 013030, 010350, 013121, 
020110, 020121, 020140, 050302, 070111, 070112, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070240, 070250, 090160, 110301, 
110309,110404,110903, 110909, 070310. 

Се брише досегашниот директор Нермин Радончић 
а се запишува Петар Николовски - директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6160/ 
97. (331) 

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. 
бр. 6861/97, на регистарска влошка 1-63385-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промена на основач, проши-
рување на дејност во внатрешен трговски промет и про-
мена на лице овластено за застапување во внатрешен 
трговски промет и надворешно трговско работење. 

Од 26.11.1997 година од претпријатието како осно-
вач истапува Евица Јовановска е. Радишани а приста-
пува Евантија Цветковска од Скопје. 

Дејности: 012612, 012613, 012614, 012621, 012622, 
012623, 012624, 012699, 012820, <>12830, 060502, 070227, 
090150, 090160,110301, 110302,110901. 

Се врши промена на лице овластено за застапување 
во внатрешниот трговски промет и надворешно тргов-
ско работење. 

Да се брише Евица Јовановска директор со неогра-
ничени овластувања, а да се запише Евантија Цветков-
ска - директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6861/ 
97. (332) 

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег 
бр. 6166/97, на регистарска влошка 1-14009-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промена на фирма и проши-
рување на дејност на Претпријатието за производство, 
промет и услуги „БС пулс" д.о.о. експорт импорт ул! 
„Кузман Шапкаров" бр. 36 Скопје. 

Новиот назив на фирмата е Претпријатието за про-
изводство промет и услуги „БС пулс" д.о.о. експорт-
импорт ул. „Кузман Шапкаров" бр. 36 Скопје. 

Дејности: 012421, 012429,120311. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6166/ 

97. (333) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2721/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001176-000-06, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Таксист „ЗИКИ" ТП Зилијан Ајдин Рама-
дани, ул. „Ѓорче Петров": бр. 157 Скопје. 

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

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

Овластено лице за застапување на трогвец поединец 
е Зилијан Рамадани - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2721/ 
97. ' (397) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2418/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001170-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
трговецот поединец Автотакси ТП „МАЈ1БОРО - Ѕ" 
трговец поединец Фадби Баки Бафќари Гостивар, е. 
Равен. 

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

Во правниот промет со трети лица, трговецот поеди-
нец истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени према трети лица, трговецот 
поединец, одговара лично со целиот свој имот. 

Управител без ограничување Фадби Бафќари од Го-
стивар е. Равен. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2418/ 
97. (399) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2694/97, на регистарска влошка бр. 3-
02001156-000-03, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на трговско друштво за производство, трго-
вија и услуги „ИСЕН - КОМЕРЦ" Шеху и др. д.о.о. 
експорт-импорт Дебар, ул. „204" Венец 2 кула 14. 

Друштвото се основа со договор од 17.12.1997 го-
дина, а негови основачи се ППТУ „ИМИ КОМЕРЦ" од 
Дебар, Исеин Шеху и Мунир Папранику од Дебар. 

Дејности: 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 
012322, 012323, 012521, 012522, 012524, 012611, 012611, 
012613, 012614, 012616, 012621, 012622, 012623, 012624, 
012691, 012699, 012701, 012702, 012703 , 012810, 012820, 
012830, 013010, 013021, 012201, 012203, 012310, 012321, 
012322, 012521, 01222222324, 013022, 013030, 013041, 
013042, 013043, 013050, 013072, 013073, 013080, 013099, 
013121, 013122, 013400, 013500, 013903 , 011341, 030003, 
050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 
060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123 , 070211, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070221, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, откуп на земјо-
делски производи, стока, сточарски производи, шумски 
плодови, водоземци и влекачи, 080114, 080119, 080121, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 0900140, 090150, 
090160, 090171, 090172, 090179, 090209, 110109, 110302, 
110303, 110309, 110403, 110404, 110620, 110902, 110905, 
110909 и ИТП 070310, 070320, застапување на странски 
лица, туристичко агенциски услуги со странство, про-
дажба на странски стоки од консигнационен склад, по-
средување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
малограничен промет со Бугарија, Албанија, СР Југо-
славија, Грција, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници. 

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

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

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешен и во надворешен промет е 
Исеин Шеху управител без ограничување. 
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Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2694/ 
97. С400) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2563/97, на регистарска влошка бр. 8-
02001161-000-01, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Трговско друштво за производство, трго-
вија и услуги „ТОП" Гагарин дооел, увоз-извоз Скопје, 
ул. „Цон Кенеди" бр. 25/1 Скопје. 

Дејности: 011832, 011920, 011930, 011941, 011949, 
012421, 012429, 013021, 013022, 013030, 013042, 013050, 
013099, 013121, 013133, 013400, 013500, 020110, 020121, 
020131, 020140, 030003, 050302, 060501, 060502, 060503, 
060601, 060602, 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, 080119, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 
090121, 090171, 090172, 090279, 090181, 090183, 090189, 
090201, 090209, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 
110309, 110611, 110620, 110901, 110901, 110902, 110903, 
110905, 110909 и надворешна трговија: 070310 — надво-
решна трговија со прехранбени производи, 070320 -
надворешна трговија со ^прехранбени производи, за-
стапување и посредување во промет со стоки и услуги, 
меѓународна шпедиција, реекспорт, к о н о т а ц и ј а , ме-
ѓународен транспорт на стоки и превоз на патници и 
малограничен промет со сите соседни земји. 

Друштвото во првниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешниот промет е Доневски Гагарин 
- управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2563/ 
97. (401) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2677/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001173-000-09, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ТП „ИВА" - сендвичара Ванче Јаким Ар-
сов, ул. „Св. Ѓорги Кратовски" бр. 18 Кратово. 

Основач е Ванче Арсов ул. „Ѓуро Салај" бр. 18 Кра-
тово 

Фирма и седиште: ТП „ИВА" - сендвичара Ванче 
Јаким Арсов, ул. „Св. Ѓорги Кратовски" бр. 18 Кра-
тово. 

Дејност: 080190. 
Трговец поединец одговара за своите обврски 

лично, со целиот свој имот, а во правниот промет иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Лице овластено за застапување е Ванче Арсов -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2677/ 
97. (402) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2344/97, на регистарска влошка бр. 8-
02001004-000-03, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на друштво како дооел Друштво за производ-
ство, трговија и услуги „ПОЛИХЕМ" дооел, експорт-
импорт, ул. „Скупи За" бр. 5 Скопје. 

Дејности: 011010, 011091, 011092, 011093, 011099, 
011311, 011314, 011315, 011316, 011319, 011430, 011741, 
011742, 011810, 011832, 011920, 011930, 011941, 011990, 
012421, 012429, 013400, 013500, 013901, 070111, 07011, 
070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 08011, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 
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080121, 080112, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 
090111, 090129, 110109, 110201, 110303, 110309, 110903, 
110909, 120311, 120321, 120350, 110420 и надворешна 
трговија 070310, 070320. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 2344/ 
97. (403) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 5637/97, на регистарска влошка бр. 1-33266-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатие за трговија и услуги „ФАМИЛИЈА РАМИ" 
увоз-извоз , е. Чсркези, Куманово. 

Претпријатие за трговија и услуги „БАЛО - КО-
МРЕНУ" цо, увоз-извоз Куманово, ул. „Перо Илиевски" 
бр. 6. 

Од претпријатието истапува Рами Азем од Кума-
ново. 

Нови дејности се: 050100, 050201, 050209, 10101, 
100399, 110909. 

Се брише од директор Рами Азем, а се запишува за 
директор Матифи Бајрам. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5637/ 
97. (389) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7281/97, на регистарска влошка бр. 1-35190-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на Претпријатие за производство, трговија и услуга 
на големо и мало „БЕЛО ЗЛАТО" извоз-увоз цо, Ку-
маново, ул. „Народна Револуција" бр. 141. 

Кон претпријатието пристапува Тони Николиќ од 
Куманово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7281/ 
97. (390) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6636/97, на регистарска влошка бр. 1-36466-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште, основач, промена на лице на „ВИ - БО" п.о. 
производно трговско и услужно претпријатие Кума-
ново, ул. „Наум Охридски" бр. 10. 

Новото седиште на претпријатието гласи: „ВИ -
БО" п.о. производно рговско и услужно гфстпријатие 
Куманово ул. „Вера Которска" бр. 19-а. 

Кон претпријатието пристапуваат: Поповска Бран-
кица и Поповски Теодос, а истапуваат Бојковски Бо-
бан, Бојковски Вилијам и Бојковска Снежана. 

Се брише Бојковски Бобан, а се запишува Поповска 
Бранкица како директор на претпријатие без ограничу-
вана. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6636/ 
97 (391) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 7145/97, на регистарска влошка бр. 1-2813-0-0-
0, ja запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Трговско претпријатие „ПЛОДОПРОМЕТ" 
д о о експорт-импорт Куманово, ул. „Вараждинац" 
бр 30. 

Се брише Јовица Станковски се запишува Марија 
( танковска како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7154/ 
97 (392) 

Основниот суд СКОПЈС I - Скопје, со решението 
Срег бр 6995/97, на регистарска влошка бр. 2-2030-0-0-
0, ја, запиша во судскиот регистар промената на лице во 
Земјоделска задруга „МАНАСТИРКА" ц.о , е. Мана-
стирец, Кавадарци. 

Лицето Петков Димитар в д директор на задруга, 
бс* ограничуваше се разрешува од функцијата врч ос-
нова на Решението С т. бр. 82/95 од 29 05 1995 г 
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, Со Решение Ст. Ор. 82/95 од 29.05.1995 г. за с торен 
управител се именува лицето Грков Киро од кава-
дарци. 

Со Решението Ст. бр. 125/% од 27.10.1997 г, за в.д. 
директор на правното лице се именува Илчо Ќимов од 
Кавадарци без ограничуваше. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6995/ 
97. * (393) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2646/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001120-000-06, .го запиша во трговскиот perlfefap Упи-
сот на Трговец поединец ТП „МОНИ" - такси, Драго-
рад Будимир Урошевић ул. „Емин Дураку" 3/2-20 
Скопје. 

Основач и управител без ограничување: Драгорад 
Будимир Урошевиќ од Скопје, ул. „Емин Дураку" 3/2-
20 Скопје. 

'Финоста : 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили, 060501 - превоз на патници во друмскиот соо-
браќај. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2646/ 
97. (394) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2051/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001067-000-09, го запинк('« в ф трговскиот регистар 
трговецот поединец бурекџилни^а-слаткарница „МА-
К А Р Е В А " т.п. Ракипи Неџмедин Атиџа, бул. „АС-
НОМ" бр. 68/3 Кисела Вода, Скопје. 

Трговец поединец Ракипи Атиџа од Прилеп, ул. 
,*Мбша Пијаде" бр. 163. 

Трговецот поедин&Ц ќе ги објавува следниве дејно-
сти 013021 - производство на леб и пе4ќ&р (производ-
ство на печиво, бурек, крофни, пити и qif пекарски 
производи), 070111 - трговија на мало со леб, печив^, 
млеко и млечни производи (бурек, бели печива, јо-
гурт), 070Ц4 - трговија на мало со разни животни про-
дукти, алкохолни пијалаци и п р о и з в о д за домашни по-
треби (безалкохолни пијалаци), 080129 - други услуги 
на исхрану (услуги на слаткарници). 

Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-
нец истапеа во свое име и за своја сметка со неограни-
чени овластувања. 

За превземените обврски трговецот поединец одго-
вора личне? feb целокупниот имот. 

Со деловниот потфат на трговецот поединец ќе 
управува како прв управител лицето Ракипи Атиџа 
лично. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2051/ 
^ . (395) 

Основниот^суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2644/97, на регистарска влошка бр. 8-
02001190-000-01, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на трговско друштво Друштво за производ-
ен^), трговија и услуги „ДАНА" доосл - увоз-из воз 
Ckbhjc, ул.afКузман Ј о с и ф о в а ^ Питу" бр. 4. 

, Се осн<Ш Ш Изјава за основање 1/97 од 01.12.1997 г. 
Друштво за производство, трговија и услуги „ДАНА" 
дооел, увоз-извоз Даница - Скопје, основач Милошсска 
Даница од Скопје, ул. „Бул. Црвена Армија" бр. 10-11/ 
9, со основни средства во износ од 10.500 ДЕМ, или 
325.50(1(Ш Ден. во денарска противвредност, со след-
ните дејности: 

070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123; 070124, 07&425, 070126, 0701217, 070128, 070129, 
070131, Q70132, 070140, 070150, 07211, 070212, 070213, 
070214, Of0219, 070221, 070222 , 070223 , 070224, 070225, 
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070226, 070227, 070229, 070230, (Ј70240, 070250, 070260, 
013021, 013022, 013121, 013122, 013500, 020302, 060503, 
080121, 080122, 080123, Q80129, 080190, 080201, 080202, 
090171, 090172, 090179* 090i&3 , 090189, 090201, 090202, 
090209, 110109, 11CI302, 110303, 110304, 110309, 110903, 
110905, 110909, 070310, 070320, консигнација, посреду-
вање и застанување^ калограничен промет со соседните 
земји, услуги во надворешен промет, услуги во вреска 
со меѓународниот TpdkcfiopT. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото на-
стапува во свое име,и за своја сметка, а за превземените 
обврски во правниот промет друштвото одговара со 
сиот својт имот И средства. 

Даница Милошеска од Скопје, управител без огра-
ничување во рамките на внатрешен и надворешен про-
мет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2644/ 
97. (396) 

Окружниот стопански суд Скопје, со решението 
Срег. бр. 5181/97, на регистарска влошка бр. 1-28925-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистф промената-приста-
пување на оснивач на претпријатието за производство, 
промет и услуги „СКАЈ-ТРЕЈД" експорт-импорт ц.о. 
Скопје ул. „Јане Сандански" бр. 15/1-16. 

На ден 29.07.^997 год. во претпријатието пристапува 
Сузана Иванова, се брише Игор Мавревски, директор, 
а се запишува во внатрешен и надворешен промет Су-
зана Иванова. 

Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег. бр. 5181/ 
97. (381) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7032/97, на регистарска влошка бр. 1-26480-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вачот и промената на лицето овластено за застапување 
во внатрешен трговски промет и надворешен трговски 
промет на трговското претпријатие „ШАБО-КО-
МЕРЦ" увоз-извоз ц.о. село Желино бб - Тетово. 

Од 25.11.1997 година како основач од претпријати-
ето истапува Љимани Шабан од е. Желино а пристапува 
Алим Агим од Тетово. 

Се врши промена на лкцето овластено за застапу-
вање во внатрешен трговски промет и НТР и тоа: 

Да се брише Љимани Шабан директор со неограни-
чено овластување, а да се запише Алим Агим - дирек-
тор со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7032/ 
97. (382) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6295/97, на регистарска влошка бр. 1-30819-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за трговија и услуги „БЕНО-КОМЕРЦ" 
увоз-извоз, ц.о. Крива Паланка, улица „Македонска" 
бр. 8а. 

Истапува од претпријатие: Крстевски Раде. 
Се брише: Крстевски Раде директор, а се запишува 

Крстевска Тана. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6295/ 

97. (383) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7221/97, на регистарска влошка бр. 1-56439-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректорот во Претпријатието за угостителство, туризам 
и трговија „Јан компани /94" експорт-импорт д.о.о. е. 
Маврово Гостивар. 

Се брише Јанко Спасевски се запишува Анѓелина 
Спасевска како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7221/ 
97. (384) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7018/97, на регистарска влошка бр. 1-31993-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената во Прет-
пријатието за производство трговија и услуги „АЗ-КО-
МЕРЦ" цо увоз-извоз Кратово ул. „Гоце Делчев" бр. 

. 66/16. 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 

„НИКИ-ВИКИ" цо увоз-извоз Куманово нас. Ајдучка 
Чешма бр. 118 Куманово. Истапува од претпријатие 
ЗвсШко Павловски од Кратово пристапува Стаменов-
ски Борче. 

Се брише: Милка Павловска директор без ограни-
чување, 

Се запишува како директор Стамбеновски Борче 
директор без ограничувана. 

ОД Основниот суд Скопје I - Скопје, Срвг. бр. 7018/ 
97. (386) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6526/97, на регистарска влошка бр. 1-35211-0-
0-0, ја запиша во судсќкот регистар промената во .Прет-
пријатието за производство, трговија и услуги на го-
лемо и мало „У30Р-93" извоз-увоз ц.о. Куманово ул. 
„Доне Божинов бр. 44. 

Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало „ПРО-АРТ" извоз-увоз цо Куманово и 
истапува од претпријатието Тредафиловиќ Раде, при-
стапува кон претпријатието Наѓ Негован. 

Дејноста се проширува со: 012421, 013400, 070320, 
110302,120311, 120362, 110905. 

Да се брише: Тредафиловик Раде како директор 
Да се запише: Додиќ Гроан директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6526/ 

97. (387) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5178/97, на регистарска влошка бр. 1-43985-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на нтр. 

Претпријатие за проектирање, трговија и услуги 
„ЕКА" д.о.о. Гостивар, „Гоце Делчев" 12. 

Се брише досегашниот директор на претпријатието 
Наца Апостолоска, без ограничување во овластува-
њата, а се запишува дип. м а т . инг. Заре Апостолоски. 
Се брише досегашниот извршител на надворешен про-
мет Наца Апостолоска, без ограничување во овласту-
ва1Бата, а се запишува дип. инж. маш. Заре Апостоло-
ски, б&з ограничување во овластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5178/ 
97. (385) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7071/97, на регистарска влошка бр. 1-63025-0-
0-0, го запиша вб судскиот регистар проширување^ на 
дејноста. 

Претпријатие за производство, угостителство, турк-
зам внатрешна и надворешна трговија и услуги „ДО-
ДО" експорт-импорт, Куманово ул. „Веселин Масле-
ша" бр. 6. 

Претпријатието ја проширува својата дејност за: 
060103, 012310, 012321, 012322, 013021, 013121, 080190, 
090140, 090209, 110301, 110901, 090181, 090183, 090160, 
012001, 013041, 011219, 060602, 090150, 013099, 012614, 
011743. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7071/ 
97. (388) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5834/97, на регистарската влошка бр. 1-
66347-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на основач и директор на Производното трговско уго-
стителско и услужно претпријатие „САП - ПРОМ" 
д.о.о. извоз-увоз, ул. „Киро Спанџов" бб, Кавадарци. 
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Кон претпријатието пристапува Александар Сапун-
и е в од Квадарци. 

Се брише Благоја Сапунџиев, се запишува Алек-
сандар Сапуниев, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5834/97. (319) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6989/97, на регистарската влошка бр. 1-
6/999-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената 
на фирма, седмите, основач, проширување на дејност 
и промена на директор на Претпријатието за трговија, 
посредување и застапување „ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
МАК БИТ" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Димитар Влахов" 
бр. 7, Велес. 

Од претпријатието истапува Зоран Аризанов, а 
пристапува Каролина Арсова од Велес. 

Дејности: 011420, 011522, 011524, 011527, 01181, 
011820, 011930, 011990, 020110, 020121, 020129, 020131, 
020201, 090121. 

Се брише Зоран Аризанов, а се запишува Кароли-
на Арсова како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6989/97. (320) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6970/97, на регистарската влошка бр. 1-
14719-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на Претпријатието во приватна сопственост за тргови-
ја на големо и мало „МАЃОРТА" ц.о. ул. „Андон 
Шурков" бр. 3, Велес. 

Се брише Маја Талеска, директор, а се запишува 
Ѓорѓи Талески, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6970/97. (321) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6597/97, на регистарската влошка бр. 1-
62970-0-0-Q, ја запиша во судскиот регистар промената 
на основач, пристапување в0 Претпријатието за тран-
спорт и шпедиција „АВИСЦ1ПЕД*4 д.о.о. ул. „Лазар 
Поп Трајков" бр. 22, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува: Производното ус-
лужно угостителско прометно претпријатие „АЛЕКС 
- КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт ул. „Вера Јо-
ниќ" бр. 3, е. Стајковци, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6597/97. (322) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5920/97, на регистарска влашка бр. 1-10588-
0^0-0, го запиша во судскиот регистар Проширувањето 
на дејност на Претпријатието за производство, меѓуна-
родна трговца и застапување „ГУДА" ц.о. експорт-
импорт ул. „Горѓи Пулевски" бр. 18^ Скопје. 

' Дејности: 070227, 070150, 070240, Д0109. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

59$0/97. (315) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7138/97, на регистарската влошка бр. 1-
28283-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на лице на Претпријатието за промет и услуги „И-
ТИНЗ" д.о.о., увоз-извоз, ул. „Дурмиторска" бр. 23-
б, Скопје. 

Се брише Ибраим Турхан, се запишува Златко Не-
делковски како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7138/97. (323) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, 90 решението 
Срег. бр. 7083/97, на регистарска влошка бр. 1-52213-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар прошарувањето 
на дејност во внатрешен трговски промет и промена 
на лице овластено за застапувале во внатрешен тргов-
ска промет и надворешно трговски промет на Тргов-
ското услужно претпријатие „РАКИДА д.р.о. ул. „А-
лексо Демниевски" бр. 9/25, Скопје. 

Дејности: 050100, 050201, 050202, р50203, 050209, 
050301, 050302, 012322, 012201, 012130, 012142, 060502, 
080190, 080201, 100101, 110109, 110301, 11Q303, 110309, 
110402, 110403, 110404, 110406, 110901, П Ш 2 , 110905, 
110909. 

Со одлука изврши бришење на досегашниот дирек-
тор Милојко Василевски од Скопје, а се запишува 
Стојанчо Трпески како нов директор без ограничува-
ње во рамките на регистрираните дејности цо внатре-
шен џ надворешен промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Срег. бр. 
7083/97. (316) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4275/97, на регистарска влошка бр. 1-64866-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за промет, производство и услуги 
„РЕКОРД РС" д.о.о. увоз-извоз ул. „Видое Смилевски 
рато" бр. 31/1-18, Скопје. 

Се 0рише Димитар Чичов од Скопје, а се запишува 
Александар Столевски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
4275/97. (317) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7080/97, на регистарска влошка бр. 1-64084-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство и трговија 
на големр и мало „ОЛБО" ц.о. увоз-извоз ул. „Божи-
дар Мицковиќ" бр. 2, Куманово. 

Се брише Анита Јоневска, директор со неограниче-
ни овластувања, а се запишува Милка Јоцевска, дирек-
тор со неограничени овластувања во внатрешен и на-
дворешен трговски промет. ; 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7080/97.> <" (318) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6981/97, на регистарската влошка бр. 1-3848-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија на големо и ма-
ло „ЛЕВАК КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз, ул. „Иво Ло-
ла Рибар" бр. 90/2-5, Скопје. 

Се брише Владимир Лабач.евски се запишува Тодор 
Лабачевски како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6981/97. (324) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 7330/97, на регистарска влошка 1-13053-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на Претпријати-
ето за трговија „АВИЦЕНА" д.о.о. увоз-извоз Скопје 
ул. „Ленинова" бр. 38. 

Се брише Ѓорѓи Нацка директор без ограничување, 
се запишува Анкица Синадинова директор без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7330/ 
97. (373) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 7104/97, на регистарска влошка 1-50020-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на Транспорт-
ното трговско услужно претпријатие „ТЕРРАПРОМ" 
д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. „Методи Митевски" 
бр. 8/4-2. 
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Се брише од директор Андрески Александар, се за-
пишува за директор Ристовски Слободан. 

Од Основниот суа Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7104/ 
9 7 / (374) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6338/97, на регистарска влошка 1-24140-0-0-0, ја за-
пита во судскиот регистар промената на основач на 
„ДИНЕРС КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛ - МАК" д.о.о. 
Претпријатието за пружање на финансиски и други 
услуга Скрије ул. „Иво Лола Рибар" бр. 59-2А. 

Од 14Т10.1997 година како основач од претпријати-
ето истапува Трговското претпријатие „СЕТКОМ" 
д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. „Иво Рибар Лола" бр. 
59-2 А. 

Од 14.10.1997 година како основач пристапуваат 
„Травелинк Инвестмент" п.о. Б О Х 116 Роад Тови -
Тортола Британски Девствени Острови, и ; 

Претпријатието за промет и увоз-извоз „АКОР" 
д.о.о. Скопје ул. „Васил Главинов*' бр. 2/16-17. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6338/ 
П Г |( в (375) 

\ Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
(бр. 7089/97, на регистарска влошка 1-58404-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар опомена на основач на 
Претпријатието за производство трговија и услуги ЗО-
ДЈАК-КОМ" д.о.о. увоз-извоз Скопје ул. „Милан Ми-
јалковић 46-а. 

Од 11.12.1997 година како основач кон претпријати-
ето пристапува лицето Рубин Башов од Смолјан Н. 
Република Бугарија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7089/ 
9?. (376) 

Основниот фш Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 7195/97, на регистарска влошка 1-33072-0-0-0, ја за-
пиша ро судскиот регистар промена на ДОО Калифор-
Нија-Комерц" за производство, промет и услуги ек-
спорт-импор? Скопје бул. „Партизански одреди - 6. бр. 
1 Скопје. " 'В; > 

Претпријатието за услуги и трговија „НУНИ" Д О О 
ул. „7" бр. 12 Долно Нерези Скопје. 

Истапува од претпријатиево Бесник Рушити, а при-
стапува Рушити Зејнула од Скопје. 

Дејности: 060601, 060602,110109. 
Се брише Бесник Рушити директор без ограничу-

вање, се запишува Рушитов Зејнула директор без огра-
ничување. v{ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7195/ 
97. (377) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 7307/97, на регистарска влошка 1-58359-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на директор на 
Здравствената организација - ординација по општа ме-
дицина и специјали^рчка ординација по педијатрија 
„Д-р Сајковски" ц.оу Скопје ул. „Горче Петров" бр. 
128. 

Се брише Сајковски Д-р Миодраг а се запишува 
Марина Петрушевска како ров директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7307/ 
91 (378) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 7084/97, на регистарска влошка 1-21958-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на Претпријати-
ето за приватна сопственост | ;ГО-ДА" експорт-импорт 
д.о.о. Скопје ул. „Апостол Густладрт" бр. 25 Скопје. 

Претпријатието во приватна ш|Јственост „ГО-ДА" 
експорт-импорт" д.о.о. Скопје ул. ' „Алберт Станиќ" 
бр. 46 Скопје. 

Истапува Гордана Нешиќ, а пристапува Нусретула 
Кзљиси. 

Се брише Гордана Нешиќ директор, се запишува 
Нусретула Каљиси директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7084/ 
97. # (379) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 4552/97, на регистарска влошка 1-3363-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на основач и про-
мена на „МИКРОВАТ - КОМЕРЦ" Претпријатие за 
завршни работи во градежништво и инженеринг д.о.о. 
Скопје ул. „ројмија" бр. 6/34 Скопје општина Кисела 
Вода. { 

Кон претпријатието пристапува: Јовановска Слобо-
данка и Јовановски Бранко. 

Да се брише Јовановски Живко, а да се запише Јова-
новска Слободанка како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4552/ 
97. (380) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 7246/97, на регистарска влошка бр. 1-10984-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на Претприја-
тието за промет на големо и мало „ДУНАВ-КО-
МЕРЦ" извоз-увоз п.о. Скопје ул. „Момин Поток" бб 
Скопје. 

Специјализира^) претпријатие за производство и 
промет на големо и мало со конопни, јутени полиети-
ленски и полипропиленски производи „ДУНАВ-КО-
МЕРЦ" извоз-увоз п.о. Скопје ул. „Момин Поток ' бб 
Скопје. 

Дејности: 012410, 012421, 012512, 012521, 012523, 
0126;15, 012699, 012624. 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје, Срег. бр. 
7246/97. (366) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6262/97, на регистарска влошка бр. 1-61502-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на основач, 
име, седиште и лице овластено за застапување на Прет-
пријатието за производство, услуги и трговија на го-
лемо и мало „МА-ЗО ТРЕЈД" увоз-извоз, д.о.о. ул. 
„Даме Груев" бр. 1 Скопје. 

Претпријатието за производство, услуги и трговца 
на големо и мало „МА-ЗО ТРЕЈД" увоз-извоз д.о.о. 
Скопје ул. „Даме Груев" бр. 1 Скопје. 

Пристапува Холдинг Компанија „БС" д.о.о. Скопје 
и Зоран Додевски. ' 

Истапува Бети Марковска. 
Се брише од директор Бети Марковска, а се запи-

шува како директор Зоран Додевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6262/ 

97. (367) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 7110/97, на регистарска влошка бр. 1-24041-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на основач и 
промена на лице на Претпријатието за внатрешен и 
надворешен промет и услуги „САНИ-КОМЕРЦ" ц.о. 
ул. „Душко Поповиќ" бр. 35/5 Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Александар Стре-
зовсЈр, а истапува Снежана Стрезоска. 

се брише Снежана Стрезоска, а се запишува 
Александар Стрезоски како директор со неограничено 
овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7110/ 
97. (368) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 7Ј01/97, на регистарска влошка бр. 1-56887-0-0-0, ја 
загп§^а во судскиот регистар промената на основач и 
процена на лице на Претпријатието за трговија пролет 
и услуги „СЕНТЕ - КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт 

„3 Македонска бригада" бб. 
Кон претпријатието пристапува Котевски Петре и 

Талевски Томе, а истапува Диме Терзијоски. 
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Да се брише Терзијоски Диме, а да се запише Котев-
ски Петре како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7101/ 
97. (369) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 3378/97, на регистарска влошка бр. 1-65220-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на назив на 
Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„ДАЦА-КОМ" увоз извоз д.о.о. Скопје Бул. „Јане 
Сандански" бр. 9/1-1. 

Досегашниот назив на Претпријатието за производ-
ство, трговија и услуги , Д А Ц А - К О М " увоз-извоз 
д.о.о. Скопје Бул. „Јане Сандански" бр. 9-1/1 Скопје во 
иднина се менува и ќе гласи: 

Претпријатие за производство, трговија, услуги и 
образование „ДАЦА-КОМ" увоз-извоз д.о.о. Скопје 
Бул. „Јане Саидански" бр. 9Л-1. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3378/ 
97. (370) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 7258/97, на регистарска влошка бр. 1-65534-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на основач на 
Претпријатие за производство, промет и услуги „БИ-
СТРАКОМ" експорт-импорт д.о.о. Скопје ул. „Лов-
ќеиска" 1 бр. 8 Скопје. 

Кон претпријатието пристапува лицето Радомир 
Дојчиновски, а истапува Снежана Дојчиновска од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7258/ 
97. (371) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6623/97, на регистарска влошка бр. 1-40-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар усогласувањето со Зако-
нот за Економско-правно училиште „Васил Антевски-
-Дреи" Скопје ул. „Божидар Аџија" бр. 5. 

Усогласување на Економско-правно училиште „Ва-
сил Антевски-Дрен" ц.о. Скопје ул. „Божидар Аџија" 
бр. 5 во Државно средно економско-правно училиште 
„Васил Антевски-Дрен" Скопје улица „Вера Јоциќ" бб, 
согласно Законот за средно образование: 

Назив: Државно средно економско правно учи-
лиште „ВАСИЛ АНТЕВСКИ-ДРЕН" Скопје ул. 
„Вера Јоциќ" бб. 

Основач: Влада иа Р. Македонија. 
Дејност: 120122 - Средно образование, воспитно 

образовна дејност за остварување на планови и про-
грами од економска струка, профил економски техни-
чар, правна струка профил правен техничар и специја-
листичко образование. 

Одговорност: Неограничено овластување - целосна 
одговорност односно со средствата со кој располага. 
Снежана Петровска - директор со неограничено овла-
стување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6623/ 
(372) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 277/97, на регистарска влошка 1-7818-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промена на фирма, седиште, 
основач и лице овластено за застапување на Претприја-
тието за промет и услуги „ДЕВЕТ КРИЖИ" ц.о. ек-
спорт-импорт Скопје, е. Сарај ул. „22" бр. 97-а. 

Се менува називот на претпријатието и седиштето и 
во иднина ќе гласи: 

Претпријатие за промет и услуги „АЉБА-ГИПС" 
д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 
4/46 е. Сарај. 

Од претпријатието истапува основачот Исмани Азис 
од Скопје со одлука.од 15.01.1997 година, а пристапува 
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Исмани Хаким од е. Сарај со одлука од 15.01.1997 го-
дина. 

Се брише досегашниот основач Исмани Азис дирек-
тор, а се запишува Исмани Хаќим директор со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 277/ 
97. (359) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 7022/97, на регистарска влошка 1-47892-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промена на лице на Прет-
пријатие за производство промет на големо и услуги 
„ДАСЕКО" извоз-увоз ц.о. Скопје, ул. „Сирма Војво-
да" бр. 1-а. 

Да се брише Пешева Снежана, а да се запише Пе-
шев Димитар како директор на претпријатието без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7022/ 
97. (360) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6079/97, на регистарска влошка 1-13033-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промена на опис пристапу-
вање на основач и проширување на дејност на Претпри-
јатието за трговија и услуги „ М А К Б И Н И " увоз-извоз 
ц.о. ул. „Ѓуро Ѓоновиќ" 131 Скопје. 

Кон претпријатието „МАКБИНИ" ц.о. Скопје, при-
стапува нов основач кое е физичко лице и тоа: Ацо 
Ќеќеновски ул. „дабница" бр. 5 Скопје со оснивачу 
влог од 1.910,000,00 денари. Оснивачот Макрешански 
Сретко го зголемува оснивачкиот влог за уште 
810.000,00 денари и заедно со стариот влог од ЗОО де-
нари е вкупно 810.300,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6079/ 
97. ч (361) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6900/97, на регистарска влошка 1-195-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар проширување на дејност во 
внатрешен трговски промет на Тутунски комбинат 
„Благоја Деспотовски - Шовељ" Акционерско друштво 
ц.о. Скопје ул. „11 Октомври" бр. 125 Скопје. 

Дејноста на претпријатието во внатрешен трговски 
промет се проширува со: 050100, 050302,110402,110403. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6900/ 
97. (362) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 7205/97, на регистарска влошка 1-57585-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промена на лице овластено 
за застапување на Претпријатие за производство, трго-
вија и услуги „ИЛКА" д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. 
„Варшавска" бр. 1. 

Претпријатие за производство, трговија и услуги 
„ИЛКА" д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. „Варшав-
ска" бр. 1. 

Се брише досегашниот директор на претпријатието 
Камчева Кристина, се запишува Симоновска Хри-
с т и н а - Директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7205/ 
97. (363) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 7218/97, на регистарска влошка 1-16818-0-0-0; ја за-
пиша во судскиот регистар промена на фирма, седиште, 
основач проширување на дејност и промена на лице на 
Претпријатие за производство, трговија и услуги „ШУ-
МА" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Сава Михај-
лов" бр. 2/4 и. Сииѓелиќ Скопје. 

Новата промена на фирма, седиште на претпријати-
ето гласи: Претпријатие за производство, трговија и 
услуги „ПАСТОР К О М П А Н И - КОМЕРЦ" д.о.о. ек-
спорт-импорт ул. „Македонско косовска бригада" бб 
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Скопје. Кон претпријатието пристапува: Ангеловски 
Горан, а истапува Шумански Горан. 

Дејноста се проширува со: 110339,080129,080190. Да 
се брише Шумански Горан, а да се запише Ангеловски 
Горан како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7218/ 
97. (364) 

Окружниот стопански суд Скопје со решението 
Срег. бр. 6030/97, на регистарска влошка 1-47982-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промена на Претприја-
тието за производство, трговија и услуги „КА - ЕМ 
ЕКСПОРТ" експорт-импорт ц.о. Скопје ул. „Радишан-
ска" 19/2-10. 

Претпријатие за производство трговија и услуга 
„КА-ЕМ" експорт импорт ц.о. Скопје ул. „Радишан-
ска" бр. 19/2-10. 

Пристапува Кирил Надевски. 
Дејности: 011810, 011820, 011930, 011990, 013080, 

013200, 100391. 
Се брише Спирковски Сашо, се запишува Кирил 

Надевски. 
Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег. бр. 6030/ 

97. (365) 

Окружниот стопански суд Скопје со решението 
Срег. бр. 6503/%, на регистарска влошка 1-38913-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промената на основач и 
основачки влог на Претпријатието за производство, 
трговија и услуги „НН-КОМПАНИ" д.о.о. Скопје, ул. 
„Никола Русински" бр. 8 / 1 - 2 5 . 

Истапува основачот на Претпријатието за сообраќај 
шпедиција трговија и услуги „БОТО ТРАНС" експорт-
импорт д.о.о. Скопје. 

Од Окружниот стопански суд Скопје Срег.бр. 6503/ 
96. (335) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6950/97, на регистарска влошка 1-68176-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на лице на Прет-
пријатието „ПРОКСИМА 4" Скопје, ул. „Мито Хаџи-
василев Јасмин" бр. 50 Скопје. 

Да се брише Сурлевска Билјана - ВД Директор, а да 
се запише Сурлевска Билјана како директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6950/ 
97. (336) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 7180/97, на регистарска влошка 1-16783-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на директор на 
Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„Млеко пром" експорт-импорт д.о.о. Скопје ул. „Крсте 
Асенов" бр. 14/11 - 5. 

Се брише Драгиша Младеновиќ се запишува Иза-
бела Цоневска како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7180/ 
97. (338) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 4795/97, на регистарска влошка 1-21949-0-0-0, го за-
пиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста 
на Друштвото со ограничена одговорност за производ-
ство и промет „МС-КОРПОРЕЈШН" со П.О. Скопје 
ул. „Љубљанска" бб - Скопје. 

Друштвото со ограничена одговорност за производ-
ство и промет „МС-КОРПОРЕЈШН" со П.О. Скопје, 
Љубљанска бб, ја проширува дејноста со: 

Дејности: 090123 - изработка на разноврсни метални 
производи. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4795/ 
97. (339) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 7157/97, на регистарска влошка 1-20614-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на лице на Прет-
пријатието за транспорт и трговија „ИНТЕГРАЈ1-
- К О М П А Н И " експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „То-
варник" бр. 8-6. 

Претпријатието за транспорт и трговија „ИНТЕ-
ГРАЈ1-КОМПАНИ" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. 
„Товарник" бр. 8-6, врши промена на директор. 

Одлука за бришење и наименување со кој се брише 
Зеќировиќ Кенан од Скопје, а се наименува за дирек-
тор на претпријатието Зеќировиќ Зеќир од Скопје, за 
директор без ограничување во рамките на регистрира-
ните дејности во внатрешен и надворешен промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7157/ 
97. (341) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6586/97, на регистарска влошка 1-52063-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на Претпријати-
ето за производство, трговија и услуги експорт-импорт 
„ФРАГЕР" д.о.о. Скопје ул. „147" бр. 3. 

Претпријатието за производство, трговија услуги 
транспорт и шпедиција експорт-импорт „ФРАТЕР" 
д.о.о. ул. „147" бр. 3 Скопје. 

Истапува од претпријатието: Бедри Ајдари од 
Скопје пристапува П О ИМИЏ д.о.о. Битола. 

Дејности: 113060, 01371, 013082, 013073, 014091, 
014099. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6586/ 
97. (342) 

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. 
бр. 6876/97, на регистарска влошка 1-65920-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на Претпријати-
ето за производство, услуги и трговија на големо и мало 
увоз-извоз „ДЕМПЕКС" д.о.о. Скопје ул. „Петар Поп 
Арсов" бр. 19-3/9. 

Нови дејности: 090210 - козметичарски и слични 
услуги. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6876/ 
97. (344) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 7129/97, на регистарска влошка 1-44625-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на основач и 
лице овластено за застапување во внатрешен трговски 
промет и надворешно трговско работење на Тргов-
ското услужно претпријатие „ДАН-ДАР" ц.о. увоз-из-
воз Скопје ул. „Маџари" бр. 8/7. 

Од 11.12.1997 година од претпријатието истапува ли-
цето Благица Данева од Скопје ул. „Маџари" бр. 8/7, а 
пристапува Благе Данев од Скопје ул. „Мацари" бр. 8/ 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
в а а во внатрешен трговски промет и надворешно 
трговско работење и тоа: 

Да се брише Благица Данева директор без ограничу-
вана, да се запише Благе Данев директор без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7129/ 
97. (345) 

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. 
бр. 6611/97, на регистарска влошка 1-18824-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промена на основач на 
Претпријатието за производство, промет и услуги 
„КАНДЕЈ1А" експорт-импорт Куманово, ул. „Моша 
Пијаде" бр. 208-а. 

Кон претпријатието стапува Смиљковић Петко и 
Христијан Мицевски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6611/ 
9 7 • (334) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6759/97, на регистарска влошка бр. l-8257-о-о-
о ги запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач, проширување на дејност во внатрешен трговски 
промет и НТР на Претпријатието за промет на мало и 
големо „ ДЕКОС-ИМПОРТ", Скопје, ул. „Мито Хаџи-
василев Јасмин" бр. 26, Градски ѕид кула 8 влез I кат I, 
со следните податоци: Се врши промена на основачот, 
од 19.11Л997 година пристапува Приватното претприја-
тие за транспорт, трговија и услуги „ЕКСПРЕС-Ј1СД" 
ДОО, Скопје, ул. „Народни херои" бр. 23. 

Дејноста во внатрешен и надворешн трговски про-
мет се проширува со: 060502, 060101, 060501, 060502, 
060503 и 060602 меѓународна шпедиција, посредување 
во областа на прометот, меѓународен превоз на стоки 
во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на пат-
ници во друмскиот сообраќај, меѓународни услуги во 
друмскиот сообраќај. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6759/ 
97. 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр.255/96 од 22.IV.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот П П "Босфор" 
од Кавадарци, ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" бр.60. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
ари овој суд. 

За стечаен управник е одреден Никола Попов, ул. 
"Браќа Хаџи-Тефови" бр. 7,телефон 75-152 и 410-092. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
обавувањето 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 04.111.1998 година, во 11 часот, во соба 
број 27 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (2095) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението III.Ст.бр.720/96 од 24.IX.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот "Санико -
95" од Скопје, ул. "АСНОМ" бр.40-1-74. 

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

За стечаен управник е одреден Кузман Кузманов од 
Скопје, ул."Никола Русински" телефон 364-113. 

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 18.111.1998 година, во 11,35 часот, во 
барака број 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2016) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст.бр.961/96 од 17.XI.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот П П "АН 
МАРИ-КО" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. 
"АВНОЈ" бр.4/1 и жиро сметка бр.40100-601-73879. 

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

За стечаен управник е одреден Мирко Петровски од 
Скопје, ул."АВНОЈ" бр. 68/4,телефон 417-418. 

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 гп намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 18.11.1998 година, во 11,50 часот, во 
барака број 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2018) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.2553/97 од 19.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот П П "Јухор 
Комерц-Ас"д.о.о. од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 
94/4-6 со жиро сметка бр. 40100-601-265847. 

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

За стечаен управник е одредена Алексиќ Ружица од 
Скопје, ул."Никола К. Мајски" бр. 44/11,телефон 511-
946. 

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 23.III. 1998 година, во 10,00 часот, во 
барака број 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2045) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението I.Ст.бр.967/96 од 10.IX.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП "АДА" 
увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 
47/1-30 со жиро сметка бр. 40100-601-87332. 

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

За стечаен управник е одредена Алексиќ Ружица од 
Скопје, ул."Никола К. Мајски" бр. 44/11,телефон 511-
946. 

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 23.III. 1998 година, во 10,10 часот, во 
барака број 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2046) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со 
решението Ст.бр.382/97 од 11.XII.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над ПТУ "Еж-пром" од 
Гостивар 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Василије Василески 
од Гостивар, ул."Седек Костоски" бр. 25. 
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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 09.111.1998 година, во 8,00 часот, во 
соба број 54 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (2061) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со 
решение на овој суд Ст.бр. 110/96 од 27.1.1998 година 
заклучена е стечајната постапкла над должникот ПТУ 
"Џунејт комерц" ДОО увоз-извоз од Врапчиште. 

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

Од Основниот суд во Гостивар. (2062) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со 
решението Ст.бр.208/97 од 11.IX. 1997 година е отво-
рена стечајна постапка над Претпријатие за трговија 
ла големо и мало "Емре комерц" од Гостивар. 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Јане Бибоски, дип-
ломиран правник од Гостивар, ул."Бранко Станковић' 
бр.6. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да I и 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 
ДОЈИ овите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 09.III. 1998 година, во 10,30 часот, во 
соба број 54 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (2064) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со 
решението Ст.бр.200/97 од 28.Х.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над Претпријатието за 
тр! овија на големо и мало, производство и услуги 
"Дебарца" од Гостивар. 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, 
судија ири овој суд. 

За стечаен управник се определува Јане Бибоски, 
дипломиран правник од Гостивар, ул."Бранко Стан-
оевиќ" бр. 6. 

( е повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да I и пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на oi и асот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
доксим. Се задолжуваат должниците да ги намират' 
дот опите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се (Кажува на 09.111.1998 година, во 9,00 часот, во 
соба број 54 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (2065) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со 
решението Ст.бр.41 1 '97 од 29.XII.1997 година е отво-

рена стечајна постапка над должникот ПТУП "Јоко 
Трејд" од е. Милетино. 

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

За стечаен управник е одредена Азис Селами од е. 
Горно Седларце. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 07.111.1998 година, во 10,00 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (2066) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со 
решението Ст.бр.354/97 од 29.XII.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот П П Т "Звон 
Комерц" од е. Брвеница. 

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

За стечаен управник е одредена Кироски Душко од 
ул "ЈБ.Б. П и т " 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 07.III. 1998 година, во 9,30 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (2067) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со 
решението Ci\бр.384/97 од 29.XII.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПП "Саго Ко-
мерц" од Тетово, ул. Занатски центар "Базар" бр. 12. 

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

За стечаен управник е одредена Душко Кироски од 
Тетово, ул."Љубо Божиноски Пиш" 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 07.111.1998 година, во 9,45 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (2070) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со 
решението Ст.бр.412/97 од 29.XII.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТУ "Симон 
Комерц" од Тетово, ул."К.Р.Дрнц" бр. 4/10. 

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

За стечаен управник е одредена Среќко Матески од 
Гетово, ул."Б.Стефаноски" бр.8. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавуван,ето на огласот во "Службен весник на РМ" 
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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 04.111.1998 година, во 12,00 часот, во1 

соба број 7/1 во овој суд. 
Од Основниот суд во Тетово. (2071) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со 
решението Ст.бр.32/96 од 29.XII.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТП 
"Милерид Компани" од е. Пирок. 

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

За стечаен управник е одредена Етем Исени од е. 
Горно Седларце. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 06.111.1998 година, во 11,30 часот, во 
соба број 7/1 во орој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (2072) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 143/97 од 25.IX.1997 година е отворена 
стечајна постапка над АД "Селена" од Штип. 

За стечаен судија е одреден Николчо Лазаров, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одредена Ванчо Ефтимов, 
дипломиран правник од Штип, ул."Борис Кидрич" 
6p.l l . 

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 05.III. 1998 година, во 10,00 часот, во 
соба број 3 во овој суд. 

О.Ц Основниот суд во Штип. (2076) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Ст.бр.2712/97 од 29.1.1998 година 
заклучена е стечајната постапка на стечајниот долж-
ник Претпријатие за производство, промет и услуги 
"Унипротект" експорт-импорт ДОО - Скопје, со 
седиште на ул."Перо Наков" бб, со жиро сметка број 
40110-601-262497. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2079) 

Основниот суд во Велес, објавува дека со реше-
нието Ор.бр.24/96 од 16.Х.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Перман* од 
Велес, ул.^Првомајска" бр. 27. 

За стечаен судија е одреден Сашо Лазаров, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Милка Начарова, 

дипломиран економист од Велес, ул."Ордан Џинот" 
бр.7, телефон 20-913. 

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 ровет 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 04.XII.1997 година, во 11,00 часот, во 
соба број 5-II во овој суд. 

Од Основниот суд во Велес. * (2080) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението III.Ст.бр. 1257/97 од 28.1.1998 година е 
отворена стечајна постапка над должникот "Голдиг" 
од Скопје, ул. "Банско" бр.4. 

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

За стечаен управник е одреден Киро Јакимовски од 
Скопје, ул."Бахар Моје" бр. 1-а ,телефон 366-087. 

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 18.111.1998 година, во 11,25 часот, во 
барака број 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2128) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Ст.бр.82/97 од 15.1.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Стандард-Трејд 95" 
Претпријатие за производство, трговија и услуги од 
Куманово, ул. ЧИ МУБ" бр. 166. 

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Љубомир Димит-
риевски од Куманово, вработена во "КПК". 

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 пЈушероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагале. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 04.111.1998 година, во 9,00 часот, во 
соба број 7/Ш во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (2104) 

Основниот суд во Струмица со решението Ст.бр. 
46/97 од 19.1.1998 година објавува дека се отвара пос-
тапка за присилно порамнување во стечај над сте-
чајниот должник ДИ "Интер Услуга" АД - Струмица 
со седиште на ул.":Климент Охридски" бр. 180 со жиро 
сметка 41300-601-19665 со неговите доверители. 

Предлогот за присилно порамнување е плаќање 
на долговите од страна на стечајниот дрлжнцк према 
доверителите со 60% од утврдените побарувања во 
рок од две години сметано од денот на одобреното 
присилно порамнување. 

Се закажува рочиште за склучување ц одобру-
вање на присилното порамнување со доверителиве над 
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стечајниот должник и гласање по предлогот за при-
силно порамнување на ден 09.111.1998 година во 11,00 
часот, соба бр. 34 при Основниот суд во Струмица. 

Се повикуваат доверителите да ги поднесат своите 
пријави - докази :за утврдените побарувања до Основ-
ниот суд Струмица или кај стечајниот должник. 

Од Основниот суд во Струмица. (2138) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решението на Стечајниот совет Ст.бр. 276/97 од 
24.XIL1997 година е отворена стечајна постапка над 
ГПТП "Дени МВ" од Струмица, но е о б у ч е н о истата 
да не се спроведе поради немање ца имот на 
должникот и истата се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаве-
деното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

Цо правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (2139) 

Стечајниот совет при Основниот суд во Кочани 
објавува дека со решението Ст.бр. 454/97 од 21.1.1998 
година е отворена стечајна постапка над Стоковна 
куќа "ТИПО-ДЕ" - ДОО Делчево. 

За стечаен судија е одреден Трајковски Васил, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ванчо Димитров-
ски, дипломиран правник од Делчево, ул."Солунска" 
бр. 19. 

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 и докази во два 
примероци и уплатница на износ од 600 денари, на име 
судска такса. Се задолжуваат должниците да ги изми-
рат долговите према стечајниот должник без одла-
гање. 

Рочиште за испитување на пријавените поба-
рувања се закажува на 27.111.1998 година во 12 часот 
ћо срба бр. 49 во овој суд. 

Огласот е истакнат на судската табла на ден 
23.1.1998 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (2140) 

Стечајниот совет при Основниот суд во Кочани 
објавува дека со решението Ст.бр. 456/97 од 21.1.1998 
година е отворена стечајна постапка над Претпри-
јатие за модна конфекција "Вера Јоциќ" - Македонска 
Каменица. 

За стечаен судија е одреден Стефанов Кирил, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Стојче Гоцевски, 
дипломиран економист од Македонска Каменица, 
ул. "Ру дар ска" бр. 2/II-18. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своит$ побарувања во рок од 30 
дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", до стечајниот совет со пријава и докази во два 
примероци и уплатницу на износ од 600 денари, на име 

судска такса. Се задолжуваат должниците да ги изми-
рат долговите према стечајниот должник без одла-
гање. 

Рочиште за испитување на пријавените поба-
рувања се закажува на 27.111.1998 година во 10,30 
часот во соба бр. 49 во овој суд. 

Огласот е истакнат на судската табла на ден 
23.1.1998 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (2141) 

Стечајниот совет при Основниот суд во Кочани 
објавува дека со решението Ст.бр. 455/97 од 21.L1998 
година е отворена стечајна постапка над Општествено 
претпријатие "Спектар" - Македонска Каменица. 

За стечаен судија е одреден Трајковски Васил, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Душан Гошев, дип-
ломиран електро инженер од Македонска Каменица. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена, по 'објавувањето на огласот во "Службен весник 
ца РМ", до стечајниот совет со пријава и докази во два 
примероци и уплатница на износ од 600 денари, на име 
судска такса. Се задолжуваат должниците дк ги изми-
рат долговите према стечајниот должник без одла-
гање. * 

Рочиште за истпитување на пријавените поба-
рувања се закажува на 27.111.1998 година во 9 часот во 
соба бр. 49 во овој суд. 

Огласот е истакнат на судската табла на ден 
23.1.1998 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (2142) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.345/97 од 24.XI.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТУП "Монди" од 
Тетово, ул."Маршал Тито" бр. 102/10. 

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 н а м и р а т 
долговите npeMia стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 04.111.1998 година, во 12,00 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд; 

Од Основниот суд вр Тетово. (2143) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ц.Ст.бр.671/97 од 02.Х.1997 година е отво-
рела стечајна постапка над должникот "Перфект 
Интернационал" Претпријатие за производство, про-
мет од Скопје, ул. "М^ра Мажуречка" бр.9а, со жиро 
сметка бр. 40100-601-241750. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 
' За стечаен управник е одреден Мерџановски Никола 

од Скопје, ул."Даме Груев" бр. 1-4/III телефон 234-
792. 
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Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 3Q 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 04.III.J998 година, во 11,00 часот, во 
барака број 4, соба број 6 во овој суд. 

Оц Основниот суд Скопје II - Скопје. (2131) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.23§/97 
од 28.1.199$ година над П П "Абигел" - Битола, ул, 
"Ружа Делчева" бр. 12/9, отвори стечајна постапка но 
не ]а спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (2132) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
241/97 од 20Д.1998 година, према должникот "Јавор" 
Стоковна куќа "Корзо" ДОО* во, мешовита соп-
ственост П.О. - Битола, ул."Маршал Тито" бб, со 
жиро сметка 40300-601-32821, при З П Л Филијала -
Битола, отвори стечајна постапка, при што за стечаен 
судија го определи Симеон Цветановски, судија при 
ОВОЈ суд, а за стечаен управител го определи Томислав 
Петровски од Битола, ул."Пр ил епска" бр. 68/6, 
телефон 223-421. 

Се повикуваат доверителите'да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ" , со пријави 
таксирани со 600 денариу судски такси во 2 примероци 
со докази, а должниците во исдтиот рок да ги измир ат 
своите обврска пррма должникот. 

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се 
одржи на ден 30.111.1998 година во 12 часот, судница 
бр. 7 во Основниот суд во Битола. 

Од Основниот суд <зо Битола. (2133) 

Основниот суд во битола со решение Ст.бр.550/97 
од 28.1.1998 година над П П "Еза" - Битола, ул. "Пецо 
Божиновски" бр. 43, отвори стечајна постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд &о Битола. (2134) 

Управниот одбор на О П за превоз и патници во 
земјата и странство "Пелагонија транс" ДОО П О 
изготви и достави Програма за финансиска и 
сопственичка трансформација на ДОО "Пелагонија 
транс" - Прилеп, согласно чл.81 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
бр.03-406/1 од 19.11.1997 година. 

Стечајниот совет на Основниот суд во Прилеп 
свикува рочиште за изјаснување ц гласање на дове-
рителите во Програмата за финансиска и сопстве-
ничка трансформација на ДОО "Пелагонија транс" -
Прилеп за 12.111.1998 година во 13,00 часот во судница 
бр. 7 при Основниот суд во Прилеп. 

Од Основнито суд во Прилеп. . (2135) 

Основниот суд во Прилеп отвори с т е ч а ј н и пос-
тапки но истите не ги спроведе туку заклучи и тоа: со 
решението Ст.бр. 230/97, од 19.1.1998 година над П П 
"Форсет" - Прилеп, ул."Македонска" бр. 11, над ГОЈ 
"Пупка" - Прилеп, кеј "1-ви Мај" бб,со решение Ст.бр. 
179/97 од 19.1.1998 година и со решение Ст.бр. 257/97 

од 28.1.1998 година над Т У З "Камнико" - При-леп, 
ул."Кирил Пе јчиновић бр. 3-1/7. 

Од Основниот суд во Прилеп. (2136) 

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни пос-
тапки но истите ре ги спроведе туку ги заклучи и тоа 
со решението Ст.бр>. 231/97 од 28.1.1998 година над П П 
"УТ-гара ком-пром" - Прилеп, ул,"Горги Димитров" 
бр. 70 со решение Ст.бр. 267/97 над ШТУ "Шило" -
Прилеп, ул/ЧБ.ЈјЛедарот7' бр. 19 и со решение Ст.бр. 
100/97 од 26.1.1998 година над Ц П ! "Ди-дауна", е. 
Воѓани. 

Од Основниот суд во Прилеп. (2137) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој руд Ст.бр.352/96 од 28Д.1998 година 
заклучена е стечајната постапка на' стечајниот 
должник- Претпријатие за надворешна џ внатрешна 
трговија "Европром-К 94" - Скопје со седиште на 
ул."Иван Козаров^ бр?. 2 со жиро сметка pp. 40100-601-
280254. 

По правосилноста на Решението стечајниот долж-
ник да се брише рд регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (2158) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението III бг.бр,2007/97 рд 13.1.1998 година се 
заклучува стечајната, постапка над стечајниот 
должник П р е т п р ^ т ц е ра големо и мало "Геофер-
Комерц", ул."Сррр0£а" бр. 35-А - Скопје со жиро 
сметка 40100-60Х-1:87048. ' 

По правосилноста на решението стечајниот 
должник да се бррхџе бд регистарот на претпријатија 
при Основниот е р с о п ј е I - Скопје. 

Се наложува ца З И П - Филијала - Скопје по 
приемот на решениево-ДО ја згасне жиро сметката на 
должникот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2159) 

Основниот суд Скопје Ц - Скопје, објавува дека 
со решението {IJ Ст:бр. , 1089/96 се заклучува 
стечајната постапеа над стечајниот должник Прет-
пријатие за трговија Ц услуги ра голбмо и мало 
"Аерие Ди Зи", ул."Цазде 0р. 24/1-4 со зсиро 
сметка 40100-601-166916. 

По правосидррста к а решението стечајниот долж-
ник Да се брише од |>егрстарот на претпријатија при 
Основниот суд Скдпјр I - 'Скопје. 

ОД Основниот Суд Скопје II - Скопје- (2161) 

Основниот суд Скопје Ц - Скопје, објавува дека со 
решението Gr.6p.5pQ/96i од 04.Џ.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над Должникот УТП 
"Гастроном" ексрррт-импорт Д О О од Скопје, бул. 
"АСНОМ" бр. 68/2-12. ' 

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

З а стечаен управник е одредена Јасмина Мишева од 
Скопје, ул."Георги Скрижевски" бр. 14,телефон 225-
193. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.11.1998 година, во 10,30 часот, во 
барака број 4 , соба број 6 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2172) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1936/97 од 23.XII.1997 година е отво-
рена стечајна постапка нзд должникот ПВНТ "Дамс-
Комерц" од Скопје, ул. "Анри Барбис" бр. 38. 

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

За стечаен управник е одредена Ружица Алексиќ од 
Скопје, ул."Никола К. Мајски7' бр. 41/11,телефон 363-
043. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 19.111.1998 година, џо 9,40 часот, во 
барака број 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2177) 

ЈШКРИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, обЈ^вуза дека со 
решението IV.JI.6p. 4/98 од 20.1.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за производство, транспорт, трговија и 
услуги ^Басра" Д р О од Скопје, е. Студеничани со 
број на жиро сметка 40100-601-286968. 

За ликвидационен управник се определува Радосав 
Кипровски од Скопје,бул."АСНОМ" бр. 8/1-3, 
телефон 435-021. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19.11.1998 година, во 11,40 часот во 
.барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2015) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 20/9§ од 28.1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие во приватна сопственост за промет, 
производство и урлуги "ЕКА-М" од Скопје, бул. 
•'Македонска" бр. 25 со број на жиро сметка 40100-601-
295974. 

За ликвидаццонен 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 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 

Пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 05.III. 1998 година, во 9,00 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2017) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 14/98 од 30.1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие "Мак-Партнер"ДОО од Скопје, ул. 
"Јоаким Крчовски" бр. 11 со број на жиро светка 
40100-601-42221. 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Петрески од Скопје,ул."АВНОЈ" бр. 68/4, телефон 
417-488. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 16.1Ц.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2019) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 15/98 од 30.1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот ППУ 
"Кристи-ДКБ" од Скопје, ул. "М.Х.Јасмин" бр. 40/44 
со број на жиро сметка 40100-601-347998. 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Петрески од Скопје,ул."АВНОЈ" бр. 68/1V, телефон 
417-488. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 16.IIX.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (202Q) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решението на овој суд Л.бр. 27/97 од 19.1.1998 година 
заклучена е ликвидационата постапка над должникот 
"АР-БА" - Претпријатие за производство услуги и 
трговија, ул,"Србо Томовиќ" бр. 21 - Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

'Од Основниот суд во Куманово. (2073) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 28/97 од 19.1.1998 година 
заклучена е ликвидационата постапка над должникот 
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"Љаби" - Претпријатие за производство, трговија и 
услуги, е. Лојане, Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (2074) 

Основниот суд во Битола со решението ЕЛ.бр. 
8/98 од 30.1.1998 година, над Приватното претпријатие 
"Пелбит" - Битола, ул."Ѓорѓи Ѓорѓиев" бр. 2-6, отвори 
ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (2075) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 270/97 од 20.1.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот П П Т "Ехтра Лух" Д О О од Скопје, ул. "Питу 
Гули" бр. 70 со број на жиро сметка 40100-601-357559. 

За ликвидационен управник се определува Цане 
Вачков од Скопје,ул."Крсте Асенов" бр. 12/1/15, 
телефон 261-102. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

. Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 26.11.1998 година, во 8,35 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2085) 

Основниот суд во Битола со речение РЛ.бр. 6/98 
од 29.1.1998 година над ТП "Долар" - Битола, ул. 
"И.Милутиновиќ" бр. 52, отвори ликвидациона пос-
тапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (2144) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 
97/97 од 28.1.1998 година над П П "Винчестер" -
Битола, булевар "1-ви Мај" бр. 268/44 и отвори 
ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (2145) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 13/98 од 30.1:1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот П У П 
"Фитомонтинг" ДОО од Скопје, ул. "Никола Парапу-
нов" бр. 3/А со број на жиро сметка 40120-601-370164. 

За ликвидационен управник се определува Мирјана 
Димитровска од Скопје,ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, 
телефон 171-475. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-

ниот должник на 16.111.1998 година, во 11,00 часот' во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2155) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Г/.Л.бр. 28/98 од 02.11.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатие за производство, трговија и услуги "Интер-Шик" 
експорт-импорт Д О О од Скопје, ул. "Коста 
Новаковиќ" бр. 50-2/8 со број на жиро сметка 40100-
601-277187. 

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 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 05.Ш.1998 година, во 9,10 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2161) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението П.Л.бр. 291/97 од 21.1.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Трговско претпријатие "Едис-Комерц 94" увоз-
извоз ДОО од Скопје, ул. "Шуто Оризари" бр. 92 со 
број на жиро сметка 40100-601-309573. 

За ликвидационен управник се определува 
Маневски Владимир од Скопје,ул."Народен Фронт" 
бр. 29/1, телефон 227-308. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 07.111.1998 година, во 8,30 часот ~,во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2162) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 251/97 од 15.1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот П П Т 
"Престо" од Скопје, ул. "Ринхини" бр. 6-а со број на 
жиро сметка 40120-601-157636. 

За ликвидационен управник се определува Марко 
Ѓурчиновски од Скопје,ул."Љуба Петровиќ" бр. 8, 
телефон 617-547. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 
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Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 23.11.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 60 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2163) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението ГЛ.бр. 10/98 од 3.11.1998 година, отворена е 
постанка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за производство, градежништво, заста-
пување, трговија и услуги "Вектор - Трејд" од Скопје, 
ул. "П Октомври" бр. 10/14 со број на жиро сметка 
40100-601-398309. 

За ликвидационен управник се определува Игне 
Касниовски од Скопје,ул."Торонто" бр. 28, телефон 
335-349. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 деца од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 18.111.1998 година, во 12 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (2180) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 270/97 од 5.XIL1997 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Трговско и производно претпријатие "Интер-
Бенекс". експорт-импорт Ц.О. од Скопје, ул. 
"Струмичка" бр. 8/1-7 со број на жиро сметка 40100-
601-344660. 

За ликвидациона! управник се определува Тодевски 
Душко од Скопје, ул."Беровска" бр. 2-2-15, телефон 
526-250. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 23.111.1998 година, во 11,30 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2181) 

Основниот суд Скопје И - ('копје, објавува дека со 
решението ИЛ.бр. 10/98 од 21.1.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Производно 
трн жеко претпријатие "МП Голд Компани" експорт-
ммпорт ДОО од (копје , ул. "Валандовска" бр. 4/6 со 
број па жиро сметка 40110-601-378066. 

За лпкнндационсн управник се определува Тодевски 
Душко од Скопје,ул."Беровска" бр. 2-2-1 5. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавуван,сто на огласот во "Службен 
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весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 17.111.1998 година, во 8,40 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2182) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 262/97 од 28.1.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "Мони-Вест-Ком-
пани" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Карл Хрон" бр. 
19-Б со број на жиро сметка 40110-601-316468. 

За ликвидационен управник се определува Спиро 
Митревски од Скопје,ул."Јане Сандански" бр. 109/3-34, 
телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 23.111.1998 година, во 8,30 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (2192) 

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

Тркалезен печат и штембил под назив: "Трговско 
производно претпријатие "Пастор - 2" Д О О експорт -
иморт Скопје". (1857) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Друштво за 
филмска продукција и маркетинг "Мирко и Славко -
Прва партизанска продукција" Дар ко и Александар" 
д.о.о. Скопје". (1937) 

Тркалезен печат и штембил под назив : "Претпри-
јатие за трговија на големо и мало "Ремзи 95" д.о.о. 
експорт - импорт Скопје". (1974) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Демократ-
ска партија на Орбите во Македонија - Регион Скоп-
ска Црна Гора - СколЈе". (2011) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Демократска 
партија на Орбите во Македонија - Кумановско 
Пчињски регион". (2012) 

Тркалезен печат под назив:"Претпријатие за промет 
и услуги и произвотство "Атила" експорт - импорт 
д.о.о. Скопје". (1744) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Чекови од бр. 3672578 до 3672587 и 3628938, од те-
ковна сметка бр. 106492-69, издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Илиевска Снежана,Скопје. 

Чекови од од бр.70003927229 до 70003927235 и од бр. 
70003927237 до 70003927247 (18 чекови), од тековна 

сметка бр.0012559565,издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Даниела Зафировска,Скопје. 

Чекови бр. 1543868 и 1544443869, од тековна сметка 
бр. 124474810, издадени од Комерцијална банка АД 
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Скопје на име Секоловска Коцеввска Ленче,Скопје. 
Чек бр.2423541, од тековна сметка бр.9464-61, изда-

ден од Комерцијална банка АД Скопје на име Глиго-
рова Еуридика,Скопје (1909) 

Чекови од бр. 3965726 до 3965735 и од бр. 3755696 до 
3755702, од тековна сметка бр.127324-12, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Арсовски 
Перо,Скопје. (1910) 

Чекови од бр.3321616 до 3321632, од тековна сметка 
бр. 114073 27,издадени од Комерцијална банка Ад 
Скопје на име Стојче Ристовски, ул. "И. Р. Лола" бр.2, 
Крива Паланка. (2026) 

Чекови од бр.3387587, до 3387589 од бр.2939819 до 
2939822 и 2708111, од тековна сметка бр.118802/04, 
издадени од Комерцијална банка Ад Скопје на име 
Цветковски Горан,Скопје. (2033) 

Чекови од бр. 3381652 до 3381662, од тековна сметка 
бр. 3700580, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Боболинска Менче,Скопје. (2041) 

Работна книшка на име Небеаре Беќа,Скопје. (1724) 
Работна книшка на име ПројчеваБиљана,Скопје. 
Работна книшка на име Пигулиќ Оливер а,Скопје. 
Работна книшка на име Кировски Тодор,Скопје. 
Работна книшка на име Виолета Илиоска,Скопје. 
Работна книшка на име Радован Ѓорѓиевски,Скопје. 
Работна книшка на име Николовска Кир ац а,Скопје, 
Работна книшка на име Веска Киковска ,Скопје . 
Работна книшка на име Алии Нијази,Гостивар. 
Работна книшка на име Велковски Бобан,Скопје. 
Работна книшка на име Ѓорѓи Тимов,Скопје. 
Работна книшка на име Имеровски Јахир,Скопје. 
Работна книшка на име Мирчевска Надица,Скопје. 
Работна книшка на име Авдилехат Кроси, е. Рашче 

,Скопје. ' (2027) 
Работна книшка на име Фестиќ Мехо,Скопје. 
Воена книшка,издаден од Скопје на име Димчевски 

Игор,Скопје. (1732) 
Чековна картичка бр.0205533494 и чекови бр. 

90002444505 и 90002444506, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Трајанова Драгица,Скопје. 

Свидетелство за У Ш одделение, издадено од ОУ 
"Александар Урдаревски", е. Сандево Скопје на име 
Пигулиќ Оливера,Скопје. (1734) 

Свидетелство за VII одделение, издадено од ОУ 
"Рајко Жинзифов" Скопје на име Зинета Лековиќ, 
Скопје. (189?) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 
"Дрита" е. Рашче - Скопје на име Кроси Авдилехат, 
Скопје. (2014) 

Свидетелства за 1Д1ДН и IV одделение, издадени од 
ОУ "Војдан Чернодримски" Скопје на име Симонов 
Стојанчо,Скопје. (2022) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 
"Ибе Паликуќа", е. Бојане на име Иљас Челеби, е. Бо-
јане,Скопје. (2024) 

Ученичка книшка, издадена од ОУ " Х.Т. Карпош" 
Скопје на име Џонов Иван,Скопје. (1905) 

Штедни книшки бр. 03-05895-4 и 03-05894-6,издадени 
зд Инвест банка - Скопје на име Панчиќ Вукосава Ск-
зпје. (1915) 

Штедни книшки бр.5-0108214-07 и 5-0023466-03и жи-
зо сметка бр.00-2-0021202-18,издадени од Комерцијал-
на банка А Д Скопје на име Панчиќ Вукосава,Скопје. 

Девизна штедна книшка бр.4000/41/00014/5,издаден 
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од Инвест банка - Скопје на име Неделковска Би 'јани 
ул."О.Николов"бр.75-9/1-2,Скопје. (2040) 

Чекови од бр. 15746724 до 15746726, издадени од 
Стбпанска банка а.д. - Скопје на име Газмент Кадриу 
ул."Ѓорѓи Попхристов"6-7/7,Скопје. (1779) 

Чекови од бр. 15746724 до 15746726, издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Газмен Кадриу 
ул."Ѓорѓи Попхристо, " бр.6-7/7,Скопје. (1780) 

Чекови од бр. 27224 до 2772250 и од бр. 2734044-
2734045 на име Н и к о л а к и Стојче, ул."Никола Пара-
пунов" бр.209,Гостивар, (1793) 

Чекови од бр.15981487 до 15981505,%издаден од Сто-
панска банка а.д. - Скопје ла име Миле Паковски ул. 
"Манчу Матак" бр.5,Скопје. (1799) 

Решение уп бр.25 -4160, издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар Скопје на име Аврамовски Иви-
ца,Скопје. (1900) 

Решение Уп.бр.25-3410/1, издадено од Секретаријат 
за стопанство - Центар - Скопје на име Огнен Чинго, 
Скопје. ^ (2052) 
Пасош бр.994978/97, издаден од УВР - Тетово на име 

Исени Вајдин, е. Пирок,Тетово. (2078) 
Пасош бр.0213033,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Аде^и Адем, ул. "Јајце" бр.29 ,Скопје. (2084) 
1 !асош бр.344348/94, издаден од УВР - Куманово на 

име Аки Османи, е. Лојане,Куманово. (2088) 
Пасош бр.751652/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Симоновски Симо ул."Перо Јовановиќ" бр. 1,Скопје. 
Пасош бр.784383/96, издаден од ОВР - Струга на име 

Велиу Ресмије, нас. Теферич,Струга. (2093) 
Ш с о ш бр.0488872,издаден од ОВР - Радовиш на име 

Гоц^ва Убавка, е. Ињево,Радовиш. (2094) 
Пасош на име Арифоски Теки, е. Горенци,Охрид. 
Пасош бр.0097362 на име Раифоски Амза, ул. "Бо-

гомил а''бр. 5,Прилеп. (2097) 
Пасош бр.0028837 на име Бајрамоски Кадрија, е. Ла-

жани,Прилеп. (2098) 
Пасош бр.936146, издаден од УВР - Штип на име 

Амедов Орхан, ул."Корушка" бр.9,Штип. (2099) 
Пасош бр.0062159 на име Мустафи Хасан, е. Врап-

чиште,Гостивар. (2100) 
Пасош бр.594159 на име Тодоровски Саво, ул."ЈНА" 

бр.1/А-34,Тетово. (2101) 
Пасош на име Харун Шабани, е. Требош,Тетово. 
Пасош бр. 563 890/95, издаден од ГУ ВР - СкопЈе на 

име Исљами Ќенан, е. Брест,Скопје. (2106) 
Пасош бр.867450/96, издаден од ГУВР - Скопје на 

име Емин Дехран, ул "Ј. Крчовски" бр.134,Скопје. 
Пасош бр.964753, издаден од УВР - Штип на име 

Манасиева Јулијана, ул."Широк Дол" бр.21/7,Штип, 
Пасош бр.245458, издаден од УВР - Тетово на име 

Хасани Рефик, е. Желино,Тетово. (2112) 
Пасош, издаден од УВР - Тетово на име Алији Бе-

тула, е. Желино,Тетово. (2113) 
Пасош бр.385682, издаден од ГУ ВР- Скопје на име 

Нуредин Џељал, е. Студеничани,Скопје. (2114) 
Пасош бр.0779167, издаден од ОВР - Радовиш на име 

Постиков Кирил, ул."Плачковица"бр.217,Радовиш. 
Пасош бр.64379 на име Алија Мујдин, е. Порој 

Тетово. (2118) 
Пасош бр. 194373 на име Ибраими Амир,с.Требиште, 

Гостивар. (2119) 
Пасош бр.098097 на име Ристеми Ахмед е. Галич ани 

Прилеп. (2120) 
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Пасош бр.71562/93,издаден од ОВР - Струга на име 
Плетварец Даме, ул."Ристо Крле" бр. 2/25 ,Струга. 

Пасош бр.0095025 на име Талески Рубинчо, ул. 
"Митко Цветаноски" бр.З Д р и л еп. (2122) 

Пасош бр.823720, издаден од УВР - Тетово на име 
Мурсели Шабан, ул."Преславска"бр.6/4,'Тетово. 

Пасош бр.204171/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Фљорин Аљији, е. Ваксинце,Куманово. (2127) 

Пасош бр.1008158/95,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Бекир Усни, ул. "188" бр.20,Скопје. (2152) 

Пасош бр.0969774,издаден од УВР - Кр. Паланка на 
име Георгиевски Блаже, е. Габар,Крива Паланка. 

Пасош бр. 013553/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Насер Имери, ул. "Б. Шабани" бр. 17,Скопје. 

Пасош бр.058783/93»издаден од УВР - Скопје на име 
Димовски Славко, ст. Зелениково,Скопје. (2169) 

Пасош бр.327807/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Ќазими Умер, е. Грчец,Скопје. (2171) 

Пасош бр.574001/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Марина Шумејкова, бул. "Ј. Сандански" бр.36/3-4, 
Скопје. (2178) 

Пасош бр. 4563/92, издаден од ГУ ВР - Скопје на име 
Момиривски Владо, ул. "Н. Киров - Мајски"бр.56, 
Скопје. (2179) 

Пасош бр. 555827/95,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Деарлишта Екрем, бул. "АСНОМ" бр.54/2-18, 
Скопје. (2183) 

Пасош бр.753101/95, издаден од УВР - Куманово на 
име Живиќ Ромео, е. Матејче,Куманово. (2185) 

Пасош бр. 1038495/97,издаден од Гувр - Скопје на име 
Хајдаровски Хајет, е. Паришка Река,Скопје. (2188) 

Пасош бр.513418/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Зулќуфли Алили, е. Г. Речица,Тетово. (2190) 

Пасош бр.356209/94, издаден од ГУ ВР - Скопје на 
име Металари Рамадан, бул. "Макед. Кос. бриг.20" 
бр.4 ,Скопје. (2191) 

Пасош бр. 702724/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Бајрами Агим, ул. "7" , е. Арачиново,Скопје. 

Пасош бр.648793/95,издаден од УВР - Струмица на 
име Тимова Миљица, бул."М.Тито" бр.20-2/10 Стру-
мица. (2198) 

Пасош бр.884344,издаден од ОВР - Кичево на име 
Шерифи Шемадин, е. Заја, сДичево. (2199) 

Пасош бр.845169, издаден од УВР - Струмица на име 
Стојанов Зарко, ул."Кирил и Методи"бр. 8,Струмица. 

Пасош бр.847413, издаден од УВР - Кочани на име 
Кадриова Атиџе, ул."Партизанска"бр.22,Кочани. 

Пасош бр.585499/95на име Менга Буранедин, ул. "Б. 
Цветаноски" бр. 5,Гостивар. (2205) 

Пасош бр. 1062129 на име Селими Агим, ул."Панче 
Попоски" бр.56,Гостивар. (2207) 

Пасош бр.0339159, издаден од ОВР - Ресен на име 
Зеревска Мазес, е. Крани,Ресен. (2209) 

Пасош бр. 174265/94, издаден од ОВР - Гостивар на 
име Дехари Фаик, е. Добри Дол,Гостивар. (2210) 

Пасош бр.970839/97 на име Саити Фл ара, ул." 18 
Ноември1' бб, Гостивар. (2211) 

Пасош бр.781159 на име Силјаноски Горан, ул. 
"Драге Богески" бр. 21,Кичево. (2212) 

Пасош бр. 943313 на име Ибраим Лидија, ул."Дејан 
Војвода"-бр. 268,Охрид. (2213) 

Пасош бр.528086, издаден од ОВР - Струга на име 
Плетварец Даме, ул."Ристо Крле"бр.2/2/25,Струга. 
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Пасош бр.0729160 на име Стојаноска Џоана, ул. 
"Цане Коњарец" бр.108,Прилеп. (2218) 

Пасош бр.03Ц102, издаден од УВР - Прилеп на име 
Атанасоски Горан, ул."3-ти Ноември" бр. 10,Прилеп. 

Пасош бр.80515/93, издаден од ОВР - Струга на име 
Дервишоски Бајрам, е. Велешта,Струга, (2220) 

Пасош бр.612710/95, издаден од УВР - Охрид на име 
Ѓурески Танас, ул." 130"бр.38,Охрид. (2221) 

Пасош бр.238471, на име Исмаилоски Фадил е. Зајас, 
Кичево. (2222) 

Пасош бр.064784/93»издаден од УВР - Тетово на име 
Амети Мухамедали, е. Копачиндол,Тетово. (2223) 

Пасош бр.0036976, издаден од ОВР - Радовиш на 
име Поцков К. Благој, ул."8-ми Септември" бр. 226, 
Радовиш. (2224) 

Пасош бр.0113305 на име Руменовски Ристо, е. Дво-
риште,Берово. (2225) 

Пасош бр.74702 на име Усеини Реџеп, е. Премка, 
Кичево. (2227) 

Пасош бр. 190747 на име Рајчиноска Драгица, ул. 
"М.Т.Живкови" бр. 126,Битола. (2231) 

Пасош на име Зарковски И. Александар, ул."Јане 
Сан дански" бр .41 »Тетово. (2233) 

Пасош бр. 187070 на име Салоски Му амет, е. Лабу-
ништа, Струга. (2244) 

Пасош бр.259644/94 »издаден од УВР - Струмица на 
име Трајков Ванчо, е. Дукатино бр. 67,Струмица. 

Пасош бр.025605/93»издаден од УВР - Струмица на 
име Стојанов Ратко, е. Турново,Струмица. (2253) 

Пасош бр. 0338186, издаден од ОВР - Ресен на име 
Шерифовски Зељо е. Наколец,Ресен. (2254) 

Пасош бр.74490/93 на име Клењносќи Велко, е. Јаб-
ланоца,Струга. (2256) 

Пасош бр.324732/94,из даден од УВР - Скопје на име 
Иљазовски Нуредин, ул."М. Тито" бр.2, Арачиново, 
Скопје. (2270) 

Пасош бр. 008654/92, издаден од УВР - Охрид на 
име Коку Ибраим, ул."Д.Груев" бр. 221, Охрид. 

Пасош бр. 0441371 на име Ајредновски Фарис, 
Дебар. ' (1438) 

Пасош бр. 530658, издаден од ОВР - Кичево на 
име Бектешоски Мујсли, е. Србица, Кичево. 

Пасош бр. 750327/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Исени Мустаф, ул."Б.Шабани" бр. 85, Скопје. 
(2032) 

Пасош бр.0623548/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Рајак Весна, ул."Коперникова" бр. 15/2-12, Скопје. 

Пасош брт.409508/94, издаден од УВР - Тетово на 
име Зеќири Нури, е. М. Речица, Тетово. 

Пасош бр. 155292/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Баки Исмани, е. Чајлани, Скопје. 

Пасош бр. 127011, издаден од УВР - Скопје на име 
Кадри Мифтар, ул."Антон Поипов" бр. 11/47,Скопје. 

Пасош бр.004543/92, издаден од УВР - Скопје на 
име Шаиновска Елвира, ул."Рифат Бурџевиќ" бр.8, 
Скопје. 

Пасош бр.0056211, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Бранко Петковски, ул."Јуриј Гагарин" бр. 55/50, 
Скопје. 

Пасош бр. 1010317/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Лусљани Даут, ул. "Македонско Косовска 
бригада" бр. 3/57, Скопје. 

Пасош бр. 554244/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Емини Менсур, е. Арнакија, Скопје. 
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Пасош бр. 57550/95, издаден од ГУВР - Скопје, 
издаден од Гувр - Скопје на име Променковиќ Селман, 
ул."363" бр. 40, Скопје. 

Пасош бр. 930956/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Јакимовски Николче, е. Бунаруик, Скопје. 

Пасош бр. 1040401/97, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Јакимовска Вукица, е. Буковиќ, Скопје. 

Пасош бр. 0407721, издаден од УВР - Тетово на 
име Зејнулаи Ќенан, е. Желино, Тетово. 

Пасош бр. 356281, издаден од УВР - Скопје на име 
Бекир Наташа, ул."Макут Садик" бр. 19, Скопје. 

Пасош бр. 745645/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Сулејман Топојани, ул."Р.Бурџевиќ"бр. 87-а, 
Скопје 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 34 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ЗПТП, 
„Црвени Брегови", Неготино, објавува 

О Г Л А С 
СО КОЈ СЕ ПОВИКУВААТ ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ 
НАЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИ-

ЈАТИЕТО 

1. ЗПТП „Црвени Брегови", Неготино, отпочна по-
стапка за трансформација на претпријатието во стечај 
во согласност со одредбите на Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал и одред-
бите на Законот за трансформација на претпријатијата 
и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат 
со земјоделското земјиште. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните наследници, државјани на Република Македонија, 
да ги најават своите побарувања на имот што е во кори-
стење на ЗПТП „Црвени Брегови", Неготино, во рок 
од 60 дена по објавување на овој оглас. 

3. Седиштето на ЗПТП „Црвени Брегови" Неготино 
е во село Црвени Брегови. 

4. Своите побарувања барателите ги доставуваат 
истовремено до ЗПТП „Црвени Брегови" Неготино и 
до Агенцијата на Република Македонија, за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал, на 
образец што го пропишува Агенцијата („Сл. весник на 
РМ," бр. 3/94). 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Маккон-
трол - тсхноконтрола" ДОО - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 20.01.1998 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: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Мито Хаџивасилев 
Јасмин", бр. 20 во време од 9 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијава со општествен капитал А.Д. „Мер-
кез" - Скопје. 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 28.10.1997 го-
дина, донесе Одлука за трансформација претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел од претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да сс запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Славеј Планина" 
бр. 2 - Скопје, во време од 8,00 до 10,00 часот. 

ЈАВНИ ПОВИЦИ 
Врз основа на член 1 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал Д О О „Сто-
копром" - Радовиш, распишува 

Ј А В Е Н П О В И К 
За купување на акции под повластени услови и тоа 

во износ од 18.724,90 дм, а право на купување имаат: 
а) работници кои во ДОО „Стокопром" - Радовиш 

работеле најмалку две години пред донесувавте на 
Одлуката за трансформација. 

б) лицата чиј работен однос престанал во Д О О 
„Стокопром"-Радовиш и кои во него непрекинато рабо-
теле најмалку две години и 

в) пензионираните работници кои во ДОО „Стоко-
пром" - Радовиш непрекинато работеле две години. 

Заинтересираните лица да се јават во просториите 
на ДОО „Стокопром" - Радовиш секој работен ден од 7 
до 13 часот. 

С О Д Р Ж И Н А 
125. Закон за национална класификација на деј-

ностите 345 
126. Закон за изменување на Законот за платен 

промет 346 
127. Закон за престанување на важењето на За-

конот за фондовите за заеднички резерви . 347 
128. Закон за изменување и дополнувани на За-

конот за административните такси 348 . 
129. Закон за изменување и дополнувани на За-

конот за акцизите 349 
130. Закон за изменување на Законот за про-

дажба на становите во општествена соп-
ственост 352 

131. Декларација против тероризмот во Репу-
блика Македонија 352 

132. Декларација за развојот на односите на Ре-
публика Македонија со Европската унија. . 352 

133. Одлука за разрешување од функцијата су-
дија на Основниот суд - Гевгел ија 353 

134. Одлука за огласување избор на судија на 
Врховниот суд на Република Македонија . . 353 

135. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Завод за нефрологија-Струга 353 

136. Одлука за изменување на Одлуката за име-
нувана претставници на Републиката во 
Собранието и во Советот на Универзите-
тот „Свети Климент Охридски" - Битола . 354 
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137. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Медицински центар - Тетово . 354 

138. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Аптека „7 Ноември" - Гевгелија 354 

139. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Специјална детска болница-Охрид . . . . 354 

140. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Завод за здравствена заштита - Куманово . 355 

141. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Медицински центар - Струга 355 

142. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Аптека „9 Ноември" - Велес 355 

143. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Здравствен дом „Гоце Делчев"-Делчево . 355 

144. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Здравствен дом - Крушево 356 

145. Одлука за изменување на Одлуката за из-
бор на чланови на Управниот одбор на 
Градската општа болница „Моша Пијаде" 
- Скопје - Клиника за хируршки болести. . 356 

146. Одлука за давање согласност на Статутар-
ната одлука за изменување и дополнување 
на Статутот на Јавната здравствена орга-
низација Здравствен дом - Свети Николе. . 356 

147. Уредба за изменување на Уредбата за виси-
ната на надоместоците на граѓаните пови-
кани заради извршување на правата и 
должностите од областа на одбраната . . . 356 

148. Одлука за определување на царински 
квоти за 1998 година согласно договорот за 
слободна трговија меѓу Република Македо-
нија и Република Хрватска 356 

149. Одлука за определување на квантитатив-
ните ограничувања во извозот и увозот на 
стоки за 1998 година согласно Спогодбата 
за трговија меѓу Владата на Република Ма-
кедонија и Сојузната Влада на Сојузна Ре-
публика Југославија 358 

150. Одлука за определување највисоки цени на 
брашното и лебот 360 

151. Одлука за определување највисоки цени на 
услугите за задолжително осигурување на 
моторни возила 360 

152. Одлука за дополнување на Одлуката за 
определуваа на личностите и објектите 
што се заштитуваат 360 

153. Одлука за преземање на вршењето на ко-
муналните дејности во општините Кичево 
и Другово 360 

154. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Јавното претпријатие Македонска ин-
формативна агенција - МИА 360 

155. Одлука за давана согласност на Статутот 
на Јавното претпријатие за берзанско ра-
ботење „Агро - Берза" со П.О. - Скопје . . 361 

156. Одлука за распишување Оглас за имену-
вана заменици на јавниот правобранител 
на Република Македонија 361 

157. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 361 

158. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 362 

159. Решение за у т в р д у в а а на опрема која 
може да се увезе без плаќана царина . . . . 362 

160. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 363 

161. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 365 

162. Решение за разрешување од должноста ди-
ректор на Дирекцијата за безбедност и 
контраразузнавање при Министерството за 
внатрешни работи 365 

163. Решение за разрешување од должноста по-
мошник на министерот за внатрешни ра-
боти 366 

164. Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Министерството за вна-
трешни работи 366 

165. Решение за назначување на директор на 
Дирекцијата зџ безбедност и контраразуз-
навање при Министерството за внатрешни 

* работи 366 
166. Решение за назначување на потсекретар во 

Министерството за внатрешни работи . . . 366 
167. Решение за именување член на Комисијата 

за спроведување на делбен биланс на имо-
тот меѓу новооснованите општини и опш-
тините од кои се издвоиле 366 

168. Решение за разрешување од должноста со-
ветник на директорот на Републичкиот за-
вод за судски вештачења 366 

169. Решение за разрешување од должноста со-
ветник на директорот на Републичкиот за-
вод за судски вештачења 367 

170. Решение за назначување советник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за судски 
вештачења 367 

171. Решение за именување заменик на дирек-
торот на Републичкиот завод за судски 
вештачени 367 

172. Решение за именување директор на ЈП за 
стопанисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија 367 

173. Решение за разрешување од должноста ди-
ректор на Фондот за заштита и унапреду-
вање на животната средина и природата . . 367 

174. Решение за именување директор на Фон-
дот за заштита и унапредување на живот-
ната средина и природата 367 

175. Решение за разрешување од должноста со-
ветник на министерот за урбанизам, гра-
дежништво и заштита на животната сре-
дина 36& 

176. Решение за назначување советник на мини-
стерот за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина 368 

177. Решение за р а з р е ш у в а ^ од должноста со-
ветник на министерот за урбанизам, гра-
дежништво и заштита на животната сре-
дина 368 

178. Решение за назначување советник на мини-
стерот за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина 368 

179. Правилник за постапката на дисциплинска 
одговорност на судиите 368 
Меѓународни договори - додаток . . . . . . 1-104 
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