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

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

Среда, 14 февруари 1996 
Скопје 

Број 8 Год.LII 

Аконтацијата за 1996 година изнесува 
6.000 денари. Овој број чини 300 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

118. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
број 52/92) и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ број 38/ 
90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И БЕ-

ЛИЗЕ 

Член 1 

Република Македонија воспоставува дипломатски 
односи со Белизе на амбасадорско ниво. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 23-341/1 
29 јануари 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

119. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на РМ“ број 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 22 јануари 19% година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИНСПЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШ-
ТВО ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РА-

БОТИ НА ОПШТИНИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за инспектор за урбанизам и градежништво во 
Одделението за инспекциски работи на општините на 
град Скопје да се назначи Иван Медаров, дипл. инже-
нер архитект, досегашен технички раководител на об-
јект во ГП „Илинден“ - Скопје. 

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

Бр. 17-21/2 
22 јануари 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

120. 
Врз основа на член 88 став 4 од Законот за средно 

образование („Службен весник на РМ“, бр. 44/95) 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 Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 22 јануари 
1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО „КОЧО РАЦИН“ 

-СКОПЈЕ 
1. Стефан Божиновски, се разрешува од должноста 

член на Училишниот одбор на Училиштето за средно 
образование „Кочо Рацин“ - Скопје, на негово барање. 

2. За член на Училишниот одбор на Училиштето за 
средно образование „Кочо Рацин“ - Скопје се именува 
Милан Момировски, директор на ОУ „Аврам Писев-
ски“ - с. Бардовци, Скопје. 

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

Бр. 17-58/1 
22 јануари 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

121. 
Врз основа на член 36 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 6/81, 
40/87, 17/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 38/91 и 12/ 
93) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонка („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 22 јануари 
1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИ-
ЛИШНА ВОЗРАСТ „ЦАРКА АНДРЕЕВСКА“ -

КРАТОВО 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Работната заедница на Работната 
организација за згрижување, воспитание и образование 
на деца од предучилишна возраст „Царка Андреевска“ 
- Кратово, со која за индивидуален работоводен орган 
на Организацијата повторно е именувана Ленче Јова-
новска, професор по педагогија. 

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

Бр. 17-59/12-95 
22 јануари 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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122. 
Врз основа на член 36 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 6/81; 
40/87; 17/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 38/91 и 12/ 
93) 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 Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 22 јануари 
1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИ-

ЛИШНА ВОЗРАСТ „МАЈСКИ ЦВЕТ“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на Работната 
организација за згрижување, воспитание и образование 
на децата од предучилишна возраст „Мајски Цвет“ -
Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на 
Организацијата повторно е именувана Ленче Гаврил-
ска, професор по педагогија. 

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

Бр. 17-59/15-95 
22 јануари 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Бр. 17-59/16-95 
22 јануари 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

124. 
Врз основа на член 59 став 2 од Законот за заштита 

на спомениците на културата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 24/73, 42/76 и „Службен весник на РМ“ бр.12/ 
93) и член 46, став 5 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 22 јануари 
1996 година, донесе 

123. 
Врз основа на член 36 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 6/81, 
40/87, 17/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 38/91 и 12/ 
93) 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 Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 22 јануари 
19% година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТА-

НИЕ „8 МАРТ“ - СТРУГА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на Работната 
организација за згрижување и воспитание „8 Март“ -
Струга, со која за индивидуален работоводен орган на 
Организацијата повторно е именувана Валентина Ма-
леска, професор по педагогија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

125. 
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 РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ"|бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 22 јануари 19% година, 
донесе 

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

РОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1. За советник на министерот за финансии се назна-
чува Силвија Котевска, досегашен самостоен советник 
за развој на информациониот систем во Министер-
ството за финансии. 

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

Бр.17-159/2 
22 јануари 1996година Претседател на Владата 

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

126. 
Врз основа на член 45 од Законот за извршување на 

санкциите за кривични дела и стопански престапи 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 19/79; 50/82, 42/85, 35/86 
и 47/89 и „Службен весник на РМ“ бр. 19/92) и член 46, 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 22 јануари 19% година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
УПРАВИТЕЛ НА ЗАТВОРОТ ВО БИТОЛА СО 

ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ПРИЛЕП 
1. За вршител на должноста управител на Затворот 

во Битола со Отворено одделение во Прилеп се име-
нува Мери Радевска, досегашен помошник на управите-
лот на Затворот во Битола со Отворено одделение во 
Прилеп. 

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

Бр. 17-240/1 
22 јануари 1996година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШ-
ТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И 

НАРОДЕН МУЗЕЈ - ШТИП 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката наСобирот на работните луѓе на Заво-
дот за заштита на спомениците на културата и народен 
музеј - Штип, со која за директор на Заводот повторно 
е именуван Ристо Петковски, дипл.инж. архитект. 

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

Бр. 17-64/7-95 
22 јануари 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија 
Бранко Црвенковски, с.р 
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127. 
Врз основа на член 45 од Законот за извршување на 

санкциите за кривични дела и стопански престапи 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 19/79, 50/82, 42/85, 35/86 
и 47/89 и „Службен весник на РМ“ бр. 19/92) и член 46, 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 22 јануари 1996 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА УПРАВИ-

ТЕЛ НА ЗАТВОРОТ ВО ОХРИД 

1. Се разрешува Миладин Крстаноски од должноста 
управител на Затворот во Охрид, поради несовесно и 
неодговорно работење. 

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

Бр. 17-241/1 
22 јануари 19% година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Бр.17-242/1 
22 јануари 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

129. 
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 РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник, на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 22 јануари 1996 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШ-

ТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

1. За помошник на министерот за урбанизам, гра-
дежништво и заштита на животната средина се назна-
чува м-р Страхиња Трпевски, досегашен главен инже-
нер на Одделот за градежна физика во Градежниот 
институт „Македонија“ - Скопје. 

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

Бр. 17-3152/2-95 
22 јануари 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

128. 
Врз основа на член 45 од Законот за извршување на 

санкциите за кривични дела и стопански престапи 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 19/79,50/82,42/85; 35/86 
и 47/89 и „Службен весник на РМ“ бр. 19/92) и член 46, 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 22 јануари 19% година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА ЗАТВОРОТ 

ВО ОХРИД 

1. За управител на Затворот во Охрид се именува 
Никола Рилковски, досегашен секретар на АД „Лихни-
да" - Охрид. 

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

130. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на РМ“ број 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ број 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 22 јануари 19% година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИНСПЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШ-
ТВО ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РА-

БОТИ НА ОПШТИНИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за инспектор за урбанизам и градежништво во 
Одделението за инспекциски работи на општините на 
град Скопје да се назначи Зорица Димитриевиќ, дипл. 
градежен инженер, досегашен проектант-статичар во 
„Пелагонија-проект" Скопје. 

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

Бр. 17-3153/2-95 
22 јануари 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

131. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Зако-
нот 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 седни-
цата одржана на 22 јануари 19% година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИНСПЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШ-
ТВО ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РА-
БОТИ ЗА ОПШТИНИТЕ ГОСТИВАР, ТЕТОВО, 
ТИТОВ ВЕЛЕС, КУМАНОВО, КРИВА ПАЛАНКА, 

СВЕТИ НИКОЛЕ И КРАТОВО 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за инспектор за урбанизам и градежништво во 
Одделението за инспекциски работи за општините Го-
стивар, Тетово, Титов Велес, Куманово, Крива Па-
ланка, Свети Николе и Кратово да се назначи Јордан 
Стефков, дипл.инженер архитект, вработен во ОП „А-
урора“ - Титов Велес. 

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

Бр. 17-3154/2-95 
22 јануари 1996 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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132. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на РМ“ број 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 
број 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 22 јануари 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИНСПЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШ-
ТВО ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РА-
БОТИ ЗА ОПШТИНИТЕ ГОСТИВАР, ТЕТОВО, 
ТИТОВ ВЕЛЕС, КУМАНОВО, КРИВА ПАЛАНКА, 

СВЕТИ НИКОЛЕ И КРАТОВО 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за инспектор за урбанизам и градежништво во 
Одделението за инспекциски работи за општините Го-
стивар, Тетово, Титов Велес, Куманово, Крива Па-
ланка, Свети Николе и Кратово да се назначи Живко 
Пановски, дипл. градежен инженер, досегашен проек-
тант во проектантската организација „Ласер - Проект“ 
- Титов Велес. 

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

Бр. 17-3155/2-95 
22 јануари 1996 година 

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

133. 
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 РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 22 јануари 1996 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. Се разрешува Крсто Павловски, доктор на меди-
цина, од должноста советник на министерот за здрав-
ство, поради распоредување на други работи и задачи, 
заклучно со 9.10.1995 година. 

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

Бр. 17-3191/2-95 
22 јануари 1996 година 

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

134. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ44 бр. 40/90) и „Служ-
бен весник на РМ“ број 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата Рспублнка Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 
број 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 22 јануари 19% година, донесе 

135. 
Врз основа на член 32 од Законот за библиотечната 

дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84, 51/88 и 
(Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата, на седницата одржана на 6 февру-
ари 19% година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА МАТИЧНАТА БИ-

БЛИОТЕКА „ИСКРА“ - КОЧАНИ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

Матичната библиотека „Искра“ - Кочани, се имену-
ваат: 

Љупчо Беличев, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Никифор Илиев, зам. на генералниот директор по 
финансии АД Руен - Кочани. 

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

Број 11-495/1 Претседател 
6 февруари 1996 година на Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

136. 
Врз основа на член 32 од Законот за библиотечната 

дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84, 51/88 и 
,Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма- . 
кедонија" број 28/91), Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата, на седницата одржана на 6 февру-
ари 19% година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
во- ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА„БОРКА ТАЛЕ-

СКИ“ - ПРИЛЕП 
1. За претставници на Републиката во Собирот на 

работните луѓе на Градската библиотека „Борка Тале-
ски“ - Прилеп, се именуваат: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИНСПЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШ-
ТВО ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РА-
БОТИ ЗА ОПШТИНИТЕ ГЕВГЕЛИЈА, КАВА-
ДАРЦИ, СТРУМИЦА, ШТИП, БЕРОВО, ВИНИЦА, 
ДЕЛЧЕВО, НЕГОТИНО, РАДОВИШ, КОЧАНИ, 

ПРОБИШТИП И ВАЛАНДОВО 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за инспектор за урбанизам и градежништво во 
Одделението за инспекциски работи за општините Гев-
гелија, Кавадарци, Струмица, Штип, Берово, Виница, 
Делчево, Неготино, Радовиш, Кочани, Пробиштип и 
Валандово да се назначи Дивна Цекова, дипл. инженер 
архитект, досегашен самостоен проектант во АД 
„Атом“ - Кочани. 

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

Бр. 17-3206/2-95 
22 јануари 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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Слободан Беличански, вработен во Општинскиот 
суд во Прилеп и 

Соња Зоговиќ, вработена во Институтот за старо-
словенска култура - Прилеп. 

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

Број 11-493/1 
6 февруари 1996 година Претседател 

Скопје на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

137. 
Врз основа на член 32 од Законот за библиотечната 

дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84, 51/88 и 
,службен весник на Република Македонија“ број 12/93) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 28/91), Комисијта за прашана на избо-
рите и именувањата, на седницата одржана на 6 февру-
ари 19% година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ВО НАРОДНАТА МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА 

„ВУК ЌАРАЏИЌ“ - ГОСТИВАР 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работните луѓе во Народната матична библиотека „Вук 
Караџиќ" - Гостивар, се именуваат: 

Ефто Ѓурчиновски, началник на ПЕ Гостивар, во 
Министерството за образование и физичка култура, и 

Кенан Хасипи, д-р по медицина, пратеник во Собра-
нието на Република Македонија. 

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

Број 11-494/1 
6 февруари 19% година Претседател 

Скопје на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

138. 
Врз основа на член 13 од Законот за сценско-умет-

ничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86, 
51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ 
број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 6 
февруари 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ТЕАТАРОТ ЗА ДЕЦА 

И МЛАДИНЦИ СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Театарот за деца и младинци - Скопје, се именуваат: 

Димитрие Османли, режисер и 
Сејфедин Нуредени, актер во Албанската драма. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Број 11-492/1 Претседател 
6 февруари 1996 година на Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

139. 
Врз основа на член 17 од Законот за ветеринарната 

служба („Службен весник на СРМ“ број 15/73, 20/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 28/91 
и 83/92) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на седницата одржана на 6 
февруари 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЈП 
ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА „ВАЛАНДОВО" - ВА-

ЛАНДОВО 

1. За претставници на Републиката во Работната 
заедница на ЈП Ветеринарна станица „Валандово" -
Валандово, се именуваат: 

д-р Нано Ружин, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Илија Андонов, инж. агроном раководител на 
СУИЗ „Бојмија" Валандово и 

Зоран Зајков, дипл. инженер агроном раководител 
на живинарската фарма ,,Анска река“ - Валандово. 

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

Број 11-490/1 
6 февруари 1996 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

140. 
Врз основа на член 30 од Законот за филмската 

дејност („Службен весник на СРМ“ број 15/86, 51/88 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 2/91), Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата, на седницата одржана на 6 февру-
ари 19% година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
НА ПОС ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ 

„ГРАДСКИ КИНА“ БИТОЛА 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работните луѓе на ПОС за прикажување на филмови 
„Градски кина“ Битола, се именуваат: 

Евгенија Бекташ-Јосифовска, извршен секретар на 
Фестивалот за филмска камера „Браќа Манаки“ - Цен-
тар за култура и информации - Битола и 

Петар Мирчевски, артист во Народниот театар-Би-
тола. 

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

Број 11-491/1 
6 февруари 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 
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141. 
Врз основа на член 32 од Законот за библиотечната 

дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84, 51/88 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата, на седницата одржана на 6 февру-
ари 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА МА-
ТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА „ВАНЧО ПРКЕ“ - ВИ-

НИЦА 

1. За претставници на Републиката во Работната 
заедница на Матичната библиотека „Ванчо Прке“ -
Виница, се именуваат: 

Загорка Герасимова, раководител на ПЕ - Виница, 
на Министерството за образование и физичка култура 
и 

Ѓорѓи Анакиев, правник во Собранието на општина 
Виница. 

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

Број 11-496/1 Претседател 
6 февруари 1996 година на Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

142. 
Врз основа на член 7, став 10 од Законот за сметко-

водство („Службен весник на РМ“ бр. 42/93, 48/93 и 6/ 
95), министерот за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ВО КОИ МА-
ЛИТЕ СУБЈЕКТИ ГИ ВОДАТ ДЕЛОВНИТЕ КНИГИ 

ПО СИСТЕМОТ НА ПРОСТО КНИГОВОДСТВО 

1. Во Правилникот за определување на дејностите 
во кои малите субјекти ги водат деловните книги по 
системот на просто книговодство („Службен весник на 
РМ“ бр. 13/94 и 5/95), во точката 1, годината: „1995" се 
заменува со годината: „1996". 

2. Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Бр. 08-718/1 
1 февруари 1996 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Јане Миљовски, с. р. 

143. 
Врз основа на член 138 од Законот за органите на 

управа, министерот за урбанизам, градежништво и 
заштита на животната средина донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕ-
НИЕ ЗА АДАПТАЦИЈА (ПРЕНАМЕНА) И ЗА РЕ-
ШЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА НА АДАПТАЦИЈА (ПРЕ-
НАМЕНА) НА ПОСТОЈНИТЕ ОБЈЕКТИ СО ШТО 
СЕ АДАПТИРА (ПРЕНАМЕНУВА) ОДРЕДЕН 

ПРОСТОР ЗА ВРШЕЊЕ НА СООДВЕТНА 
ДЕЈНОСТ 

1. За сите објекти со регулирана инвестиционо тех-
ничка документација, а во одреден нивни дел инвести-
торот има намера да врши адаптација (пренамена) на 

просторот за друга намена различна од постојната по-
требно е: 

1. 1. Во прилог на Бараното за адаптација (прена-
мена) на просторот, инвеститорот да достави израбо-
тена техничка документација - проект (елаборат) која 
ќе ги содржи следните технички решенија: 

- Архитектура 
- П.П.З. и заштита при работа 
- Санитарни услови 
- електрика и комунална инфраструктура, а во за-

висност од дејноста, прилог за статичката стабилност, 
машинство, односно сообраќајни услови. 

1. 2. - Доказ за сопственост на објектот, односно за 
делот што се адаптира. 

1. 3. - Техничката документација треба да е израбо-
тена од регистрирано претпријатие за оваа дејност, во 4 
(четири) примероци. 

1. 4. - Елаборатот треба да е потврден (парафиран) 
на графичкиот прилог од надлежната служба на Мини-
стерствата во соодветната подрачна единица. 

1. 5, - По комплетирањето на вкупната документа-
ција П. О. Е на Министерството за урбанизам, градеж-
ништво и заштита на животната средина издава Одо-
брение за адаптација (пренамена), во рок од 10 дена. 

1. 6. - По извршената адаптација (пренамена), а на 
барање на ,инвеститорот, службата на П.О.Е. на ова 
Министерство врши технички увид дали е постапено по 
издаденото Одобрение за адаптација (пренамена). 

- За објектите или делови на објекти за кои се бара 
адаптација (пренамена) за вршење на дејности од обла-
ста на производството и во кои ќе има поголемо соби-
рање на луѓе (диско клубови, ноќни барови, кина и 
сл....), се врши Технички преглед на изведената адапта-
ција (пренамена) со формирање на Комисија за Тех-
нички преглед од соодветните области. Трошоците за 
работа на комисијата паѓаат на товар на инвеститорот. 

1. 7. - По извршениот увид (а по отстрануваното на 
евентуалните недостатоци), П.О.Е. на ова Министер-
ство, веднаш издава Решение за употреба на адаптаци-
јата (пренамената) на објект или на дел на објект. 

2. За објекти од постар датум, пред донесување на 
урб. планови, и во селски населби каде не постои урба-
нистичка документација, само за адаптацијата (прена-
мената), важи истата постапка наведена во Т 1., но со 
посебен прилог за статичката стабилност на адаптаци-
јата (пренамената). 

3. За адаптација (пренамена) на станбен во деловен 
простор во колективни станбени единици, важи истата 
постапка наведена од Т 1., при тоа со оглед на станбе-
ната адаптација (пренамена), може да се издава одобре-
ние за адаптација (пренамена) за интелект.-консултат. 
услуги, бироа и сл. активности кои не предизвикуваат 
бучава. 

4. За објектите од времен карактер поставени со 
одобрение според соодветна програма' на Собранието 
на Општината важи истата постапка наведена во Т 1. 

5. За адаптација (пренамена) на гаражи и подрумски 
простории во склоп на објектите важи истата постапка 
наведена во Т 1., освен ако гаражите или помошните 
простории се засебни објекти, а наменети за колек-
тивни станбени единици, да не се дозволува издавање на 
Одобрение за адаптација (пренамена). Истото важи и 
за индивидуален објект каде со бараната адаптација 
(пренамена) на гаража или помошната просторија се 
оневозможува паркирање на возилата во рамките на 
дворното место. 

6. За објектите оштетени од земјотресот од 
01.09.1994 во општините Битола, Демир Хисар, Ресен, 
и Охрид важи утврдената постапка која се применува за 
овој тип на елементарни непогоди. 

7. За сите останати објекти кои имаат карактер на 
бесправна градба не се дозволува издавање на Одобре-
ние за адаптација (пренамена), приклучување на објек-
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тот на инфраструктурна мрежа, односно не смее да се 
издаде Одобрение за Дејност во согласност со Заклучо-
ците на Влада на Р. Македонија од Дванаесетата сед-
ница Точка. 4 одржана на 20 и 22.02.1993 година. 

8. Ова упатство влегува ,во сила 8 дена од денот на 
објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Министер 
за урбанизам, градежништво 
заштита на животната средина, 

Јорго Шундовски, с: р. 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

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

Од денот на применуваното на катастарот на нед-
вижностите од став 1 на ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 10-338/1 
6 февруари 1996 година Директор, 

Скопје дипл.геод.инж. Димитар Џонов,с.р. 

144. 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

рредност („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии 
од, вредност донесена на седницата одржана на 
16.01.1996 година, комисијата издава 

НА 

1. На БАЛКАНСКА БАНКА А.Д. - СКОПЈЕ и се 
дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од 
вредност - петта емисија , на акции во вредност од 
100.000.000,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од х а р т и и од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

147. 
Врз бенова на член 80 од Законот за премер, ката-

стар, и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установ.ениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Глишиќ - Опш-
тина Кавадарци. 

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

Од денот на применувањето на катастарот на нед-
вижностите од став 1 на ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 10-337/1 
6 февруари 1996 година 

Скопје 
Директор, 

дипл геод. инж Димитар Џонов, с.р. 

148. 
, Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Тополовиќ -
Општина Кратово. 

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

Од денот на применуваното на катастарот на нед-
вижностите од став 1 на ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 10-336/1 
6 февруари 1996 година 

Скопје 
Директор, 

дипл геод инж Димитар Џонов, с. р 

146. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

РЕШЕНИЕ 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Ратавица - Опш-
тина Пробиштип. 

149. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Собри - Опш-
тина Валандово. 

Број 01-104/1 
6 февруари 1996 година 

Скопје 
Претседател на Комисијата, 

проф. д-р Љубе Трпески, с. р. 

Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-
стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

РЕШЕНИЕ 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Ваташа - Опш-
тина Кавадарци. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот ,на објавуваното на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Од денот на применувањето катастарот на нед-
вижностите од став 1 на ова решение, престанува да се 
Применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 10-339/1 
6 ФЕВРУАРИ 1996 ГОДИНА 

СКОПЈЕ 

ДИРЕКТОР, 
ДИПЛ. ГСОД. ИНЖ. Д и м и т а р ЏОНОВ, С 
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Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Од денот на применувањето на катастарот на нед-
вижностите од став 1 на ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 10-335/1 
6 февруари 1996 година Директор, 

Скопје дипл.геод.инж. Димитар Џонов,с.р. 

Бр. 10-334/1 
6 февруари 1996 година 

Скопје 
Директор, 

дипл.геод.инж. Димитар Џонов, с.р. 

Бр. 10-333/1 
6 февруари 1996 година 

Скопје 

Директор, 
дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р. 

150. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува . 

РЕШЕНИЕ 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Прибилци -
Општина Демир Хисар. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавуваното на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Од денот на применуваното на катастарот на нед-
вижностите од став 1 на ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

151. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

РЕШЕНИЕ 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Долна Враш-
тица - Општина Радовиш. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавуваното на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Од денот на применуваното на катастарот на нед-
вижностите од став 1 на ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

154. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишувано на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

РЕШЕНИЕ 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Бигла - Опш-
тина Делчево. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавуваното на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Од денот на применуваното на катастарот на нед-
вижностите од став 1 на ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 10-330/1 
6 февруари 1996 година Директор, 

Скопје дипл.геод.инж. Димитар Џонов,С.Р. 

152. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

РЕШЕНИЕ 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Горна Враштица 
- Општина Радовиш. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 4/96), е направена грешка, по-
ради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИ-

ЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
Во членот 54 став 2 наместо зборот „прекине“ треба 

да стои зборот „покрене“. 
Бр. 13-445/2 Законодавно-правната 

8 февруари 1996 година комисија на Собранието на 
Скопје Република Македонија 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавуваното на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Од денот на применуваното на катастарот на нед-
вижностите од став 1 на ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 10-332/1 
6 февруари 1996 година Директор, 

Скопје дипл.геод.инж. Димитар Џонов,с.р. 

153. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Долни Радеш -
Општина Радовиш. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавуваното на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Од денот на применуваното на катастарот на нед-
вижностите од став 1 на ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 10-331/1 
6 февруари 1996 година Директор, 

Скопје дипл.геод.инж. Димитар Џонов,с.р. 



14 февруари 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 8 - Стр. 177 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води спор по тужбата на тужител-
ката Митревска Ермиони, ул. „Дрезденска" бр. 15/2-8, 
Скопје, против тужениот Рамдани Енвер од Скопје, ул. 
„Боро Менков“ бр. 5/3-9, сега со непознато место на 
живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во 
судот или да го извести судот кое лице ќе го застапува 
во оваа постапка. Во спротивно, судот ќе му назначи 
привремен застапник кој во оваа постапка ќе ги штити 
неговите интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје II Скопје, VII.П.бр. 
3642/95. (34) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителката Даница Владимирова, против 
тужениот Сава Владимиров од Софија сега со непоз-
ната адреса на живеење. 

Со решение на овој, суд согласно член 84 и 85 од 
ЗПП на тужениот Сава Владимиров му се поставува 
привремено застапник, адвокатот Сашо Поцевски. 

Со истото решение е одредено дека привремениот 
застапник ќе го застапува тужениот во постапката се 
додека истиот или неговиот полномошник не се појават 
пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II Скопје, XIV П.бр. 
3634/95. (38) 

Пред овој суд се води спор за право на трајно кори-
стење по тужбата на тужителот Васил Стурлаков, ул. 
,Перо Наков“ бр. 48, Скопје, против Хусеин Исмаил, 
кој се наоѓа во странство со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Хусеин Осман Исмаил, кој 
што се наоѓа во странство со непозната адреса во рок од 
10 дена по објавувањето на огласот да достави писмен 
поднесок или лично да се јави во судот со кој ќе ја 
достави адресата на неговото живеалиште. Во спро-
тивно судот од редот на адвокатите ќе му постави при-
времен страрател преку Центарот за социјални работи. 

Од Општинскиот суд Скопје II Скопје, XIII П. бр. 
12/96. - (52) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по 
тужбата на тужителката Ќезибан Салиха од Скопје, ул. 
„Црноок“ бр. 28, против тужениот Сулејман Бачка, со 
непозната адреса, а се наоѓа во странство. 

Се повикува тужениот во рок од 10 дена по објавува-
ното на огласот со писмен поднесок или лично да го 
извести судот за местото на неговото живеалиште и 
адреса. Во спротивно, судот по предметниот спор ќе му 
постави привремен старател од редот на адвокатите 
преку Центарот за социјални работи кој ќе ги зашти-
тува неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, XIII П. бр. 
31396. (48) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е про-
цесна постапка за развод на брак по тужбата на тужи-
телката Илјази Дане од Гостивар, ул. „Младен Симо-
новски“ бр. 31, против тужениот Илјази Заредин од 
Гостивар со последно место на живеење на ул. „Младен 
Симоновски“ бр. 31 во Гостивар, а сега со непознато 
престојувалиште. 

Како престојувалиштето на тужениот е непознато 
од страна на овој суд на тужениот Илјази Заредин од 
Гостивар, согласно член 84, ст. 2, т. 4 од ЗПП, за 
привремен застапник му е назначен Фидани Шоип, ди-
пломиран правник, стручен соработник на работа при 
овој суд. 

Се предупредува дека привремениот застапник ќе го 
застапува тужениот во постапката се додека тужениот 
или неговиот полномошник не се појават пред судот, 
односно органот на старателството не ќе го извести 
судот дека назначил старател. 

Од Општинскиот суд Гостивар, П. бр. 1347/95. (36) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е про-
цесна постапка за развод на брак по тужбата на тужите-
лот Алија Ќани од с. Трново - Гостиварско против 
тужената Алија родена Кохан Херма од Бремен, Со-
јузна Република Германија, сега со непознато престоју-
валиште. 

За привремен застапник на тужената е назначен Фи-
дани Шоип, дипломиран правник од с. Добридол, стру-
чен соработник на работа при Општински суд - Гости-
вар. 

Привремениот застапник ќе ја застапува тужената 
во постапката се додека ужената и нејзиниот полно-
мошник не ќе се јават пред судот односно Органот за 
старателство не ќе го извести судот дека назначил ста-
рател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 101/96. (42) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води по-
стапка за докажување на смртта на лицето Руфат Ша-
ќири од Гостивар, по предлог на неговиот син Шаќири 
Веџија од Гостивар. 

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето 
Шаќири Руфат од татко Бајрам и мајка Накшије, роден 
на 01.ХII.1921 година во Гостивар каде имал и посто-
јано место на живеење, во рок од 15 дена од денот на 
објавуваното на овој оглас во „Службен весник на РМ“ 
и на огласната табла во судот, да се јави во Општин-
скиот суд во Гостивар. 

Судот истовремено ги повикува сите лица што знаат 
нешто за неговиот живот тоа да му го соопштат на овој 
суд. 

По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото 
лице не се јави пред овој суд, ќе се утврди дека ова лице 
е умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 66/95. (43) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд е поведена парнична постапка за раз-
вод на брак по тужбата на тужителот Јумеровски Са-
фет од Куманово, против тужената Јумеровска Гор-
дана, од с. Житороѓе, а сега со пребивалиште во Лело-
вац со непозната адреса во СРЈ. Вредноста на спорот 
2.000 денари. 

Се поставува привремен застапник Љубомир Ѓорѓе-
виќ, стручен соработник при Општинскиот суд во Ку-
маново да ја застапува тужената до правосилното окон-
чување на овој спор. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П.бр. 2591/95. 
(46) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води сопстве-
нички спор по тужбата на тужителот Цветко Јованов-
ски од с. Теарце, против тужениот Марко Ѓорѓиевски 
од с. Теарце и други. 
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Се повикуваат тужените Ристо Софроније Ѓорѓев-
ски до с. Теарце, сега со непозната адреса во Република 
Хрватска и Петко Софроније Ѓорѓевски од с. Теарце, 
сега со непозната адреса во Република Словенија, да се 
јават во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот, или, во истиот рок да одре-
дат полномошник. Во спротивно, преку Центарот за 
социјална работа - Тетово ќе им биде одреден привре-
мен застапник што ќе ги застапува до правосилното 
окончувано на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.692/95. (35) 

Пред овој суд се води спор за утврдување на сопстве-
ност по тужбата на тужителот Ремзи Неими од с. Сла-
тино, против тужениот Ѓоре Спировски од с. Теарце, 
сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Ѓоре Спировски од с. Теарце, 
сега со непозната адреса во рок од 15 дена да се јави 
пред судот или во истиот рок овласти свој полномош-
ник. Во спротивно, овој суд преку Центарот за соци-
јални работи ќе му одреди привремен застапник кој ќе 
се грижи за неговите интереси до правосилното окончу-
вање на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.1177/95. (37) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
исплата на долг по тужбата на тужителот Фонд за 
здравствено осигурување на РМ - Подрачна служба -
Гостивар, против тужениот Селата Бектеши од Те-
тово. 

Се повикува тужениот Селатин Гафур Бектеши од 
Тетово, ул. „109" бр. 21, сега со непозната адреса во 
Италија, да се јави на Општинскиот суд во Тетово во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот, или, да 
одреди полномошник. Во спротивно, преку Центарот 
за социјална работа - Тетово ќе му биде одреден при-
времен застапник кој ќе го застапува до правосилното 
окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1642/95. (39) 

Пред овој суд се води спор за исполнување на дого-
вор по тужбата на тужителот Муареми Башким од Те-
тово, против тужената Стојановиќ Верица од Скопје, а 
сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената да се јави пред Општинскиот 
суд во Тетово во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот, да достави своја адреса, или, одреди 
свој полномошник. Во спротивно, ќе и биде одреден 
привремен старател кој ќе ги штити нејзините права и 
интереси во постапката. -

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 968/95. (40) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
враќање на долг по тужбата на тужителот Абдураман 
Нуре дини од Тетово, против тужениот Саќип Пајазити 
од Тетово и други. 

Се повикува тужениот Џемаил Шеип Пајазити од 
Тетово, ул. „107" бр. 37 сега со непозната адреса во 
Италија да се јави во Општинскиот суд во Тетово во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот, или, во 
истиот рок да одреди полномошник. 

Доколку тужениот не се појави ниту одреди полно-
мошник, преку Центарот за социјална работа - Тетово 
ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го за-
стапува до правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1822/95. (41) 

Пред судот е во тек постапката за докажувано на 
смртта за покојниот Велија Мухарем бивш од с. Селце, 
Тетово. 

Се повикува Велија Мухарем, роден на 3.III.1915 
година во с. Селце - Тетово од татко Садик и мајка 

Фатиме, да во рок од 15 дена по објавување на огласот 
се јави во просториите на Општинскиот суд во Тетово, 
или во погоре наведениот рок во Општинскиот суд во 
Тетово да се јави било кое друго лице кое може да даде 
некаков податок за Велија Мухарем. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р .бр. 13/96. (44) 

Пред овој суд во тек е постапката за решавано на 
оставината врз имотот на покојната Синадиноска Ри-
стана, бивша од с. Вратница. 

Се повикуваат наследниците на покојната Синади 
носка Ристана, Синадиноски Илко, Синадиноски 
Дракче, Спасовска Евица, Михајловски Среќко, Михај-
лоски Ане, Михајлоски Војче, Михајлоски Ристе и 
Стојческа Цена со место на живеење во САД со непоз-
ната адреса и Стојчески Трпко кој живее во Белград со 
непозната адреса, во рок од една година од објавува-
њето на огласот да се јават во Општинскиот суд во 
Тетово и се произнесат околу наследството на покој-
ниот им предок Синадиноска Ристана. Во спротивно ќе 
им биде поставен привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, О.бр. 329/94. (45) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Селмани 
Милиќије од с. Челопек, против тужениот Селмани 
Мендух од с. Челопек, а сега со непозната адреса во 
Германија. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави 
адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува 
во постапката. Во спротивно по истекот на 30 дена од 
објавуваното на огласот судот преку ЦСР - Тетово ќе 
му постави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 165/95. (49) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак, по тужбата на тужителката Меме-
дали Рабије од Тетово, ул. „Штипска“ бр. 92, против 
тужениот Мемедали Мухамед со истата адреса, а сега 
со непозната адреса во Словенија 

Се повикува тужениот Мухамед во рок од 30 дена по 
објавуваното на огласот да достави адреса и да овласти 
полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во 
спротивно овој суд преку ЦСР — Тетовр ќе му постави 
привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 155/96. (50) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред Општинскиот суд во Штип заведен е спор за 
утврдувано на сопственост по тужбата на тужителот^ 
Љубен Спиров од Штип и Александар Јачев од Штип, 
против тужените Алиова Анифе, Фазлиева Нурие, Фа-
злиев Вели, Фазлиев, Рамадан и Фазлиев Нури, сите од 
Штип, Фазлиев Елмаз од Штип со непозната адреса на 
живеење и Фазли Јалчин, Давит Јалчин, Гулдана Хисар 
и Сафие Фидан сите во Република Турција со непозната 
адреса на живеење. 4 

Се повикуваат тужените Фазлиев Елмаз од Штип, 
сега со непозната адреса на живеење и престојување 
како и тужените Фазли Јалчин, Давит Јалчин, Гулдана 
Хисар и Сафие Фидан сите во Република Турција со 

непозната адреса на живеење, да се јават во овој суд во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на РМ“ или во истиот рок да достават своја 
адреса на живеење. 

Доколку тужените не се јават во рок од 30 дена, на 
истите ќе им биде одреден привремен застапник што ќе 
ги застапува пред судот до правосилното окончување на 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Штип, П.бр. 1026/94. (47) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13819/ 

95, на регистарска влошка бр. 1-34529-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на директор во Трговското претпријатие за промет 
на големо и мало „МАНТА - КОМЕРЦ“, д.о.о. експорт-импорт 
Скопје, ул. „Јане Лукровски“, бр. 14/35 Скопје. 

Се брише Викторија Вучиќ, а се запишува Страшо Манчевски. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13819/95. (613) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 621/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65982-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство и инежење-
ринг „ХИПНЕЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“, д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Иво 
Лола Рибар“, бр. 72-6/42. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 12.01.1996 год., а 
основач е: Насте Петрески од Скопје. 

Дејности: 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, 110301, 
110302, 110303, 110304, 110309, 110620, 110901, 110902, 110903, 110909, 
110905, 060501, 060502, 060503, 090121, 011411, 011412, 011413, 011419, 
011420, 011430, 011511, 011601, 011602, 011512, 011521, 011522, 011527, 
011320, 011312, 011311, 011724, 011729, 011525, 011721, 110404; дејности 
во надворешениот Трговски промет 070310, 070320; посредување, реек-
спорт, застапување на странски фирми, консигнација, шпедиција, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, лизинг, 
приредување на саеми и изложби, изведување на инвестициони работи 
во странство. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет го 
застапува директорот Насте Петрески, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 621/95. (614) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 387/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-57089-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на директор во Претпријатието за производство, 
промет и услуги „ГОРЕКСО", Д.О.О. експорт-импрот Скопје, ул. „Жда-
нец" бр. 27-6 Скопје. 

Се брише Славко Ситникоски, директор без ограничување, а се 
запишува Марјан Ѓурковиќ, директор без ограничување на овластува-
њата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 387/95. (615) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14075/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-8723-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија, 
производство и инженеринг „СИСКОМ", д.в.о, експорт-импорт 
Скопје, ул. ,,Иван Козаров“, бр. 4 - Скопје. 

Дејноста на претпријатието во внатрешниот трговскиот промет се 
проширува со следната дејност: 012141, 012142, 012142, 012201,012202, 
0122203,011315,011810,011930, 011990, 013330, 013099. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14075/95. (604) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14514/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-21797-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар приватното претпријатие за производство, трговија на големо 
и мало, и услуги во прометот „ВИОР“, д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. 
„Беласица“, бб. - Скопски саем Скопје. 

Се брише Витомир Пешевски, директор на Претпријатието со не-
гораничени овластувања, а се запишува Трајче Пешевски,.директор на 
Претпријатието со неограничени овластувања. 

Пречистен текст: Трајче Пешевски, директор со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. бр. 14514/95. (605) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 397/96, 
на регистарска влошка бр. 1-4020-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето за застапување на Претпријатието за трговија, 
туризам и услуги „ЦЕСНА ТУРС“ д.о.о. Скопје, ул. „Кленоец“ бр. 14а. 

Се разрешува лицето Габриела Ѓошевска, директор, а се запишува 
во внатрешниот промет Татјана Георгиевска, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 397/96. (902) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд, во Скопје објавува дека со решението 

Сг. бр. 809/95 од 30.Х.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ТП „ЛУМИКОМЕРЦ" - с. Зајас, Кичево. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управите е одреден Ратко Петрески од Кичево, ул. 

„Мара - Угринова - Тина“ бр. 60, телефон 33-843. 
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 пријави во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 11.111.1996 година во 11,00 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (285) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр, 1496/95 од 18.1.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „Жито Стик Комерц“ од Скопје, ул. „Никола 
Парапунов" бр. Б-III-17. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Андреева, судија при овој суд. -
За стечаен управник е одреден Владо Атанасовски од Скопје, ул. 

„Рузвелтова" бр. 63, телефон 235-715. 
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 пријави во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 18.III.1996 година во 9 часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (286) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ст. бр. 805/95 од 
15.XI. 1995 година е отворена стечајна постапка над должникот “ПТУ 
„МАГ КОМЕРЦ КИЧЕВО“ од Кичево, ул. „4-ти Јули“ бр. 128. 

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Ратко Петрески од Кичево, ул. 
„Мара Угринова - Тина“ бр. 60, телефон 33-843. 

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 пријави во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 11.III. 19% година во 9 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (287) 

Окружниот стопански суд во Битолка отвори стечајна постапка 
против должниците: Ст. бр. 1119/95 - ЖС КОМЕРЦ - Битола, Ст. бр. 
1128/95 ПТТ „Пет - ДД" - Прилеп, Ст. бр. 1131/95 - ПП „Воѓани -
комерц“, с. Воѓани, Ст. бр. 1158/95 - ГИ! „Суво грло“ - Битола, Ст. бр. 
1155/95 - ПП „Фибис риј мек“ - Битола, Ст. р. 1149/95 - ПТП ,Лето“ -
Битола, Ст. бр. 1152/95 - ПЗЗ „Хазена" - Битола, сите од 09.1.1996 
година, Ст. бр. 1176/95 - ПП „Бисер“ - Битола, Л. бр. 176/95 - 1Ш 
„Траншпедмамли" - Битола, Ст. бр. 1170/95 - ТУП „Џајко“ - Охрид, 
Ст. бр. 1083/95 - ПП „Кријона - комерц“ - Прилеп, сите од 11.1.1196 
година, но не се спроведува, стечајната постапка се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (291) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Ст. бр. 758/95 од 15.XI.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот П „В итал уке“ Гостивар, ул. „М. Андоновски“ бр. 66 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Антонио Ристовски од Гостивар, ул. 

„Мара Угринова" бр. 64, телефон 094-61-783. 
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 пријави во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 26.11.1996 година во 8,45 часот, соба бр. 53-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1180/95 од 31.1.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТП „Лело Комерц“ од Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 
76/ 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Симеон Христовски од Неготино, 

ул. „Маршал Тито“ бр. 51, телефон 63-714. 
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 приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
13.III. 1996 година во 10,45 часот соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (260) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 984/95 од 13.ХI.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ЗС „Напредок“ од Неготино, ул. „Пекарев" бр. 1. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Симеон Xристовски од Неготино, 

ул. „Маршал Тито“ бр. 51, телефон 63-714. 
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 приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
13.III.1996 година во 11,30 часот соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (261) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Сг. бр. 1424/95 од 17.1.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Ш И „Вал Пром“ од Гостивар, ул. „Циглана“ бр. 46. 
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За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Бибоски Јане од Гостивар, ул. 

„Бранко Станоевиќ“ бр. 6, телефон 61-155. 
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 приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
26.11.1996 година во 9 часот соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (262) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 387/95 од 12.VI.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТШТ „Бовекс“ од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 
59-а. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, бул. 

„Јане Сандански“ бр. 109-3/34, 
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 приме-
роци со докази, Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
И.Ш.1996 година во 9 часот соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (263) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1499/94 од 29.1.1996 година е отворена стечајна постапка над 

должникот Акционерско друштво „Мода Комерц“ од Скопје, ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 10 експорт-импорт. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Ивановски Лазо од Скопје, ул. 

„Партизански одреди“ бр. 4, телефон 592-675. 
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 приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
13.III.1996 година во 8,45 часот соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (265) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 116/93 од 
16.1.1996 година ја запре стечајната постапка над ТП „Центропромет" -
Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (266) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 790/94 и 
922/94 од 4.1.1996 година ја запре стечајната постапка над АД „Симеп" -
Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (267) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1060/95 
од 25.XII, 1995 година над „Битолатекс промет“ ДОО - Битола, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (268) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1713/94 од 2.X. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија „Ифам" од Скопје, с. Трубарево. 

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, бул. 
„Јане Сандански“ бр. 109/3-34, телефон 418-628. 

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 приме-
р о в со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
15.Ш.1996 година во 8,20 часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (264) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1132/95 од 18.1.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ЈГГП „Ракотворби" од Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 72. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Бранко Димитровски од Скопје, ул. 

„Мито Хаџивасилев - Јасмин“ бр. 6/1—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 приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
14.III. 1996 година во 10,50 часот во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (278) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 840/95 од 4.XI 1.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТ „АГРАР ПРОДУКТ“ од Скопје, ул. „Првомајска“ бр. 7/ 
21. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Коста Костов од Скопје, ул. „Кочо 

Рацин“ бр. 75-1/3, телефон 271-188. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
11.III. 1996 година во 10,30 часот во соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (280) 

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст. бр. 942/95 е 
отворена стечајна постапка против должникот ОП „Декор“ - Прилеп. 

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. 
За стечаен управител се определува Јован Миленкоски, економист 

од Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 192. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на 

- објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават 
своиве побарувања со пријава во два примероци со докази. 

Се закажува рочиште за испитување на побарувањето на доверите-
лите за ден 14.III. 1996 година во 12,00 часот во соба број 3 при Окруж-
ниот стопански суд - Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (244) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 678/95 од 23. X.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПП „Џарџи" - Неготино, ул. „М. Тито“ бб. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Симеон Xристовски од Неготино, 

ул. „М. Тито“ бр. 51, телефон 093-63-714. 
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 приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 06.III.1996 година во ИДО часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (245) 

Со решението Ст.бр. 161/95 од 25.1.1996 година на Окружниот 
стопански суд во Битола, стечајната постапка према должникот „ОТО 
„Агропромет" - Струга која беше отворена со решението Сг. бр. 161/95 
од 29.V. 1995 година и запрена со решение Ст.бр. 161/95 од 11.IХ.1995 
година се продолжува. 

За стечаен управител е одреден Драган Михајловски, дипл. ек.од 
Охрид, ул. „Јане Сандански“ бр. 81. 

Доверителите кои што не ги пријавиле побарувањата или ги прија-
виле по привременото запирање на стечајната постапка на 11 .IX. 1995 
година се повикуваат да ги пријават своите побарувања, односно да 
присуствуваат на рочиштето за испитување на побарувањата кое се 
закажува за 28.11.19% во 12,30 часот во Окружниот стопански суд во 
Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (281) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 549/95 од 10.1.1996 година, заклучена е стечајна постапка над 
должникот Графичко претпријатие „Локус" од СКОИЈС, ул. „Народен 
фронт“ бр. 5/13. 

По правосилноста на решението, должникот да се избрише од реги-
старот на претпријатијата при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (258) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 1438/94 од 31.1.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Приватно претпријатие „Нева" од Неготино, ул. „Маршал 
Тито“ бр. 22 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Христовски Симеон од Неготино, 

ул. „Маршал Тито“ бр. 51, телефон 63-714. 
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 приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 13.III.1996 година во 11,30 часот во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (259) 

Л И К В И Д А Ц И И 
Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 171/95 

од 27.XII. 1995 година над ПП „Металкомерц" - Битола, отвори ликви-
дациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (269) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЈ1. бр. 2/96 од 
12.1.19% година над ПТП „ЕМ-ДЕ" - Битола, отвори ликвидациона 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (270) 
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Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 14/96 од 
16.1.1996година над ПП „Т-3" - Битола, отвори ликвидациона по-
стапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (271) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 5/96 од 
17.1.1996 година над ПП! „КОСТ ПРОМ" - Крушево, отвори ликвида-
циона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (272) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 177/95 
од 11.1.1995 година над ЛП „МУРГО ПРОМ" - Прилеп, отвори ликви-
дациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (273) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 8/96 од 
12.1.1996 година над ПТП „Бигор“ - Битола, отвори ликвидациона 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (274) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 88/96 од 06.II. 1996 година отвори ликвидациона постапка над долж-
никот ППУ „МПС-КОМЕРЦ" од Скопје, ул. „Михаил Чолоков" бр. 6. 

За ликвидационен управник се определува Градимир Јовчевски од 
Скопје ул. „Зеленгора" бр. 22. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ливидациониот совет со пријави 
во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 27.III.1996 година во 8,10 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (276) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 89/96 од 06.11.1996 година отворена е ликвидациона постапка над 
должникот ПТ „ИГ-ПА" од Скопје, ул. „Скупи“ бр. 14. 

За ликвидацнонен управник се определува Јовчевски Градимир од 
Скопје ул. „Зеленика“ бр. 22. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ливндациониот совет со пријави 
во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 27.Ш.1996 година во 8,15 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (277) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 86/96 од 29.1.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ППУТ „Марце-Комерц" од Скопје, ул. „Октомвриска рево-
луција“ бр. 10-II/33. 

За ликвидационен управник е одредена Галина Стојановска од 
Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ливидациониот совет со пријави 
во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 13.Ш.1996 година во 8,30 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (279) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 104/96 од 09.11.1996 година, објавува дека отвори постапка за ре-
довна ликвидација над Претпријатието за трговија, транспорт и шпеди-
ција„Диамешпед" експорт-импорт п.о. - Скопје, ДТЦ „Мавровка“ бр. 
7, кат 2, ламела „Ц" - Скопје. 

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 по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ливидациониот совет со пријави 
во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 18.III.1996 година во 
8,30 часот, соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (282) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението IV 
Л. бр. 101/96 од 09.11.1996 година, објавува дека отвори постапка за 
редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „Победа - ДК" ц.о. експорт-импорт - Гостивар, ул. „Слободан 
Пеновски“ бр. 48. 

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 по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ливидацнониот совет со пријави 
во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 18.III.1996година во 
8,30 часот, соба број 53-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (283) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 397/96 од 31.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна 
ликвидација над Претпријатието на големо и мало „ПРО-ЕЛЕКТРО-
НИКС" извоз-увоз ДОО - Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 5/2-1, брОЈ на 
жиро сметка 40120-601-348147. 

За ликвндационен управник се определува Мирјана Димитровска 
од Скопје ул. „Вангел Тодоровска бр. 5/8, телефон 416-951. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ливидациониот совет со пријави 
во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарување на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 14.Ш.1996 година во 
11,00 часот, соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд вр Скопје. (284) 

Окружниот стопански суд во Битола ги отвора ликвидационмте и 
стечајните постапки против должниците: Рл. 68/94 СЗ „Задругар“ -
Битола од 14.VII.1995 год., Л. бр. 170/95 „Катта Медика“ аиггска -
Битола од 05.1.1996 година, Л. бр. 10/96 - ПУП „2000" - Битола, Л. бр. 
164/95 - ПП „Ведрина“ - Ресен и Л. бр. 13/96 ГШ „Тупти“ - Битола, 
сите од 22.1.1996 год., Л. бр. 16/96 - СЗ „ВОЛ“ - Битола од 24 I.1996 
година, Л. бр. 4/96 - ПП "Не сашо“ - Битола и Л. бр. 7/96 ПЛ „Хаба-
зит" - Битола од 29.1.1996 год., СТ. бр. 540/95, 795/95, 1105/95 и 1202/95 
ПП „Декорама" - Битола од 28. ХП .1995 год., Ст. бр, 1101/95, ПП 
„Транзит“ - Прилеп и Ст. бр. 110/95, ПП „АЖ" - Прилеп, двата од 
21.XII. 1995 година, но не се спроведува, стечајната постапка и ликвида-
цијата се заклучуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (292) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр.99/96 од 01.11.1996 година, отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство, промет и услуга „Манака" од 
Скопје, ул. ,Јуриј Гагарин" бр.85-Б, жиро сметка бр.40120-601-275733. 

За ликвидацнонен управник се определува Јонче Трпевски од 
Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 2-1/6, телефон 255-139.. 

Се Повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ'' до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
на ликвидациониот должник да ги намират своите долгови без одла-
гање. 

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата од доверите -
лите за ден 12.III.1996 година во 11 часот, соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (249) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр.98/96 од 01.11.1996 година, отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Зоја“ од 
Скопје, ул. „Цицо Поповиќ“ бр.9/2-12, жиро сметка 40100-601-102088. 

За ликвидационен управник се одредува Јонче Трпевски од Скопје, 
ул. „Пелистерска“ бр.2-1/6, телефон 255-139. 

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 2 примероци со докази. Се повикуваат должниците на 
ликвидациониот должник без одлагање да ги намират своите долгови. 

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверите-
лите за ден 12.III. 1996 година во 11 часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (250) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр.79/96 од 30.1.1996 година, отворена е постапка за редовна ликвида-
ција над ППТ „Боро-Ком" експорт-импорт - Скопје, ул. „Мис Стон“ 
бр.1 и жиро сметка бр. 40120-601-243760. 

За ликвидационен управник определен е Тодорче Петровски од 
Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23, с. ГЛисиче, телефон 424-954. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 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 ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.III.1996 година во 
соба број 5З-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (251) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр.39/96 од 
22.1.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, промет и услуги „БУМЕРАНГ -
КОМЕРЦ“ увоз-извоз П.О. Скопје, ул. „Разловечко востание“ 2/1-4, 
бр. на жиро сметка 40120-601-155012. 

За ликвидационен управник се определува Бибоски Јане од Гости-
вар, ул. „Бранко Стојевиќ" бр.6. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
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суд со пријави во два примероци со докази„ Се задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 05.III.1996 година во 
10,40 часот, соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (252) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр.65/96 од 
31.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за спорт, култура и туризам „Жрк Унипроком" 
експорт-импорт Д,О.О. - Скопје, бул. ,Југославија“ бр.6, број на жиро 
сметка 40310-603-17335. 

За лнквндационен управник се определува Мирко Петрески од 
Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр.68/IV, телефон 417-488. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 14.III.1996 година во 
11,00 часот, соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (253) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр.40/996 од 23.1.1996 година, отворена е постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието „Гиле“ експорт-импорт Д.О.О. - Скопје, ул. 
„Ванчо Мицков" бр.19-а жиро сметка бр.40120-601-81461, 

За ликвидационен управник определен е Мирко Петревски од 
Скопје, булевар „АВНОЈ“ бр. 68/4, телефон 417-488. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 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 ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 18 III.1996 година во 
8,10 часот, соба број 5З-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (254) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 15/96 од 16.1.1996 година отворена е постапка за редовна ликвида-
ција над ПИТУ „Алеа“ - Скопје, ул. „Васил Стефановски“ бр. 19, жиро 
сметка бр.40100-601-288182. 

За ликвидациона управник определен е Жарко Дабески од Скопје, 
населба „Скупи“ ул.„6" бр. 23, телефон 310-589. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 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 ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 16.III.1996 година во 
8,10 часот, соба број 5З-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (255) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л .бр.57/96 од 
29.1.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
и стечајна постапка над Претпријатието за производство, сообраќај и 
трговија на големо и мало „АР“ Д.О.О. - Скопје, ул. „Франклин Руз-
велт" бр.б0-а-1/8 и број на жиро сметка 40100-601 168689. 

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од 
Скопје, булевар „АСНОМ“ бр.8/3-36, телефон 415-054. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок о,д 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги нзмират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 14.III1996 година во 
10,50 часот, соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (256) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението IV Л.бр.9096 од 
07.II.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција на Претпријатието за трговија на големо и мало, увоз-извоз, про-
изводство и услуги „Пан-Трејд" Д.О.О„ - Скопје, ул.„Киро Крстевски-
-Платник" бр.22, Скопје. 

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 по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побаруван,а на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 15.III.1996 година во 
8,20 часот, соба број 5З-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (257) 

14 февруари 1996 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважна следните печати: 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за 
производство и трговија на големо и мало ц.о. „ФИ-
КОМ"-Скопје“. (754) 

Се огласуваат за неважни печати на „Ловно-рибо-
ловното друштво „ГОТЕН" - Радовиш, на кои во сре-
дината на истите се наоѓа амблем од еребица“. (437-а) 

Округли печат под назив: „Претпријатие за елек-
троника и прецизна механика „ТЕХНИКА - СКОПЈЕ“ 
ДОО Скопје“. (744) 

Тркалезен печат под назив: „МАГЕНТА“ ЦО ек-
спорт-импорт - Претпријатие за производство, инжене-
ринг, внатрешен и надворешен промет Скопје. (741) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трго-
вија на големо и мало „Ј АНЕКС“ увоз-извоз доо Скоп-
је“. (742) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за внатрешна и надворешна- трговија Скопје 
„ОМЕР-КОМ" ДОО Експорт-импорт“. , (743) 

Округли печат под назив: „Фудбалски сојуз на Ма-
кедонија Скопје со петокрака и венец во средината“. 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за про-
мет и услуги Експорт-импорт „Компанија Матевски“ 
ДОО ЦОСкопје". (728) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за трговија и услуги „АЛ КОМЕРЦ“ Д.О.О. Ек-
спорт-Импорт Скопје“. (729) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за произ-
водство, промет и услуги извоз-увоз „ЛИБРА 2" ДОО 
Скопје“. (734) 

Тркалезен печат под назив: „Феријален сојуз на Ма-
кедонија и во средината со знак на истиот“. (735) 

Тркалезен печат под назив: „Агрокомбинат „Маке-
донија“ д.о.о. Скопје“. (736) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 413785/94, издаден од УВР - Скопје на 

име Гоце Митревски, ул. „М. Тито“ бр. 128-111/12, Не-; 
готино. (686) 

Пасош бр. 241713/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Захири Неџмедин, с. Г. Коњари, Куманово. (687) 

Пасош бр. Б856634, издаден од Амбасадата на Јор-
дан во Белград на име Нидал Раиф Амин Жабари, Пост 
рестант бр. 2, Скопје. (688) 

Пасош бр. 641680/90, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Менка Дуковска, ул. ,Јуриј Гагарин" бр. 79-б, 
Скопје. (689) 

Пасош бр. 329380/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Ристе Андоновски, ул. „А. Чехов“ бр. 7-а, Скопје^ 

(690) 
Пасош бр. 428706/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Есат Карач, ул. „Модес Мусарговски" бр. 3/3-10, 
Скопје. (691) 

Пасош бр. 479212/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Нурије Мемиши ул. „Фуштанска" бр. 138-6, 
Скопје. (692) 

Пасош бр. 000559/92, издаден од УВР - Скопје на 
име Рамизе Мемиши ул. „Фуштанска" бр. 138-б. (693) 

Пасош. бр. 450433/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Цена Петрушевска, ул. „Никола Карев“ бр. 52/1, 
Стајковци, Скопје. (694) 

Пасош бр. 59243/93, издаден од УВР - Скопје на име 
Суат Сулејмани, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 5, Скопје. 

(695) 
Пасош бр. 59244/93, издаден од УВР - Скопје на име 

Емине Сулејмани, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 5, Скопје. 
(696) 

Пасош бр. 749578/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Славица Андонова, бул. „Партизански одреди“ бр. 
72/92, Скопје. (697) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 



Пасош бр. 209424/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Исени Идрис, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 85, Скопје. 

Пасош бр. 482680/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Ружа Стојковиќ, ул. „Ѓорѓи Сугаре" бр. 2-1/1, 
Скопје. (699) 

Пасош бр. 320428/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Сабијана Мамут, ул. „Антонијо Дворжак" бр. 10-а, 
Скопје. (700) 

Пасош бр. 156930/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Алија Абдулхаким, ул. „171" бр. 19-а, Скопје. (701) 

Пасош бр. 028973 на име Николоски Трајко, ул. 
„Славеј Планина“ бр. 23, Прилеп. (717) 

Чекови на име Талески Гоце, бул. „Маршал Тито“ 
бр. 25-1/13, Струмица. (718) 

Пасош бр. 558246/95, издаден од УВР - Куманово на 
име Аврамовски Синиша, ул. „Београдска" бр. 2, Ку-
маново. (719) 

Работна книшка рег. бр. 5570, издадена од Собрание 
на општина Ресен на име Цветковски Танас Спиро, с. 
Штрбово, Ресен. (720) 

Пасош бр. 0713951, издаден од ОВР - Валандово на 
име Тодоровски Јован, Валандово. (721) 

Тековна сметка бр. 1275/10 и чекови од бр. 00784897 
до 00784903 и бр. 00334712, издадени од Стопанска 
банка а.д. - Титов Велес на име Љубенова Билјана, ул. 
„Стојан Јанакиев" бр. 5, Титов Велес. (722) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ 
„К.П. Мисирков“ с. Бистрица на име Најдовска Риза, с. 
Кравари, Битола. (723) 

Пасош бр. 0114037/93, издаден од ОВР - Виница на 
име Дончев Марјанчо, ул. „Партизанска“ бр. 9, Ви-
ница. (724) 

Пасош бр. 077187 на име Ајрули Фидо, Дебар. (725) 
Пасош бр. 53757 на име Минур Велиоски, с. Лабу-

ништа, Струга. (726) 
Пасош бр. 224309 на име Митев Стојанчо, с. Кар-

бинци, Штип. (727) 
Работна книшка на име Алмера Дациќ, Скопје. (163) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Неџати Му-
сли, с. Љуботен, Скопје. (164) 
Чековна картичка бр. 76527-02 и чековите од бр. 
2775836 до 2775838, издадени од Комерцијална банка 
а. д. - Скопје на име Радимила Ѓоргиева-Чипан, ул. „Ог-
њан Прица“ бр. 8, Скопје. (165) 
Свидетелство за завршено I, II, III и IV година и свиде-
телство за завршено средно образование, издадени од 
ММУЦ „Панче Арсовски“ - Скопје на име Жанета 
Ѓорѓиева, Скопје. (166) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ „Кли-
мент Охридски“ - Скопје на име Виолета Костовска, 
Скопје. (710-а) 
Работна книшка на име Владимир Крајевски, Скопје. 

(167) 
Работна книшка на име Радослав Видњевиќ, Скопје. 
Свидетелство за завршено средно образование, изда-
дено од Средно медицинско училиште „Д-р Панче Ка-
раѓозов“ -Скопје на име Радослав Видњевиќ, Скопје. 

(169) 
Работна книшка на име Лилјана Петрушевска, Скопје. 

(170) 
Работна книшка на име Перо Јакимовски, Скопје. (171) 
Работна книшка на име Мухарем Муртезани, Скопје. 

(172) 
Работна книшка на име Поп-Горѓиев Кирил, Скопје. 

(173) 
Работна книшка на име Попоски Спасе, Скопје. (174) 
Работна книшка на име Ангелче Давчевски, Скопје. 

(175) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од 
ОУ „Маршал Тито“ - с. Арачиново - Скопје на име 
Назми Сулејмани, с. Арачиново, Скопје. (176) 
Работна книшка на .име Јулијана Заркова, Скопје. (177) 
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Работна книшка на име Велимир Пандиловски, Скопје. 
(178) 

Работна книшка на име Весна Љубеска, Скопје. (179) 
Работна книшка на име Томе Бошковски, Скопје. (298) 
Работна книшка на име Сафедин Хот, Скопје. (299) 
Работна книшка на име Трајче Васиљевиќ, Скопје. 

(300) 
Работна книшка на име Љатифе Рамадани, Скопје. 

(301) 
Возачка дозвола за категорија „Б", „Ц" и „Д“, издадена 
од ГУВР - Скопје на име Каскаревски Драган, с. Мир-
ковци, Скопје. (302) 
Сообраќајни книшки за „ТАМ 500" и „Трабант", изда-
дени од ЃУВР - Скопје на име Каскаревски Драган, с. 
Мирковци, Скопје. (303) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од 
ОУ „Маршал Тито“ - с. Арачиново - Скопје на име 
Фатмир Асани, ул. „М. Тито“ бр. 34, с. Арачиново, 
Скопје. (304) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од 
ОУ „Маршал Тито“ - с. Арачиново на име Асани Се-
фер, с. Арачиново, Скопје. (305) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од 
ОУ „Маршал Тито“ - с. Арачиново на име Асани Ди-
лавер, с. Арачиново, Скопје. (306) 
Работна книшка на име Стојка Станојкова, Скопје. 

(307) 
Работна книшка на име Масхар Шеху, Скопје. (308) 
Работна книшка на име Славчо Димитровски, Скопје. 

(309) 
Работна книшка на име Љубомир Костовски, Скопје. 

(310) 
Работна книшка на име Валентина Бислимова, 
Скопје. (311) 
Работна книшка на име Ристо Ефтимов, Скопје. (312) 
Работна книшка на име Тошо Стојановски, Скопје. 

(313) 
Воена книшка бр. 0024162, издадена во Струга на име 
Бошко Мурџоски, Струга. (314) 
Девизна штедна книшка бр. 72070520-50102/21, изда-
дена од Стопанска банка а.д. - Основна банка Кума-
ново на име Владимир Тасевски, Куманово. (315) 
Денарска штедна книшка бр. 75052714, издадена од 
Поштенска штедилница - Куманово на име Владимир 
Тасевски, Куманово. (316) 
Работна книшка на име Кокан Вујичиќ, Скопје. (317) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од 
ОУ „Ибе Паликуќа“ - с. Ласкарци, Скопје на име Заха-
дин Мемети, с. Ласкарци, Скопје. (318) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од 
ОУ „Ибе Паликуќа“ - с. Ласкарци, Скопје на име Ваљ-
дете Мемети, с. Ласкарци, Скопје. (319) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од 
ОУ „Ибе Паликуќа“, с. Ласкарци, Скопје на име За-
рифе Мемети, с. Ласкарци, Скопје. (320) 
Индекс бр. 30809, издаден од Правен факултет - Скопје 
на име Дејан Соколовски, Скопје. (321) 
Работна книшка на име Иљаз Даути, с. Бојане, Скопје. 

(322) 
Работна книшка на име Симеон Белковски, Скопје. 
Работна книшка на име Селим Алити, Скопје. (324) 
Индекс бр. 73/91 на име Никола Ламбевски, Скопје. 

(325) 
Работна книшка на име Исмаил Сејхан, Скопје. (326) 
Работна книшка на име Мара Џороска, Скопје. (327) 
Работна книшка на име Јованка Станиовиќ, Скопје. 

(329) 
Работна книшка на име Љубинка Јованова, Скопје. 

(330) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од 
ОУ „Рајко Жинзифов" - Скопје на име Спасовски 
Спасе, Скопје. (331) 
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Работна книшка на име Јанковски Борис, Скопје. (332) 
Работна книшка на име Александар Неделковскн, 
Скопје. (333) 
Работна книшка на име Илијаз Ајша, Скопје. (334) 
Работна книшка на име Ристевска Марика, Скопје. 

(335) 
Работна книшка на име Пачемски Киро, с. Волково, 
Скопје. (336) 
Работна книшка на име Сали Бекиров, Скопје. (337) 
Работна книшка на име Маја Грујиќ, Скопје. (338) 
Работна книшка на име Јангос Петрос, Скопје. (339) 
Работна книшка на име Мурат Рецепи, с. Долно Сви-
ларе, Скопје. (340) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од 
ОУ „Шабан Бајрами“ - с. Кондово, Скопје на име Му-
рат Рецепи, с. Долно Свиларе, Скопје. (341) 
Работна книшка на име Христо Крстевски, Скопје. 

(342) 
Работна книшка на име Ристевска Даниела ул. „Ку-

мровец" бр. 102, Битола. (730) 
Работна книшка на име Митревска Елизабета ул. 

Бул. „1-ви Мај“ бр. 355-а, Битола (731) 
Работна книшка на име Синани Лирим ул. „Цар 

Самоил“ бр. 44, Битола. (732) 
Работна книшка на име Синани Мемет ул. „Цар 

Самоил“ бр. 44, Битола. (733) 
Тековна сметка бр. 10276/93 и три чека на име Грин-

тал Снежана ул. „Карпош Војвода“ бр. 39/31, Охрид. 
(738) 

Тековна сметка бр. 5038/03 и чек бр. 1678604 на име 
Трај коска Сава ул. „Бејбунар" 16, Охрид. (739) 

Пасош на име Пешов Живко, М. Каменица. (737) 
Пасош бр. 523730 издаден од ОВР Струга на име 

Мустафа Мирлинд, ул. „Ристо Крле“ 3/2/3, Струга. 
(745) 

Пасош бр. 0398362 на име Магбуле Беќири, Дебар. 
(746) 

Пасош бр. 0049888 издаден од ОВР Демир Хисар на 
име Поповиќ Петар с. Слепче, Д. Хисар. (747) 

Тековна сметка бр. 2569/99 и чекови од бр. 00609723 
до 609727 издадени од Стопанска банка филијала Гевге-
лија, на име Митрова Иванка, ул. „И. Л. Рибар“ бр. 53, 
Гевгелија. (740) 

Пасош бр. 517201 издаден од УВР Тетово на име 
Абази Ремзи с. Синичане, Тетово. (748) 

Пасош бр. 309063 на име Ислами Шаќир с. Врап-
чиште, Гостивар. (749) 

Пасош бр. 241726 издаден од УВР Куманово на име 
Ајдари Џеват ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7, Куманово. 

(750) 
Пасош бр. 506821 издаден од УВР Штип на име Ива-

нов Трајчо ул. „Крсте Мисирков“ бр. 1, Штип. (751) 
Пасош бр. 044993 издаден од ОВР Струмица на име 

Васил Стоилов с. Босилово, Струмица. (752) 
Пасош бр. 0342156 на-име Најдовска Лидија ул. „Пе-

листерска“ бр. 3 с. Кравари, Битола. (752) 
Пасош бр. 0339400 на име Најдовски Владо ул. „Пе-

листерска 3" с. Кравари, Битола. (753) 
Пасош бр. 087241 на име Џелили Флорим ул. 

„Живко Брајковски“ бр. 183, Гостивар. (754) 
Пасош бр. 607062/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Шабан Мемедов ул. „НО“ бр. 51, с. Арачиново, 
Скопје. (284-а) 

Чек бр. 2522622-42, од тековна сметка бр. 12514-42 
издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Љубица Трачевска, Скопје. (283) 

Чекови од бр. 199963 до 199970 од тековна сметка 
бр. 84208302, издадени од Извозно кредитна банка а.д. -
Скопје на Име Владимир Лазовски, Скопје. (284) 

Чекови од бр. 258905 до 258909, издадени од Стопан-
ска банка во Берово на име Аврамска Натка од Берово. 

(656-а) 

Пасош бр. 026089/93, издаден од УВР - Струмица на 
име Николов Митко с. Сушево бр. 128, Струмица. 

(657-а) 
Пасош бр. 27383, издаден од УВР- Штип на име 

Попадинов Ангел, ул. „Вардарска“ бр. 28, Штип. 
Чековна картичка бр. 11492-34 и чековите од бр. 

9278322 до 9278330, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Добринка Стојановска, Скопје. (285) 

Чекови од бр. 9572158 до 9572162 и 8912875 од те-
ковна сметка бр. 26025634-19, издадени од Стопанска 
банка а.д. - Скопје на име Владимир Стојков, Скопје. 

(286) 
Чековна картичка бр. 0103376-22 и чекови од бр. 

2895998 до 2896002 од бр. 2528532 до 2528537 и броевите 
2528530, 2732239, 2732241, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Дано Милошевски, Скопје. 

(287) 
Чекови од бр. 3001499 до 3001502 од тековна сметка 

бр. 00118119691, издадени од Комерцијална банка а.д.-
Скопје на име Катерина Стојановска - Скопје. (288) 

Чековна картичка бр. 17357-34 и чековите од бр. 
2893394 до 2893401, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Блага Јовановска, Скопје. (289) 

Пасош бр. 517201, издадени од УВР - Тетово на име 
Абази Ремзи, с. Синичане, Тетово. (682) 

Чекови од бр. 0007897122 до 0007897139 од тековна 
сметка бр. 42541-97, издадени од Стопанска б ика -
Скопје на име Весна Пешевска, ул. „Ж. Зрењанин“ бр. 
57, Скопје. (290) 

Решение Уп. бр. 12-1793 од 18.VI.1984 година, изда-
дено од СО-Центар - Скопје на име Рамадан Мемеди, 
Скопје. (291) 

Решение Уп. бр. 25-749 од 28.11.1994 година, изда-
дено од Министерство за стпанство - ПО Центар -
Скопје на име Жиле Арифи и Жиле Фикрет, Скопје, 

(292) 
Решение бр. 11-4321 од 9.1.1989 година, издадено од 

СО-Чаир, Скопје на име Даница Секуловска, Скопје. 
(293) 

Решение бр. 25-2370 од 31.VII.1994 година, изда-
дено од Министерство за стопанство ПОЕ - Карпош, 
Скопје, на име Жарко Гавроски, Скопје. (294) 

Решение Уп. бр. 11-459 од 18.II.1992 година од Се-
кретаријат за стопанство „Чаир“ - Скопје, на име 
Душко Живковски, Скопје. (295) 

Решение бр. 25-1135 од 11.V.1993 година, издадено 
од Министерство за стопанство ПОЕ - Карпош - Скопје 
на име Блажевски Андон и Нелковски Русе, Скопје. 

(296) 
Решение Уп.бр. 12-5297 од 24.V.1991 за упис на ду-

ќан, издадено од СО Центар - Скопје на име Ангелов-
ски Борче, ул. „Рилски конгрес“ бр. 32, Скопје. (297) 

Решение бр. 14-572 од 6.II.1992 година, издадено од 
Министерство за стопанство - Секретаријат за стопан-
ство - Карпош - Скопје на име Земри Мамути, Скопје. 

(364) 
Решение Уп.бр. 12-7957 од 26.Х.1992 година, изда-

дено од Секретаријат за стопанство Центар - Скопје на 
име Зија Селими, Скопје. (365) 

Решение Уп.бр. 25-684 од 23.II.1994 година, изда-
дено од Секретаријат за стопанство Центар - Скопје, 
на име Шерифе Османи, Скопје. (366) 

Решение бр. 12-561 од 13.II.1989 година, издадено од 
СО- Центар - Скопје на име Никола Арсовски, Скопје. 

(367) 
Решение бр. 11-5051 од 13.II.1989 година, издадено 

од СО - Центар - Скопје на име Добре Ѓорѓиев, Скопје. 
(368) 

Решение бр. 12-660 од 8.VII.1990 година, издадено 
од СО - Центар Скопје на име Пецо Христовски и 
Христовска Василка, Скопје. (369) 

Пасош бр. 660831/95 издаден од УВР Кичево на име 
Дева Чефлија с. Зајас, Кичево, (715) 
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Пасош бр. 587444 издаден од УВР Штип на име Јуеи-
нова Нергузе Раштански пат 181, Штип. (755) 

Пасош бр. 054176 издаден од УВР Куманово на име 
Илиевски Горан, ул. „Димитра Туцовиќ" бр. 2/2-2, 
Куманово. (756) 

Пасош бр. 0317785 на име Зашова Сашка с. Тркање, 
Кочани. (757) 

Пасош бр. 228606 издаден од УВР Тетово на име 
Салија Етем с. Добарце, Тетово. (758) 

Чековна картичка бр. 533/61 и чекови бр. 1220941 -
1220950 од бр. 1179288 до 11792-290 на име Милева Не-
вена ул. „X. Т. Карпош“ бр. 7, Штип (759) 

Чекови бр. 5671, 84406, 363550, 404500 од тековна 
сметка бр., 6247/33 на име Крстева Валентина, бул. 
„ЈНА“ бр. 24/20, Штип. (760) 

Пасош бр. 0044479 на име Постолов Кирил ул. 
„Плачковица“ бб Радовиш. (762-а) 

Тековна сметка бр. 2103/35 и чекови од бр. 834959 до 
834962 и лична карта бр. 69529 издадени од Кочани на 
име Бранка Кужевска, ул. „4 Јули“ бр. 14, Кочани. (761) 

Пасош бр. 0342/156 на име Најдовска Лидија ул. 
„Пелистерска“ - 3 Кравари, Битола. (763) 

Пасош бр. 0339400 на име Најдовски Владо ул. „Пе-
листерска“ 3 Кравари, Битола. (764) 

Пасош бр. 0166593 на име Рамизи Бесим, с. Добри-
дол, Гостивар. (765) 
Пасош бр. 091766 на име Исмаили Бектеш с. Здуње, 

Гостивар. (766) 
Пасош бр. 0366292 издаден од ОВР Дебар на име 

Каја Абибе ул. „Таса Мартиновска“ бр. 8,,Дебар. (767) 
Диплома издадена од СЗУ - Куманово на име Ранко 

Филиповски с. Доброшане, Куманово. (768) 
Пасош бр. 0061682 издаден од УВР Прилеп на име 

Цветановски Роберт ул. „Моша Пијаде“ бр. 2/63 При-
леп. (769) 

Пасош бр. 0098674 издаден од УВР Прилеп на име 
Бунтески Роберт ул.„Орде Чопела“ бр. 20, Прилеп. 

Тековна сметка бр. 2244/77 чекови од бр. 787032 до 
787033 и 787034, 787036 и 787039 на име Стефанов Сте-
фан с. Чифлик, Кочани. (771) 

Тековна сметка бр. 4830/89 и чекови од бр. 1147094 
до 1147097 на име Борче Арсов ул. „X. Карпош“ бр. 6, 
Кочани. (772) 

Пасош бр. 0417079 на име Муратова Селмак с. Калу-
ѓерица, Радовиш. (773) 

Пасош бр. 225078 издаден од УВР Штип на име Мак-
симовски Димче ул. „Глигор Прличев" 2, Штип. (774) 

Пасош на име Џелили Шемшат ул. „Никола Пара-
пунов" бб, Гостивар. (775) 

Пасош бр. 376372 на име Садики Султаин с. Бело-
виште, Готивар. (776) 

Пасош бр. 593021 на име Садику Нафије с. Бело-
виште, Гостивар. (777) 

Пасош бр. 88336 издаден од УВР Тетово на име 
Крстовски Стојан с. Подбраѓе, Тетово. (778) 

Пасош бр. 026749 на име Лазаров Јован ул. „Никола 
Карев“ 19, Кочани. (779) 

Чекови бр. 307458, 307459, 307460 од тековна сметка 
бр. 2548-79 на име Савески Саве, ул. „Циглана II" - бр. 
13, Гостивар. (780) 

Решение за занаетчиска дејнот на име Рамадани Са-
фије ул. „Браќа Гиноски“ бр. 7-3-3, Гостивар. (781) 

Пасош бр. 290182 на име Ефремов Круме ул. „М. 
Тито“ 28, Кочани. (772) 

Пасош бр. 438667 издаден од УВР Штип на име Ри-
стов Благојчо ул. „Б. Крајгер" 14/28, Штип. (773) 

Чекови бр. 1227951, 1227960, 1084637, 1084640 од 
тековна сметка бр.8765/76 на име Рабаџиска Ирена, ул. 
„Вита Поп Јорданова“ 84, Штип. (774) 

Пасош бр. 337404 на име Исмаили Зулбеар с. 
Врбјане, Гостивар. (775) 

Пасош бр. 226385 на име Салији Исак с. Врапчиште, 
Гостивар. (776) 

Пасош бр. 091649 на име Илјази Ејуп с. Сенокос 
Гостивар. (777) 

Пасош бр. 260912 издаден од ОВР Крушево на име 
Зулал Рустеми, с. Житоше, Крушево. (779) 

Пасош бр. 168665 издаден од УВР Штип на име Бај-
рамов Али ул. „Раштански пат“ бр. 169, Штип. (780) 

Пасош бр. 0466714 издаден од УВР Прилеп на име 
Настески Горанчо ул. „Ладо Лапецот“ бр. 64, Прилеп. 

(781) 
Пасош бр. 0501342 издаден од УВР Прилеп на име 

Поповиќ Вера, кеј „9-ти Септември“ 70/9, Прилеп. (782) 
Пасош бр. 0000854 на име Игев Стојан ул. „Ленино-

ва“ бр. 2, Кавадарци. (783) 
Пасош бр. 0715174 на име Игева Ленча ул. „Ленино-

ва“ бр. 2, Кавадарци. (784) 
Пасош бр. 0091559 на име Јакупи Ирфан, с. Д. Ба-

њица, Гостивар. (785) 
Пасош бр. 079497 на име Стојаноска Мира ул. „Пи-

рин Планина“ 63, Охрид, (786) 
Пасош бр. 0378992 на име Касами Гајур ул. „Боге 

Велиновски“ бр. 41, Гостивар. (787) 
Пасош на име Анѓеловски Зоран, ул. „Боро Соко-

лов“ 14, Куманово. (788) 
Пасош на име Тасевски Божидар „Ѓуро Салај“ бр. 2, 

Куманово. (789) 
Пасош бр. 668410 на име Бајрами Зилфи с. Градец, 

Гостивар. ,. (790) 
Чекови од бр. 9414156 до 9414160 од тековна сметка 

бр. 8707-21 на име Љубица Исајловска, Скопје, изд. од 
Стопанска банка. (792) 

Чекови од бр. 9543341 до 9543351 од тековна сметка 
бр. 5956-42 издадени од Стопанска банка АД Скопје, ма 
име Силвана Петровска, Скопје. (793) 

Пасош бр. 0029324 издаден од УВР Прилеп на име 
Андреески Ќиро ул. „Борка Талески“ бр. 47, Прилеп. 

(794) 
Пасош бр. 0470537 издаден од УВР Битола на име 

Здравка Колева нас. Карпош бр. 3/3-16, Битола. (795) 
Пасош бр. 249466 на име Исмаили Насуф с. Сини-

чане Тетово. (796) 
Пасош бр. 0198734 издаден во Тетово на име Алити 

Фадил с. Ларце, Тетово. (797) 
Пасош на име Настиќ Јовица ул. „Балтепе04 бр. 23, 

Тетово. (798) 
Пасош бр. 99345 издаден од ОВР Крушево на мис 

Зорниќ Ешеф с. Житоше, Крушево. (799) 
Пасош бр. 398858 издаден од ОВР Струга на име 

Скендери Атми с. Велешта, Струга. (800) 
Пасош бр. 565798 издаден од УВР Т. Велес на име 

Звонко Терзиев ул. „Крсте Мисирков“ бр. 8/II, Т. Ве-
лес. (801) 

Пасош бр. 0470876 издаден од УВР Битола на име 
Христо Колев с. Трново, Битола. (802) 

Пасош бр. 0470537 на име Колева Здравка населба 
Карпош 3/3, Битола. (803) 

Пасош бр. 298530 издаден од УВР Куманово на име 
Илиевски Коста ул. „Сава Ковачевиќ“ 9Б 1/4, Кума-
ново. (804) 

Пасош бр,. 042044 на име Муслију Арслан с. Ску-
дриње, Гостивар. (805) 

Тековна сметка издадена од Стопанска банка на име 
Трпески Перо, Гостивар. (806) 

Тековна сметка на име Живка Трпеска, Гостивар. 
(807) 

Чек бр. 1182741 издаден од Стопанска банка Главна 
филијала Струмица на име Катја Горванлиева булч 
„Маршал Тито“ 14-11/11 Струмица. (808) 

Пасош бр. 523565 издаден од ОВР Струга на име 
Муса Асим с. Добовјани, Струга. (809) 

Пасош на име Соколов Трајан с. Гаргулица, Радо-
виш. (810) 

Чековна карта бр. 8770/81 на име Снежана Младе-
новска ул. „Енѓелсова“ 23/8, Штип. (811) 
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Пасош бр. 439035 на име Петкоски Коста ул. „С. 
Ковачиќ“ 115, Охрид. (812) 

Свидетелство за завршено IV одделение издадено од 
ПОУ „Рајко Жинзифов" с. Д. Оризари на име Куртагиќ 
Леија с. Г. Оризари. (813) 

Свидетелство од I и II година издадено од Центар за 
насочено образование на име Недановски Раде, с. 
Долно Оризари Битолско. (814) 

Пасош бр. 39976 издаден од ОВР Струга на име 
Доко Башким с. Корошишта, Струга. (761-а) 

Решение бр. 18-8509/2 - 95 на ППТУ „Ником", Кава-
дарци. (814-а) 

Пасош бр. 025089 издаден од ОВР Струмица на име 
Николов Митко с. Сушево 128, Струмица. (779) 

Пасош бр. 80501, издаден од ОВР Струга на име 
Меноски Назиф, с. Мислодежда, Струга. (778-а) 

Пасош бр. 0410118, издаден од ОВР Струмица на 
име Ристов Нако ул. ,Димитар Хаџивасилев Јасмин“ 8/ 
13, Струмица. (780-а) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено 
од ЦОУ „Единство“ М. Брод на име Костадиноска Су-
зана, М. Брод. (781-а) 

Пасош бр. 128733/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Аљи Ниметула с. Грчец, Скопје. (816) 

Пасош бр. 431665/94, издаден од УВР - Скопје наиме 
Љупчо (давковски, ул. „Социјалистичка Зора“ бр. 57, 
Скопје. (817) 

Пасош бр. 434370/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Африм Бучи, бул. „Македонско-косовска бригада“ 
бр. 44 бр. 7, Скопје. (818) 

Пасош бр. 125563/93, издаден од УВР Скопје на име 
Ферат Ферати, с. Морани, Скопје. (819) 

Пасош бр. 642488/95, издаден од УВР Скопје наиме 
Стефан Јовановски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 9, с. Стај-
ковци, Скопје. (820) 

Пасош бр. 557111/95, издаден од УВР Скопје на име 
Камбер Зекирија ул. „Дижонска" 11/5, Скопје. (821) 

Пасош бр. 557121/95, издаден од УВр Скопје на име 
Коле Кочов, бул. „АВНОЈ“ 98/2, Скопје. (822) 

Пасош бр. 56350/93, издаден од УВР Скопје на име 
Азиси Неџати, с. Бојане, Скопје. (823) 
Пасош бр. 514385 на име Стојчевски Трајче Влатко с. 
Сиричино - Тетово. (824) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на чл.33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на Р. Македонија“ бр.38/93), ДОО „ЗЛЕТОВО 
- САСА“ П.О. Скопје објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-
ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. Друштвото со ограничена одговорност за промет на 
стоки и услуги „ЗЛЕТОВО-САСА" П.О. Скопје, ул. 
„Партизански одреди“ бр.18, Скопје, ги повикува пора-
нешните сопственици и нивните правни наследници, 
државјани на Република Македонија, да ги пријават 
своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објаву-
ваното на огласот. 
2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посебен 
образец пропишан од Агенцијата на Република Маке-
донија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал. 
3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во два 
примерока од кои едниот до Агенцијата на Република 

Македонија за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал, а другиот до ДОО „ЗЛЕТОВО 
- САСА“, Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр.18 
Скопје. (275) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Димче 
Мирчев“ - Титов Велес 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 15.11.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел на претпријатието. 

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. „Раштански пат“ бб 
во Титов Велес во време од 08 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Преспа-
транс" - Ресен. 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел на претпријатието. 

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. „Ленинова“ бб во 
време од 7 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Македонија 
Табак“ експорт-импорт А.Д. - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 го-
дина, донесе Решение за давање согласност на Одлу-
ката за трансформација на претпријатието, согласно 
Законот за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: пренесување на остатокот на општествениот капи-
тал на Агенцијата на Република Македнија за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

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. „Ш-та Македонска 
бригада“ бб во време од 8,00 до 14,00 часот. 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Стоко-
комерц" - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1996 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. „Партизански одре-
ди“ бр. 93 во време од 8 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, Т.П. „Ко-
раб“ - Дебар 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 10.01.1996 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. 

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. „Атанас Илиќ“ 45 
Дебар, во време од 8,00 до 14,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал на ПОС 
„Скопско Поле“ - Охрид 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 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. „Македонски про-
светители“ 10, во време од 7 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Жито Ка-
раорман" ДОО Кичево 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на Претпријатието на лица кои го превзе-
маат управувањето. 

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. Булевар „Илинден“ 
бр. 44 во време од 7 до 14 часот. (293) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ЗАВОД ЗА 
УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА „СКОПЈЕ“ -
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 31.01.1996 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. „Партизански 
Одреди“ број 89, во време од 10,00 до 14,00 часот. 

(302) 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал, ОГП 
„Дримкол“ Вевчани 

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 5.01.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на Претпријатието на лица кои го превзе-
маат управуваното. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во с. Вевчани - Струга во 
време од 8,00 до 14,00 часот. (303) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „Агро-
плод" - Ресен 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на Претпријатието на лица кои го превзе-
маат управуваното. 

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. „Индустриска“ бб 
Ресен во време од 8,00 до 14,00 часот. 
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Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 80/93), Заводот за статистика го утврдува и објавува 
ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕ-

СЕЦ ЈАНУАРИ 1996 ГОДИНА 
Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-

блика Македонија во периодот јули - декември 1995 и 
јануари 1996 година, во однос на просечните цени на 
мало во првото полугодие 1995 година изнесува 3,5%. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с. р. 

СОДРЖИНА 
118. Одлука за воспоставување дипломатски од-

носи меѓу Република Македонија и Белизе . 169 
119. Решение за давање согласност за назначу-

ва!ве инспектор за урбанизам и градеж-
ништво во Одделението за инспекциски ра-
боти на општините на град Скопје 169 

120. Решение за разрешување и именување 
член на Училишниот одбор на УСО „Кочо 
Рацин“ - Скопје 169 

121. Решение за давање согласност на Одлуката 
за именувана индивидуален работоводен 
орган на РО за згрижување, воспитание и 
образование на деца од предучилишна во-
зраст „Царка Андреевска“ - Кратово . . . . 169 

122. Решение за давање согласност на Одлуката 
за именувана индивидуален работоводен 
орган на РО за згрижување, воспитание и 
образование на децата од предучилишна 
возраст „Мајски цвет“ - Скопје 170 

123. Решение за давање согласност на Одлуката 
за именувана индивидуален работоводен 
орган на РО за згрижување и воспитание „8 
Март“ - Струга 170 

124. Решение за давање согласност на Одлуката 
за именување директор на Заводот за заш-
тита на спомениците на културата и Наро-
ден музеј - Штип 170 

125. Решение за назначување советник на мини-
стерот за финансии 170 

126. Решение за именување вршител на долж-
носта управител на Затворот во Битола со 
Отворено одделение во Прилеп 170 

127. Решение за разрешување од должноста 
управител на Затворот во Охрид 171 

128. Решение за именуванње управител на За-
творот во Охрид 171 

129. Решение за назначување помошник на ми-
нистерот за урбанизам, градежништво и 
заштита на животната средина 171 

130. Решение за давање согласност за назначу-
вање инспектор за урбанизам и градеж-
ништво во Одделението за инспекциски ра-
боти на општините на град Скопје 171 

131. Решение за давање согласност за назначу-
вање инспектор за урбанизам и градеж-
ништво во Одделението за инспекциски ра-
боти на општините Гостивар, Тетово, Ти-
тов Велес, Куманово, Крива Паланка, 
Свети Николе и Кратово 171 

132. Решение за давање согласност за назначу-
вање инспектор за урбанизам и градеж-
ништво во Одделението за инспекциски ра-
боти на општините Гостивар, Тетово, Ти-
тов Велес, Куманово, Крива Паланка, 
Свети Николе и Кратово 172 

133. Решение за разрешување од должноста со-
ветник на министерот за здравство 172 

134. Решение за давање согласност за назначу-
вање инспектор за урбанизам и градеж-
ништво во Одделението за инспекциски ра-
боти на општините Гевгелија, Кавадарци, 
Струмица, Штип, Берово, Виница, Дел-
чево, Неготино, Радовиш, Кочани, Про-
биштип и Валандово 172 

135. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на Матичната би-
блиотека „Искра“ - Кочани 172 

136. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Собирот на работните луѓе 
во Градската библиотека „Борка Талески“ 
-Прилеп. 172 

137. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Собирот на работните луѓе 
во Народната матична библиотека „Вук 
Караџиќ" - Гостивар 173 

138. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Советот на Театарот за деца 
и младинци Скопје 173 

139. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Работната заедница на ЈП Ве-
теринарна станица „Валандово" - Валан-
дово 173 

140. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Собирот на работните луѓе 
на ПОС за прикажување на филмови 
„Градски кина“ Битола 173 

141. Одлука за именување претставници на Ре-
публиката во Работната заедница на Ма-
тичната библиотека „Ванчо Прке“ - Ви-
ница 174 

142. Правилник за изменување на Правилникот 
за определувана на дејностите во кои ма-
лите субјекти ги водат деловните книги по 
системот на просто книговодство 174 

143. Упатство за постапката за издавана на 
Одобрение за адаптација (пренамена) и за 
Решение за употреба на адаптација (прена-
мена) на постојните објекти со што се адап-
тира (пренаменува) одреден простор за 
вршење на соодветна дејност 174 

144. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 175 

145. Решение на Републичката геодетска 
управа: 175 

146. Решение на Републичката геодетска 
управа 175 

147. Решение на Републичката геодетска 
управа 175 

148. Решение на Републичката геодетска 
управа 175 

149. Решение на Републичката геодетска 
управа 175 

150. Решение на Републичката геодетска 
управа 176 

151. Решение на Републичката геодетска 
управа. . . 176 

152. Решение на Републичката геодетска 
управа 176 

153. Решение на Републичката геодетска 
управа : . . . . 176 

154. Решение на Републичката геодетска 
управа 176 
Исправка на Законот за просторно и урба-
нистичко планирање 176 
Објава за процентот на порастот на цените 
на мало во Република Македонија во месец 
јануари 1996 година 188 

Издавач: Новинско-нздавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди“ бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 228-204, 117-460 Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 

Жиро сметка 40100-603-12498. Печат: Печатница „Нова Македонија“ - Скопје 


