
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. 

Петок, 20 септември 1996 
Скопје 

Број 51 Год.LII 

Аконтацијата за 1996 година изнесува 
6.000 денари. Овој број чини 200 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

950. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од Зако-
нот за помилување („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Ма-
кедонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Парична казна во износ од 20.000,00 денари се извр-
шува од осуденото лице: 

1. Бојан Васко, Стојановски од Скопје. 

II 

Извршувањето на казната затвор се заменува со 
условна осуда за време од 1 година на осудените лица: 

1. Никола Атанас' Бансколиев од с. Моноспитово, во 
траење од 3 месеци, 

2. Горанчо Пано Дамјански од Радовиш, во траење 
од 3 месеци. 

III 

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

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 
вршителите на дејност со личен труд што вршат промет 
на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати така што највисоките малопродажни 
цени да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини 
- МБ-86 
- МБ-98 
- БМБ-95 

б) Гасно масло - дизел 
гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- Екстра лесно (ЕЛ) 

г) масло за горење (Мазут) 

ден/лит 
до 34,50 
до 36,50 
до 36,50 

ден/лит 
до 23,00 
до 22,50 

до 14,00 
до 6,10 ден/кг. 

Цените од став 1 на оваа точка потточките „а“, „б" и 
„в“ важат франко пумпна станица, а цената на потточ-
ката „г" важи франко производител. 

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука содржани се акцизите кои ги плаќаат 
обврзниците согласно Законот. 

4. Во цените од точка 2 на оваа одлука содржани се и 
трошоците за превоз од 0,260 ден/литар, а трошоците 
на прометот изнесуваат: 

Бр. 08-751 
18 септември 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с,р. 

951. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

(„Службен весник на РМ“, бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-

ДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 
нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 
а) Моторни бензини ден/лит 

- МБ-86 до 8,865 
- МБ-98 до 9,415 
- БМБ-95 до 10,124 

б) Дизел гориво 
- Д-1 до 7,282 
- Д - 2 до 7,139 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) до 7,351 

г) Мазут до 5,143 ден/кг. 

а) Моторни бензини 
- МБ-86 
- МБ-98 
- БМБ-95 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (Мазут) 

до 1,232 
до 1,306 
до 1,402 

до 1,019 
до 0,999 

до 1,027 

до 0,257 ден/кг. 

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 
оваа одлука Заводот за платен промет ќе врши уплата 
во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-
инвалидско осигурување. 

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

Број 23-2443/1 
11 септември 1996. година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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952. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 
4/96), и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ ОБ-
ЈЕКТИ ПОКРАЈ МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ М-1, 
ДЕЛНИЦА СКОПЈЕ-КУМАНОВО, СТАЦИ-
ОНАЖА НА КМ. 1002+673-ЛЕВО, НА ПОДРА-
ЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА „ГАЗИ БАБА“ -

СКОПЈЕ 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на бензинска пумпа со придружни објекти покрај маги-
стралниот пат М-1, делница Скопје-Куманово, стаци-
онажа на км. 1002+673-лево, на КП бр. 220/2, КО „Де-
љадровци“, во м.в. „Пуковско", со вкупна површина од 
7.000 квадратни метри, на подрачјето на општината 
„Гази Баба“ - Скопје чии инвеститори ќе бидат АД 
„Макпетрол" од Скопје и Македонската Православна 
Црква - Епархија Полошко-Кумановска од Скопје и се 
определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за 
неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот при-
лог-ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа 
во Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Број 23-2436/1 
11 септември 19% година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

953. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

Тарифен Тарифна НАИМЕНУВАЊЕ Количина 
број ознака 

84.71 Машини за автоматска 
обработка на податоци 
и нивни единици: маг-
нетни или оптички чи-
тачи, машини за пре-
сметување на податоци 
на носители на пода-
тоци во кодирана форма 
и машини за обработка 
на такви податоци, не-
спомнати или неопфа-
тени на друго место: 

- Други дигитални ма-
шини за автоматска 
обработка на податоци 

8471 41 - - Што во исто ку-
пиште имаат најмалку 
една централна еди-
ница, како и една влезна 
и излезна единица, или 
како комбинирана 
влезно-излезна еди-
ница: 

8471 41 90 00 Друго 
а) Персонален компју-
тер DTK Compjuter -
Note Book DTK FEAT-
41 80486- 133 Mhz 1 парче 

8471 50 - Дигитални централни 
единици освен оние тао^ 
бр. 8471 41 и 847149 кои 
содржат или не содржат 
во исто една или две од 
следниве единици: ме-
мориски единици, 
влезни единици, 
излезни единици: 

8471 50 90 00 - -Друго 
а) Персонален компју-
тер Compaq Deskpro XL 
6200 Model 2100 1 парче 
б) песонален компјутер 
DTK Computer 486 DX4 1 парче 

8471 60 - Влезни или излезни 
единици, што содржат 
или не содржат мемори-
ски единици во исто ку-
ќниве 

"8471 60 40 00 Печатари 
а) HP Desk Jrt 850 prin-
ter 1 парче 
б) XANTE Accel-a Wri-
ter-812,1200 x 1200, MB 
Ram, POSTSCR, 8 str./ 
min. - A4 1 парче 

9009 Апарати за фотокопи-
рање со вграден оп-

.тички систем, апарати 
за контактно копирање 
и апарати за термичко 
копирање: 

9009 30 00 00 - апарати за термичко 
копирана 
а) фотокопирен апарат 
„Рикоџ" ФТ 4490 1 парче 

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

Бр. 23-2434/1 
11 септември 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 
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954. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Македон-
ската академија на науките и уметностите и тоа: 

Тарифен Тарифна НАИМЕНУВАЊЕ Количина 
број ознака 

8703 Патнички автомобили и 
други моторни возила 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен 
возилата од тар. бр. 
8702), вклучувајќи и мо-
торни возила за комби-
ниран превоз на лица и 
стоки (од типот „кара-
ван“ „комби“, итн.) и 
автомобили за трки: 

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

до 3000 см3 

Со вграден 
катализатор 

8703 23 10 И а) OPEL ASTRA GL 
1.61 16V lOOks 1 парче 

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

Тарифен Тарифна 
број ознака НАИМЕНУВАЊЕ Количина 

Бр. 23-2432/1 
11 септември 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

955. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Службата 
за општи и заеднички работи при Владата на Република 
Македонија и тоа: 

Тарифен Тарифна НАИМЕНУВАЊЕ Количина 
број ознака 

8422 Машини за миење са-
дови; машини за чи-
стење или сушење ши-

шиња или други садови; 
машини за полнење; за-
тварање, херметичко 
затварана или етикети-
рање на шишиња, ли-
ме нки, кутии, вреќи или 
други контејнери; ма-
шини за капслирање на 
шишиња, тегли, цевки и 
слични контејнери; 
други машини за паку-
вање или завивање 
(вклучувајќи и машини 
за топло заливањ); ма-
шини за газирање пија-
лаци: 
- Машини за миење са-
дови: 

8422 19 00 00 --Друго 
а) Машини за миење на 
садови со капацитет од 
1000 чинии на час 1 парче 
б) Машини за миење 
садови со капацитет од 
400 чинии на час 1 парче 

8440 Книговезачки машини, 
вклучувајќи и машини 
за прошивање на книги: 

8440 10 - Машини: 
844010 90 00 --Друго 

а) Термо-пластифици-
ран модел 569 ЛМ елек-, 
трична 1 парче 

8441 Други машини за прера-
ботка на хартиена маса, 
хартија или картон, 
вклучувајќи и машини 
за сечење од сите ви-
дови: 

8441 10 - Машини за сечење: 
8441 10 80 00 --Друго 

а) Книговезачки но-
жеви за сечено на хар-
тија „Адаст - Максима“ 
80 Фп 2 парчиња 

8443 Машини за печатење, 
вклучувајќи машини за 
печатење со млаз од ма-
стило (ink-jet) освен 
оние од тар. број 8471; 
машини за помошна 
употреба при печате-
в т е : 

8443 60 00 00 - Машини за помошна 
. употреба при печате-

ното 
а) Машини за перфори-
рана и бигување фор-
мат Б-2 електрична 1 парче 

8469 Машини за пишувано 
освен псчатарите од 
тар. бр. 8471; машини за 
обработка на текст: 

8469 30 00 00 - Други машини за пи-
шување, ^електрични 
а) Машини за пишувано 
електрични или меха-
нички со ваљак од 46 см. 
кирилица ;; ; 4 парчиња 
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Тарифен Тарифна НАИМЕНУВАЊЕ Количина 
број ознака 

8470 Машини за сметање и 
џебни машини за сни-
мање, репродукција и 
покажување на пода-
тоци, со пресметковни 
функции; книговод-
ствени машини за фран-
кирање, машини за из-
давање билети и слични 
машини, со вграден 
уред за сметање; реги-
стар каси: 

8470 40 00 00 - Книговодствени ма-
шини 
а) Машини за сметање 
„Олимпија“ - 5212 ЦПД 8 парчиња 

8472 Други канцелариски ма-
шини (на пример, ма-
шини за умножување -
хектографски или на 
матрици, машини за 
адресирање, автоматски 
машини за исплата на 
банкноти, машини за 
сортиран^, броење и за-
виткување на метални 
пари, машини за 
острење моливи, ма-
шини за перфорирање 
или спојувана со жи-
чени колци): 

8472 90 -Друго 
8472 90 90 00 --Друго 

а) Уништувачи на хар-
тија за повеќе листови 4 парчиња 

9009 Апарати за фотокопи-
р а ^ со вграден оп-
тички систем, апарати 
за контактно копирање 
и апарати за термичко 
копирање: 

9009 21 00 00 - - Со вграден оптички 
систем 
а) Апарат за фотокопи-
рање „Канон-6020" 1 парче 
б) Апарат за фотокопи-

' рац,е „Рикох-6645" 2 парчшва 
в) Апарат за фотокопи-
рање „Рикох-6655" 2 парчиња 
г) Апарат за фотокопи-
р а ^ „Рикох-6655" 1 парче 

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

Бр. 23-2435/1 Претседател на Владата 
11 септември 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

956. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија, („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 

6 парчиња 

увезе без плаќање царина, а за потребите на Републич-
ката геодетска управа и тоа: 

Тарифен Тарифна НАИМЕНУВАЊЕ Количина 
број ознака 

8471 Машини за автоматска 
обработка на податоци 
и нивни единици; маг-
нетни или оптички чи-
тачи, машини за препи-
шување на податоци на 
носители на податоци 
во кодирана форма и 
машини за обработка на 
такви податоци, неспо-
мнати ниту опфатени на 
друго место: 

8471.9 Друго 
8471.92 - - влезни и излезни 

единици испорачани по-
себно или како дел од 
систем, вклучувајќи 
влезни и излезни еди-
ници што во исто ку-
ќните имаат и мемори-
ски единици: 
а) фото-скици, контакт 
копии и дна филмови од 
авионско снимање (фо-
тотехничка документа-
ција) 

90.15 Геодетски (вклучувајќи 
и фотограмерски) хи-
дрографски, океано-

гравски, хидролошки, 
метеролошки и геофи-
зички инструменти и 
апарати освен компаси 
долнометри 
Долнометри (тотални 
столици) 
Теодолити и тахеоме-
три 
Нивелири 
Делови и прибор (ле-
тви, статив и призли) 

Друго 
а) планиметри, диги-
тални за пресметување 
површини на недвижно-
сти 
б) призма тространа или 
петострана за снимано 
на недвижности стето-
скоп за идентификација 
на фотосигнали од ави-
онско снимање 

85.04 Електрични трансфор-
матори, статички кон-
вертори (на пр. испра-
вачи) индуктивни ка-
леми 

8504.40 - статичка конвертори 
(претворачи) пуљачи 20 парчиња 

85.07 Електрични апарати, 
вклучувајќи и. сепара-
тори за нив, право-
аголни или не, вклучу-
вајќи и квадратни 

8507.30 - никел-кадици акуму-
латори 40 парч ин,а 

9015.10 

9015.20 

9015.30 
9015.90 

9015.809 

15 комплета 

20 комплети 
30 комплета 

300 парчиња 

40 парчиња 

40 парчиња 
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Тарифен Тарифна НАИМЕНУВАЊЕ Количина 
број ознака 

Тарифен Тарифна НАИМЕНУВАЊЕ Количина 
број ознака 

90.17 

9017.10 

9017.90 

Инструменти и апарати 
за цртање, обележу-
вање или математичко 
снимање (на пр.: апа-
рати за цртање, панто-
графи, агломери при-
бор за цртано во сте, 
логаритмари, кал кул а-
тори во форма на трка-
лезна плоча). 
Инструменти за мерење 
должина што се држат 
во рака (на пример: 
мерни траки и ленти, 
микрометарски мерила, 
мерила во ноинус) не-
спомнати ниту опфа-
тени во оваа глава: 
- Маси и апарати за 
цртање, вклучувајќи и 
автоматски 
- Делови и прибор (озо-
лит, паус; транспа-
рент) 

2 комплета 

10.000 
парчиња 

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

Бр. 23-2451/1 
11 септември 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

8471 60 

8471 60 

8471 60 40 00 

50 парчиња 

30 парчиња 

50 парчиња 

50 парчиња 

50 парчиња 

957. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија1 („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

Тарифен Тарифна НАИМЕНУВАЊЕ Количина 
6poj ознака 

8471 Машини за автоматска 
обработка на подато-
ците и нивни единици; Ј 
магнетни или оптички 
читачи, машини за прес-
нимување на' податоци 
на носители на пода-
тоци во кодирана форма 
и машини за обработка 
на такви податоци, не-
спомнати или неопфа-
тени на друго место: 

8471.49 --Друго, испорачани 
како системи 

8471 49 90 00 Друго 
а) Персонални компју-

. тери IBM PENTIUM 75 

Mhz/8 MB RAM/635 MB 
HDD 
- Влезни или излезни 
единици, што содржат 
мемориски единици во 
исто куќиште: 
-Влезни или излезни 
единици, што содржат 
мемориски единици во 
исто куќиште: 

Печатари 
а) Печатари FUJTSU 
DL 3800 

8471 60 50 00 Тастатури 
а) тастатури 

8471 60 90 00 Друго 
а) Монитори 

8471 80 - Други единици од ма-
шините за автоматска 
обработка на податоци: 

8471 80 90 00 - -Друго 
а) Мрежни картици 

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

Бр. 23-2433/1 Претседател на Владата 
11 септември 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

958. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 52/91), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2.09.19% година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ПОЧЕСЕН ГЕНЕРАЛЕН КОН-
ЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ШВАЈ-

ЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА 

1. Владата на Република Македонија за почесен Ге-
нерален конзул на Република Македонија во Швајцар-
ската конфедерација за Кантоните Женева, Лозана, 
Берн, Цирих, Базел и Фрибург го именува 

- Владимир Ралев, бизнисмен. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

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

Број 17-2473/2 
2 септември 19% година 

Скопје 

959. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 52/91), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2.09.19% година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ПОЧЕСЕН ГЕНЕРАЛЕН КОН-
ЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРО-
ВИНЦИЈАТА ВЕНЕТИ - РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 

1. Владата на Република Македонија за почесен Ге-
нерален конзул на Република Македонија во провинци-
јата Венети - Република Италија го именува 
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- Франко Рокета, член на италијанскиот парламент. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 17-2473/2 Претседател на Владата 
2 септември 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

960. 
Врз основа на член 5-а, став 6 од Законот за акци-

зите („Службен верник на РМ“, број 78/93, 70/94,14/95 и 
42/95), министерот за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ИЗДАВАЊЕ НА КОНТРОЛНИТЕ МАРКИЦИ ЗА 
ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПРЕРАБОТКИТЕ ОД ТУТУН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на издавање на контролните маркици за 
означување на преработките од тутун што се ставаат во 
промет на територијата на Република Македонија. 

Член 2 
Контролните маркици од член 1 на овој правилник 

се изработуваат од 'бездрвна хартија во правоаголна 
форма со димензии: 

1) тип 1 со 23 мм х 45 мм; 
2) тип 2 со 28 мм х 48 мм; 
3) тип 3 со 23 мм х 49 мм; 
4) тип 4 со 20 мм х 44 мм; и 
5) тип 5 со 70 мм х 120 мм. 
Обрасците на контролните маркици се отпечатени 

кон овој правилник и се негов составен дел. 
Основната боја на контролните маркици е сина. 

Член 3 
Обрасците на контролните маркици од тип 1,2,3 и 4 

од член 2, став 1, точка 1),2),3) и 4) на овој правилник, 
ги имаат следните елементи: 

1) на левата страна во вертикална насока е отпеча-
тен текстот „контролна маркица“; 

2) на десната страна во вертикална насока е отпеча-
тен текстот „20 цигари“, или „25 цигари“; 

3) во горниот дел се втиснати заштитни броеви, а во 
долниот дел заштитни ознаки. 

Образецот на контролната маркица од типот 5 од 
член 2, став 1, точка 5) на овој правилник, го има 
следниов изглед: 

1) во средината на маркицата е отпечатен текст 
„ЕХРОRТ"; 

2) во средината на долниот дел се втиснати заштит-
ните ознаки, а под заштитните ознаки се втиснати заш-
титни броеви. 

Член 4 
Министерството за финансии определува претприја-

тие или друго правно лице - печатница на која го дове-
рува печатењето на контролните маркици, а која обез-
бедува посебен режим на заштита и сигурност, за што 
се склучува договор. 

Член 5 
При печатеното на контролните маркици присутно 

е и овластено лице од Министерството за финансии -
Управа за јавни проходи. 

Член 6 
Министерството за финансии -Уррава за јавни при-

ходи ги презема контролните маркици од печатницата и 
ги чува во трезор или тоа го прави Народната банка на 
Република Македонија, по договор со Министерството 
за финансии. 

Член 7 
Производителот односно увозникот на преработки 

од тутун, обврзник на акциза ги пријавува до Министер-
ството за финансии - Управа за јавни приходи, планира-
ните количини на контролни маркици за наредната го-
дина, искажани по тримесечја, најдоцна до 30 ноември 
во тековната година. 

Член 8 
Обврзниците на акциза своите месечни потреби од 

контролни маркици ги пријавуваат од 5-ти до 10-ти во 
тековниот месец за наредниот месец. 

Пријавата од став 1 на овој член се поднесува до 
Министерството за финансии - Управа за јавни приходи 
на образецот - Пријава за планираните количини на 
преработки од тутун Ј(„П-ТП"), кој е составен дел на 
овој правилник. 

Член 9 
Издаваното на контролните маркици се врши три 

пати во месецот и тоа: на 10-ти во месецот, на 20-ти во 
месецот и во последниот ден од месецот. Ако датумот 
паѓа во неработен ден, издавањето се врши во првиот 
нареден работен ден. 

Издаваното на контролните маркици се врши на 
посебен образец - Барање за преземање контролни 
маркици („Б-ТП"), кој е составен дел на овој правил-
ник. ' 

Член 10 
Обврзникот на акцизата овластува лице кое ќе врши 

подигање на контролните маркици. 

Член 11 
При преземањето на контролните маркици, обврз-

никот на акцизата поднесува доказ за платените тро-
шоци за нивно печатење, транспорт, чување и изда-
вање, утврдени со договорите од член4и6на овој пра-

вилник. 

Член 12 
Министерството за финасии - Управата за јавни про-

ходи го утврдува вкупниот износ на акцизата според 
издадените контролни маркици, за што издава решение 
за задолжување со акциза. 

Член 13 
При увозот на преработки од тутун, увозникот и 

поднесува на царинарницата решение од член 12 на овој 
правилник и доказ за извршеното плаќање на акцизата. 

Член 14 
На обврзниците на акцизите им се признава на име 

оштетени контролни маркици и растур 1,5% од презе-
мените контролни маркици. 

Член 15 
Контролните маркици од тип 1,2,3 и 4 од член 2, 

став 1, точка 1), 2), 3) и 4) на овој правилник се лепат на 
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секоја поединечна кутија за пакување на 20 или 25 пар-
чиња цигари, а контролните маркици од типот 5 од 
член 2, став 1, точка 5) на овој правилник се лепат на 
транспортно пакување од 5 или 10 кгр. 

Член 16 
Контролните маркици се лепат редоследно според 

серијата. 

серија и одделни ознаки од секој тип контролна мар-
кица. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 
19% година. 

Министер за финансии, 
д-р Таки Фити, с.р. 

Член 17 
Издавањето на контролните маркици се врши од 

најмалку 50.000 контролни маркици, според одделна 

ТИП 2 : 28 х 48мм ТИП 1: 23 х 45 мм 

ТИП 5 : 7 0 х 120мм 

Бр. 09-7391/1 
12 септември 1996 година 

Скопје 
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РЕПУБЛИЧКА (ДРЖАВНА) ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ОБРАСЦИ ОД РЕПУБЛИЧКАТА (ДРЖАВНА) ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост, по 
тужба на тужителот Митко Наумов од Скопје, ул. „Цр-
ниче“ бр. 64, против тужениот Ристиќ Томо со непоз-
ната адреса. Вреднос на спорот 100.000,00 ден. 

Се повикува тужениот Ристиќ Томо од Скопје, во 
рокод 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави 
во Основниот суд Скопје II - Скопје, или во истиот рок 
да ја достави својата сегашна точна адреса на живеење. 

Доколку тужениот во определен рок не постапи по 
налог на овој суд ќе му биде поставен привремен стара-
тел кој ќе ги застапува неговите интереси до правосил-
ното окончување на оваа постапка. 

Од Основиот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 2862/96. 
(310) 

ОСНОВЕН СУД - КУМАНОВО 

Пред овој суд се води парнична постапка за сопстве-
ност по тужба на тужителот Шабан Синани од Кума-
ново, против тужениот Рефик Синановски, од Кума-
ново, сега на времена работа во Австралија, со непоз-
ната адреса. Вредност неопределена. 

Се повикува тужениот или било кое лице во рок од 
30 дена му достави на судот точна адреса на тужениот 
Рефик Синановски. 

Доколку во овој рок од денот на објавувањето на 
огласот никој не го извести судот за точната адреса на 
тужениот, ниту пак се јави тужениот и достави свој 
полномошник, судот ќе му постави привремен, застап-
ник. 

Од Основиот суд во Куманово, V. П. бр. 1402/96. 
(309) 

ОСНОВЕН СУД - ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка 
поради утврдување на сопственоста по тужба на тужи-
телот Јаневски Драгослав од с. Вратница, против туже-
ните Михајловска Милица од Белград, СР Југославија и 

Стојчевиќ Стаменка со непозната адреса во Република 
Словенија. 

Се повикуваат Михајловска Милица и Стојчевиќ 
Стаменка да во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот се јават во судот или да одредат свој полномошник, 
а во спротивно на истите ќе им биде поставен привре-
мен старател преку Центарот за социјални работи -
Тетово кој ќе ги застапува нивните интереси се до окон-
чување на постапката. 

Од Основиот суд во Тетово, П. бр. 1203/96. (311) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основен суд Скопје 1, со решението Срег. бр. 2137/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-20435-0-0-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на основач, зголему-
вање на основачки влог, проширување на дејност и 
промена на лице овластено за застапување на Прет-
пријатието за трговија, угостителство и туризам 
„ДИАЛ" д.о.о. ул. „Андон Шурков“ бр. 29/2-12, Титов 
Белее. 

Како основач на претпријатието пристапува лицето 
Зоран Ставрев од Т. Велес. 

Дејности: 12031, 120350. 

Се брише досегашниот застапник Јавас Вани, а се 
запишува Зоран Ставрев, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 2137/96. 
(7332) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1814/96, на регистарска влошка бр. 1-47190-
0-0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на 
име на фирмата, седиште основач и проширување на 
дејност во внатрешен промет на Претпријатието за 
производство услуги и трговија „ЈАКОМ" д.о.о. екс-
порт-импорт с. Добреше, Гостивар. 

Се менува името на фирмата и седиштето во идни-
на ќе гласи: Претпријатие за трговија, производство и 
услуги на големо и мало „ЈАКИМ-МЕРМЕР" д.о.о. 
експорт-импорт с. Врапчиште, Гостивар. 

Со одлука од 03.07.1996 год., пристапува Зиди Џа-
фери од с. Врапчиште, Гостивар. 
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Дејности: 012002, 012003, 012111, 0120120, 012141. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

1814/96. (7323) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1667/96, на регистарска влошка бр. 1-11253-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за трговија на големо 
и мало „БИТ“ ц.о. увоз-извоз „Кемал Сејфула" бр. 
33, Скопје. 

Дејности: 050100, 050301, 110401, 110402, 110404, 
110620. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1667/96. (7324) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1088/96 на регистарска влошка бр. 1-2067926-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Земјоделско сточарска задруга „ШАР 96" Скоеѓ|6, ул\ 
„Бајрам Шабани“ бр. 10. 

Дејности: 02011, 020110, 02014, 020140, 02012, 
020121, 011313, 01301, 013010, 01303, 013030, 01305, 
013050, 030003, 060502, 07011, 070111, 070113, 070114, 
070124, 070127, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070215, 07022, 070221, 070222, 070250, 070310, 070320, 
110109, 110309, откуп и промет со водоземци, печурки 
ц желки. 

Вд директор е Беџет Зибери. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

1088/96. (7158) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението 
Срег. бр. 2787/% на регистарска влошка бр. 1-18809-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Друштво со ограничена одговорност за завршни и за-
наетчиски работи во градежништвото „ПОЛИПЕЛ" 
Битола, п.о. ул. „Добривое Радосавлевиќ" бр. 3, Бито-
ла. ? 

Дејности: 011741, 011742, 012111, 012310, 012321, 
012322, 012323, 012324, 012429, 013010, 013023, 013121, 
013200, 013909, 050301, 050302, 060502, 060503, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 090121, 090123, 090131, 
090140, 090150, 090171, 090172, 090179, 090209, 110302, 
110303, 110309, 110404, 110903, 110905, 110909, 070310, 
070320, посредување и застапување на промет со стоки 
и услуги, продажба на стоки од консигнациони складо-
ви на странски стоки, угостителски и туристички услу-
ги, меѓународен транспорт на стоки и патници, отста-
пување на инвестициони работи на странски лица на 
Македонија, меѓународна шпедиција, меѓународни 
сообраќајно-агенциски работи, продажба на стоки од 
консигнациони складови, малограничен промет, услу-
ги во меѓународниот транспорт на стоки и патници. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Петровски Мил-

чо, е.д. директор. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 

2787/96. (7156) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението 
Срег. бр. 2575/% на регистарска влошка бр. 1-18688-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Приватното претпријатие за производство, услуги и 
трговија на големо и мало „ТАНГАР" увоз-извоз, п.о. 
ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 70/10, Битола. 

Основач: Марковски Ѓорги. 
Дејности: 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 

070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 
070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 
080190, 080202, 090121, 090209, 110309, 110909, 070310, 
070320, посредував и застапување во прометот на 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, угостителски и туристич-
ки услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
изведување на инвестициони работи во странство и от-
стапување на инвестициони работи на странско лице 
во Македонија, меѓународна шпедиција. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Лице овластено за застапување: Марковски Ѓорги, 

директор. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 

2575/96. (7159) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението 
Срег. бр. 2762/96 на регистарска влошка бр. 1-18790-0-
0-0, го ,запиша во судскиот регистар основањето на 
Производното, трговско и услужно претпријатие „ЗА-
ЛЕ КОМПАНИ“ увоз-извоз со п.о. Лескоец, Охрид, 
ул. „Тоде Лупески“ 135. 

Основач: Перо Маркоски од с. Лескоец, Охрид. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 

070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 
070229, 070230, 070250, 070260, 070310, 070320, 060502, 
012001, 012111, 020110, 020121, 020131, 020140, 080190, 
080201, 080202, 110909, 110303, 110309. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Перо Маркоски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 

2762/96. (7157) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5933/96 на регистарска влошка бр. 1-67696-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија и услуги, експорт-импорт, 
„ТАБАЦО ТРАДЕ" д.о.о. ул. „Борка Талески“ бр. 
60/1/15, Скопје. 

Скратен назив на претпријатието е: П.Т.У. „ТА-
БАНИ ТРАДЕ" д.о.о. експорт-импорт, Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080112, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 110109, 
110302, 110303, 110304,-110309, 110611, 110612, 1,10620, 
110902, 1109809, 070310, 070320, консигнација, коми-
сиона продажба, посредување и застапување во обла-
ста на промет со стоки и услуги, застапување на стран-
ски правни и физички лица, услуги на застапување и 
посредување во надворешно-трговскиот промет, реек-
спорт. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица претпријатието одговара со ситс свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
претпријатието во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Кхалаф Насер Кхалаф Абу, в.д. 
директор без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, бр. 
5933/96. (7124) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Сјрег. бр. 1577/96 на регистарска влошка бр. 1-6791ЗД)-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
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Претпријатието за трговија и услуги',,ХАМЗА КОМ-
ПАНИ“ д.о.о. ул. „Браќа Гиноски“ бр, 111, Гостивар. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 
1/96 од 25.06. 1996 год,, а основач е Бакиу Шермин од 
Гостивар. 

Дејности: 050302, 070111, 070112, ,070113 , 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
071028, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080201, 080202, 090150, 110109, 110303, 110309, 110903, 
110909, 070310, 070320, застапување и посредување во 
надворешно трговскиот промет, консигнациона прода-
жба, малограничен промет со Албанија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Бакиу Шермин, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр, 
1577/96. (7084) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1505/96 на регистарска влошка бр. 1-67923-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост на Претпријатието за производ-
ство, транспорт и трговија на големо и мало „ДИЗЕЛ-
ДОРФ" ц.о. увоз-извоз, ул. „Тоде Думба" бр. 92/2-8, 
Куманово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 24.06. 1996 год., а основач е Мустафа Раќиповски 
од Куманово. 

Дејности: 011941, 011949, 011990, 012201, 012310, 
012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 012621, 
012622, 012623, 012624, 012699, 012810, 012901, 013099, 
013121, 013122, 013500, 020140, 050301, 050302, 060501, 
060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080112, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090121, 090123, 090124 , 090129, 090131, 090132, 
090133, 090140, 090150, 090160, 090181, 090201, 090209, 
110109, 110301, 11302, 110303, 110309, 110909, 070310, 
070320, застапништво и посредништво, реекспорт, 
консигнациона продажба, меѓународен транспорт на 
патници и стоки, малограничен промет со Албанија, 
Бугарија, Грција и Р. Србија, туристички работи во 
странство, меѓународна шпедиција. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Мустафа Ракииовски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1505/96. (7085) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1445/96 на регистарска влошка бр. 1-5642-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на 
Претпријатието за производство и трговија на големо 
и мало „ФЕМИКС" ц.о. експорт-импорт, ул. „189" бр. 
3, Скопје. 

Претпријатието за производство, трговија угости-
телство туризам и услуги „НБА-ФЕМ" ц.о. увоз-извоз 
ул. „189" бр. 3, СКОПЈС со рег . в л о ш к а 1-5642-0-0-0 се 
брише од судскиот регистар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1445/96. Л-„,) ^ , ,гЈ (70^6) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1826/96 на регистарска влошка бр. 1-46071-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Производното трговско услужно прет-
пријатие „ДАР-КИ-МЦ-КОМПАНИ" д.о.о. експорт-
импорт, ул. „Козле“ бр. 142-а, Скопје. 

Дејноста на претпријатието се проширува со: 
013904, 013909, 050100, 050201, 00202, 050203, 050209, 
050301, 050302, 110401, 110402, 110404, 110405, 110406 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1826/96. ^ ^ ^ ^ (7110) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 6477/% на регистарска влошка бр. 1-33256-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за производство, услуги и организаци-
ја, посредување и трговија ,,ВЕСМАРК-КОМЕРЦ" 
ц.о. ул. „Востаничка“ 14-б, Скопје. 

Претпријатието се проширува со следните дејно-
сти: 050201, 050202, 050203, 050209, 050100, 060503, 
070150, 070227 , 070240, 070260, 080111, 080112, 080113, 
080114, 080119 , 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 
080201, 080202, 100101, 100102, 1100103, 100351, 100352, 
100391, 100392, 100399, 110301, 110303, 110304, 110309, 
110401, 110406, 110902, 110905. 

Се брише Павле Петровски, директор без ограни-
чување во овластувањата. 

Се запишува Митко Петровски, директор без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
6477/96. ^ ^ ^ ^ (7111) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 6727/96 на регистарска влошка бр. 1-40207-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Здравствената организација - специјалистичка ордина-
ција за училишна медицина „Д-Р ПЕЛУМБ БИТФИ" 
п.о. ул. „Карл Маркс“ бр. 62, Куманово, 

Се менува адресата на претпријатието и од сега ќе 
гласи: ул. „Карл Маркс“ бр. 62. 

Кон претпријатието пристапува нов основач и тоа 
Теута Ајети од Куманово на ден 15.05.1996 год. 

Дејноста се проширува со следната дејност: 130159. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

6727/96. „ „ „ „ (7112) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 

Срег. бр. 1457/96 на регистарска влошка бр. 1-67886-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„БТ КОМПАНИ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Илинденска“ 
бр. 73, н. м. Илинден, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 
;)2-1, од 24.06.1996 год., а о сновач е Дејановска Горда-
на. к 

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011315, 1Н1.5ЛЈ, 
011390, 011419, 011430, 011526, 011527, 011724, 011741, 
011749, 011941, 011949, 012111, 012130, 012141, 012142, 
012143, 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 
012323, 012324 , 012622, 012623, 013022, 013400, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070128, 070129, 
070140, 070150, 070211, 070212 , 070214, 070219, 110309, 
110403, 110404, 110903, 110909, 070310, 070320, реек-
спорт, посредување во надворешен промет, меѓународ-
на шпедиција. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет, прет-
пријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и на-
дворешен промет е Дејановска Гордана, директор со 
неограничени права и обврски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1457/90;,.. , - . ча , ј , . - л , . , , ; , , . . . . (7115) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1911/% на регистарска влошка бр. 1-62314-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето 
на нов основач и промена на лице овластено за заста-
пување на Приватна здравствена организација - орди-
нација по општа медицина и аптека „СВ. ЃОРЃИ“ ц.о. 
ул. „Ѓоре Ѓоревски" бр. 46, нас. Радишани, Скопје. 

Во организацијата како нов основач пристапува ли-
цето Солева Елизабета. 

Се брише досегашната Ана Палева, со целосни и 
неограничени овластување и застапување, во својство 
на директор на организацијата, а се запишува Солева 
Елизабета, како директор на организацијата со цело-
сна и неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1911/96. (7092) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1850/96 на регистарска влошка бр. 1-33070-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за културни дејности и 
трговија „ТЕМКОВ“- Галерија, д.о.о. ул. „Васил Ѓор-
гов“ 26/25, Скопје. 

Се разрешува Жани Митревски, управител без 
ограничување, се именува Антон Тончев, управител 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1850/96. (7093) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1718/96 на регистарска влошка бр. 1-22576-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширување на 
дејност во внатрешен промет на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „ИНОХ" д.о.о. увоз-
извоз ул. „Браќа Досеви“ бр. 19, Кавадарци. 

Дејности: 011320, 013030, 013113, 013114, 013115, 
013119, 013121, 020120, 020130. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1718/96. (7094) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1147/96 на регистарска влошка бр. 1-67888-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и за-
пишување право на вршење работи во надворешно-
трговскиот промет на Претпријатието за трговија 
„ПРОФИТ-АН" ц.о. увоз-извоз ул. „II Македонска 
Бригада“ бр. 54, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 
1/96 од 20.05. 1996 год., а основач е Игор Цветковски. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127 , 070128 , 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 072025 , 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080121, 
080190, 080201, 080202, 090150, 110303, 110309, 110903, 
110905, 110909, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е 
Игор Цветковски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1147/96. (7095) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1655/96 на регистарска влошка бр. 1-67619-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив и проширување на дејност во внатрешен промет 
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на Претпријатието за трговија и услуги „ВИПЕР" 
д.о.о. експорт-импорт, ул. „Ленинова“ бр. 8, Скопје. 

Промена на назив на фирмата и во иднина ќе гласи: 
Трговско радиодифузно друштво „ВИПЕР" д.о.о. 
Скопје. 

Дејности: 120311, 120312, 120361, 120362. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

1655/96. (7096) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1842/96 на регистарска влошка бр. 1-58399-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за производство, трговија и услуги 
,,ЈУГОСУРОВИНА-АС" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Ку-
зман Јосифовски Питу“ бр. 15, Скопје. 

Дејноста на претпријатието се проширува со след-
ните дејности: 013112, 013121, 013030. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1842/96. (7114) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1630/96 на регистарска влошка бр. 1-67576-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста во внатрешен промет на Производното 
трговско претпријатие „ИСАРЕ" д.о.о. извоз-увоз, ул. 
„Скендер Бег Кастриоти" 20-б, Скопје. 

Се запишува: проширување на дејноста во внатре-
шен промет: 012001. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1630/96. (7115) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 6669/96 на регистарска влошка бр. 1-43296-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Производното трговско претпријатие 
„ПАРПАРИМИ" д.о.о. експорт-импорт, од село 
Идризово ул. „6" бр. 23. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 
013041, 013042, 013200, 020110, 02012, 020140, 110309. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
6669/96. (7116) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 2541/96 на регистарска влошка бр. 1-4243-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за производство, услуги и трговија 
„АВТОУСЛУГА" ц.о. увоз-извоз, ул. „ЈНА“ бр. 50, 
Кавадарци. 

Се брише Милков Димитар, а се запишува во вна-
трешен и надворешен промет Ј1еов Илија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
2541/96. (7117) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5899/96 на регистарска влошка бр. 1-32785-0-
04), ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Привтното претпријатие за трговија на го-
лемо и мало и услуги „ТИНЕКС-МТ" д.о.о. експорт-
импрот, ул. „Никола Русински“ бб, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува нов основач и тоа: 
Ѓорѓиевски Ѓорѓи на ден 23.04.1996 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
5899/96. (7118) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1449/96 на регистарска влошка бр. 1-67589-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на 
Претпријатието за производство, трговија, угостител-
ство, туризам и услуги „НБА-ФЕМ" ц.о. увоз-извоз, 
ул. „189" бр. 3, Скопје. 
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Се запишува припојување на претпријатието за 
производство и трговија на големо и мало „ФЕ-
МИКС" ц.о. експорт-импорт, ул. „189" бр. 3, Скопје, 
кон Претпријатието за производство, трговија, угости-
телство, туризам и услуги „НБА-ФЕМ" ц.о. увоз-из-
воз, ул. „189" бр. 3, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1449/96. (7119) 

Дејноста 
100101. 

претпријатието сс проширува со: 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7261/96 на регистарска влошка бр. 1-67708-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Производното услужно претпријатие „ИНТЕР-ИН-
ЖЕНЕРИНГ 96" д.о.о., бул. „3 Македонска бригада“ 
бр. 3/93-Б, Скопје. 

Дејности: 011315, 011320, 011390, 012002, 012142, 
012201, 012321, 013021, 013050, 013113, 013074, 013114, 
013115, 013121, 013200, 020110, 020201, 020302, 030001, 
030003, 050100 , 050201, 050209 , 050301, 050302, 060501, 
060502, 060503, 060601, 060602, 06060:9, 070111, 070112, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 
070127, 070128 , 070129, 070131, 070132, 070135 , 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070215, 070221, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080111, 080119, 080129, 080190, 080202, 
090110, 090121, 090123, 090171, 090179, 090183, 090201, 
090209, 100101, 100200, 100352, 100390, 110301, 110302, 
011262, 012111, 012130, 012202, 012310, 012322, 012323, 
012410, 012429, 013010, 013002 , 013030, 013042, 013004, 
040001, 050202 , 050203, 060103, 060803, 070227, 080114, 
080121, 080122 , 013400, 013500, 013909, 020121, 080201, 
090140, 090181, 090189, 110304, 110309, 110905, 110909, 
120312, 120350, 120361, 120363, 120410, 120420, 130233, 
откупување на лековити билки и плодови, откуп на 
шумски производи, водоземци, откуп на земјоделско-
сточарски производи, 070310, 070320, малограничен 
промет со Албанија, Бугарија, Грција, СР Југославија, 
реекспорт, меѓународна шпедиција, консигнациона 
продажба, застапување на странски правни и физичкк 
лица, превоз на патници и стока во меѓународниот 
друмски сообраќај. 

Претпријатието во правниот промет со трети лице 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во тој промет одговара со сите свои средства. 

Во внатрешниот и надворешниот промет, застап-
ник е Костовски Љубиша, директор без ограничува-
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7261/96. (7016) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7071/96 на регистарска влошка бр. 1-33294-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за трговија, услуги и градежништво 
„ЕВРОИНГ" ц.о. експорт-импорт, ул. „Панче Недел-
ковски" бр. 59/3, Скопје. 

Се менува седиштето на претпријатието и досега-
шната адреса се менува со нова и тоа: ул. „Серава“ 
бр. 78, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува нов основач, Клин-
чарски Георги од Скопје на 30.05.1996 год. 

Се брише досегашниот директор на претпријатието 
Клинчарска Ратка, а ,се запишува новиот законски за-
стапник Клинчарски Георги, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7071/96. (7017) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1848/96 на регистарска влошка бр. 1-40283-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, промет на 
големо и мало и услуги „БИСО“ д.о.о. експорт-им-
порт, ул. „Крсте Гермов-Шакир" бр. 3, Скопје. 

Се запишува Мирослав Стојановски, директор без 
ограничување а се брише Аница Петреска, директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1848/96. (7120) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 6471/96 на регистарска влошка бр. 1-67435-0-

0-0 го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и запишување право за надворе-
шно-трговско работење на Претпријатието за градеж-
ништво, производство, промет и услуги „А-Б-ГЕО-
ГРАДБА" д.о.о. ДТЦ Мавровка III спрат, ламела 
„Ц", Скопје. 

Основач на претпријатието е Димитровски Бранко 
од Крива Паланка 

Дејности: 011232, 012111, 012112, 012130, 012142, 
012201, 012321, 012322, 012323 , 050100, 050201, 050202, 
050203, 050209 , 050301, 050302 , 060501, 060502, 060503, 
070111, 070112 , 070113, 070114 , 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070227 , 070229, 070230, 070240 , 070250, 070260, 080201, 
080202, 090110, 090140, 110302, 110303, 110309, 110402, 
110403, 110404, 110909, 013099, 070310, 070320, меѓуна-
роден превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓу-
народен превоз на патници во, друмскиот сообраќај, 
застапување и посредување во прометот со стоки и ус-
луги, реекспорт, консигнација, малограничен промет 
со СР Југославија, Грција, Бугарија, Албанија, изведу-
вање инвестициони работи во странство. 

Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
Димитровски Бранко, директор без ограничувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

6471/96. ' (7018) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7741/96 на регистарска влошка бр. 1-64974-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и основачки влог на .Претпријатието за прои-
зводство, промет и услуги „ЛИМИЏ" д.о.о. увоз-из-
воз, ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 16/43, Скопје. 

Пристапува основачот „СИМ-РАД" експорт-им-
порт, приватно претпријатие од СРЈ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7741/96. (7019) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7861/96 на регистарска влошка бр. 1-33237-0-
0г0, ја заниша во судскиот регистар промената на 
основач и зголемување на влог на Претпријатието за 
производство, промет и услуги на големо и мало „Е-
МОНА-КАМИБЕКС' д.о.о. скспрот-импрот, ул. 
„Орце Николов“ бр. 77/5, Скопје. 

Пристапува основачот Всдср Марјан. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

7861/96. - - (7019-А) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 6992/96 на регистарска влошка бр. 1-46700-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за транспрот, шпедици-
ја и трговија „БОРЧЕ-ШПЕД" д.о.о. експорт-импорт, 
ул. „Трпе Петрески“ бр. 6, Скопје. 

Дејноста на претпријатието се проширува со: 
050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
6992/96. (7020) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 2003/96 на регистарска влошка бр. 1-17624-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ВИВА-КОМЕЦ" ц.о. увоз-извоз, ул. „Благоја 
Думановски-Пецкалија" бр. 1, Куманово. 

Кон претпријатието „ВИВА-КОМЕРЦ" ц.о. Кума-
ново пристапува Воја Димитровски од Куманово со од-
лука од 12.08. 1996 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
2003/96. (7038) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7295/% на регистарска влошка бр. 1-49583-0-
(Н), ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Агенцијата за посредува-
ње и услуги „СПЕК" д.о.о. ул. „Бојаџија“ бр. 2/11, 
Скопје. 

Се брише Ласко Мукаетов, се запишува Соња Цан-
дова. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7295/96. (7039) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1966/96 на регистарска влошка бр. 1-10516-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на МЗТ - Центар за електронска обработка 
на податоци д.о.о. ул. „Перо Наков“ бб, Скопје. 

Се брише Слободан Живадиновиќ в.д. директор без 
ограничување, се запишува Љубо Трајковски, дирек-
тор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1966/96. , (7040) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1428/96 на регистарска влошка бр. 1-67915-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, трговија, транспорт 
и услуги „МАКОМ-ТРЕЈД" д.о.о. експорт-импорт, ул. 
„Кеј Братство Единство“ бр. 3, Гостивар. 

Основачи: Крсте Петрески, Владимир Петрески и 
Љубиша Петрески од Гостивар. 

Дејности: 020140, 020110, 07011, 070112, 070113, 
070114, 070115 , 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 00126, 070127, 070128, 070129, 07021, 070211, 
070212, 070213 , 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080190, 080112, 080201, 080202, 
030003, 110909, 110302, 110303, 110404, 050303, 070150, 
070240, 020302. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во надворешно трговскиот промет е Владимир Петре-
ски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1428/96. (7041) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 6834/96 на регистарска влошка бр. 1-67724-0-
0-0, го запиша вб судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост на Претпријатието за производ-
ство, промет и услуги „ЕЛЕКТРО-ГРАДБА" ц.о. екс-
порт-импорт, ул. „Петар Демирски" 16/3, Неготино. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
27.05. 1996 год., а основач е Владо Стојковски од Не-
готино. 

Дејности: 011930, 011949, 090123, 090140, 090150, 
090180, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
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070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070130, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060503, 060502, 
080201, 080202, 110902, 110302, 110304, 110309, 110909, 
020110, 050100, 050302, 090131, 090132, 013400, 070310, 
070320, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, консигнација, меѓународен 
транспорт на стоки и шпедиција. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е 
Владо Стојковски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
6834/96. (7042) 

. Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1521/96 на регистарска влошка бр. 1-67907-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Приватната здравствена организација - ординација по 
општа мемдицина „МЕДИКАМ" п.о. с. Опае, Кума-
ново. 

Здравствената организација е основана со акт за 
основање бр. 01/96 од 24.06. 1996 год., а основачи се 
Идает Дервиши и Селами Лимани. 

Дејност: 130120, амбулатно-поликлиничка и диспан-
зерска здравствена заштита. 

Неограничени овластувања. Потполна одговор-
ност. , 

Лице овластено за застапување е Селами Лимани, 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1521/96. (7053) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1260/96 на регистарска влошка бр. 1-22227-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Трговското претпријатие „МАВАКС" 
д.о.о. експорт-импорт, ДТЦ „Мавровка“ лок. 9, суте-
рен Скопје. 

Со одлука од 17.06. 19% год., истапува Нове Ко-
стоски од Скопје. 4 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1260/96. К (7054) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1458/96 на регистарска влошка бр. 1-38653-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма на Претпријатието за внатрешна и надворешна 
трговија „ОРИС КОМПАНИ“ д.о.о. ДТЦ „Маврово“ 
локал „Ц" кат 1 бр. 6, Скопје. 

Се запишува промената на фирма и во иднина ќе 
гласи: Претпријатие за внатрешна и надворешна трго-
вија „ТИМ ПОИНТ" д.о.о. ДТЦ „Маврово“ Ламела 
„Ц" кат 1 бр. 6, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1458/96. (7055) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4528/96 на регистарска влошка бр. 1-62087-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и директор на Трговското претпријатие 
„ВЕА-КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт, ДТЦ „Ма-
вровка“ II кат лам: „Ц" канц.1, Скопје. 

Истапува основачот Претпријатието „ЕЛ ДОРАДО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ“, а пристапува основачот Ајди-
новски Сулејман. 

Се брише Стоилков Оливер, се занишува Сулејман 
Ајдиновски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срегл/бр,-, 
4528/96. . (7056) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5838/96 на регистарска влошка бр. 1-5353-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за трговија, производство и услуги 
„ОРЕЛ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Благоја Стевков-
ски“ бр. 8, Скопје. 

Дејности: 013030, 013041, 013042, 013042, 013050, 
013099, 013113, 01314, 013115, 013121, 013200, 020110, 
020121, 020131, 020140, 030003 , 060501, 060502, 060503, 
060602, 070112, 070140, 070150, 070221, 070222,, 080190, 

.080201, 090171, 090172, 070379, 110109. 
Се разрешува Бучева Македонка, директор без 

ограничување се именува Вучев Маријанче, директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
5838/96. (7057) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 6953/96 на регистарска влошка бр. 1-38926-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-из-
воз „ГЕРМАТ" комерц ц.о. ул. „Мите Богоевски“ бр. 
2, Скопје. 

Основач: Менка Петревска од Скопје. 
Дејности: 050301, 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, 060502, 110309, 110301, 110390, 011942, 012321, 
012421, 011832, 013030, 070320, надворешна .трговија со 
непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е директорот Мен-
ка Петревска од Скопје. 

Лице овластено за застапување во надворешно 
трговскиот промет е директорот Менка Петревска -
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег: бр. 
6953/96. (7079) 

лужни дејности „АРИНГ" експорт-импорт ц.о. с. Ра-
вен, Гостивар. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 
01/1 од 04.07.1996 год., а основач е Арифи Милаим од 
с. Равен-Гостивар. 

Дејности: 050100, 050201, 050301, 050302, 110401, 
110402, 110403, 110404, 070111, 070112, 070113, 070114, 
07,0121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213 , 070214, 070215 , 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260 , 080112, 080121, 080129, 080190, 080201, 
0809202, 110109, 110301, 110302, 110304, 110309, 110903, 
110909, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070310, 
070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица, 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За сторените обврски во правниот промет со трети 
лица одговара со сите свои средства, целосна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Арифи Милаим - ди-
ректор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1774/96. (7080) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1082/96 на регистарска влошка бр. 1-751-4-0-
0, ја запиша во судскиот регистар променетана дирек-
тор во внатрешен промет на Радиодифузното претпри-
јатие Македнска радио-телевизија деловна единица 
маркетинг Бул. „Годе Делчев“ бб, Скопје. 

Се менува лицето овластено за застапување во вна-
трешен промет: 

Се брише: Димитрија Павловски пом. ген. дирек-
тор без ограничување. 

Се запишува: Драган Живковиќ - помошник на ге-
нералниот директор за маркетинг. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1982/96. (7081) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7243/96 на регистарска влошка бр. 1-67745^0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, увоз-извоз и внатре-
шен промет на големо и мало „БОРБА-96" ц.о. с. 
Мургаш, Куманово. 

Основачи: Гордана Ѓорѓиевска и Станка Марјано-
виќ од с. Мургаш, Куманово. 

Дејности: 013030, 013115 , 013121, 0701, 07011, 
070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070130, 070131, 070132, 0702, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227 , 070229, 070250, 070260, 
110903, 110109, 070310, 070320. 

Неограничени овластувања. 
Лице овластено за застапување Гордана Ѓорѓиевска 

без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

7243/96. (7079) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1896/96 на регистарска влошка бр. 1-65765-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, трговија 
и услуги „РОЛОМЕТАЛ" ц.о. увоз-извоз, ул. ,Добро-
мир Хрс“ бр. 39, Скопје. 

Се запишува промена на лице овластено за заситу-
вање во внатрешен и надворешен трговски промет. 

Се брише Фетаџокоски Валентин, директор без 
ограничување. 

Се запишува Петровски Зоран, директор без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1896/96. (7031), 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1774/96 на регистарска влошка бр. 1-67901-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и запишувањето на правото за 
вршење на работи во надворешниот трговски промет 
на Претпријатието за градежништво, трговија и' ус-

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1234/96 на регистарска влошка бр. 1-1721-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на 
Претпријатието за завршни работи во градежништво-
то, преработка на обоени метали и пластични маси 
„9-МАЈ" д.о.о. ул. „Скупи“ б.б., Скопје. 

Се запишува бришење на Претпријатието за 
звршни работи во градежништвото, преработка на 
обоени метали и пластични маси „9 МАЈ4' д.о.о. ул. 
„Скупи“ б.б. Скопје, кон тктпријатието за производ-
ство и трговија ,,МЕТАЛПЛАСТ" д.о.о. .увоз-извоз, 
ул. „Скупи“ б.б. Скопје со рег. влошка 1-1721-0-0-0. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1234/96. , (7032) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 6259/96 на регистарска влошка бр. 1-55068-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето - про-
ширувањето на Претпријатието за трговија и услуги 
,ДЕМИТ-М" д.о.о. извоз-увоз, ул. „Првомајска“ бб, 
Скопје. 

Бришење на претпријатието за трговија и услуги 
,ДИМИТ-М" д.о.о. извоз-увоз ул. „Првомајска“ бб, 
Скопје., со регистарски бр. 1-55068-0-0-0 поради при-
појување кон Претпријатието за трговија и услуги 
„МАКО УНИВЕРЗАЛ" д.о.о. извоз-увоз, ул. „Прво-
мајска“ бб, Скопје со рег. бр. 1-64987-0-0-0. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
6259/96. (7033) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1168/96 на регистарска влошка бр. 1-678?2-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, трговија на големо 
и мало, услуги и посредништво „ЕМИ ПРОДУКЦИ-
ЈА44 ц.о. извоз-увоз Скопје, ул. „Трифун Хаџи Јанев“ 
бр. 3/41. 

Основач: Елена Органџиева. 
Дејности: 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 

011741, 011799, 011941, 011949, 012421, 013400, 013500, 
050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 080190, 080201, 080202, 
090132, 110302, 110303, 110309, 110401, 110402, 110403, 
110404, 110905, 110909, 011742, 011743, 011749, 011791, 
090133, 090139, 110109, 070310, 070320, застапување и 
посредување со стоки и услуги, консигнации, реек-

спорт, изведување на инвестициони работи во стран-
ство, меѓународен транспорт на стока и патници во 
друмскиот сообраќај, меѓународни сообраќајно аген-
циски работи, вршење на туристички работи во стран-
ство, работи на меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки во посебни царински продавници, малограничен 
промет со Грција, Бугарија, Албанија и СРЈ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1168/96. (7145) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 6257/96 на регистарска влошка бр. 1-64987-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето - при-
појување на Приватното претпријатие за трговија на 
големо и мало „ТИНЕКС-МАРКЕТ" д.о.о. експорт-
импорт, ул. „Никола Русински“ бб., Скопје. 

Припојување на претпријатието за трговија и услу-
ги „ДИМИТ-М" д.о.о. извоз-увоз, ул. „Првомајска“ 
бб, Скопје, со рег. бр. 1-55068-0-0-0 кон приватното 
претпријатие за трговија на големо и мало „ТИНЕКС-
МАРКЕТ" д.о.о. експрот-импорт ул. „Никола Русин-
ски“ бб, Скопје со рег. бр. 1-64987-0-0-0. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
6257/96. (7034) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1882/96 на регистарска влошка бр. 1-31520-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија на големо и ма-
ло „МОРФЕЈ" увоз-извоз Скопје, д.о.о. ул. „Рузвелто-
ва" бр. 53, Скопје. 

Се брише Донева Ирена, директор без ограничува-
ње, а се запишува Снежана Донева, застапник без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1882/96. (7146) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7111/96 на регистарска влошка бр. 1-67813-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија на големо и мало „И-
КОМ" ц.о. увоз-извоз, ул. ,ДОО“ бр. 8, Скопје. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, ,070214, 070215, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 
070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070129, 
070132, 110304, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет истапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет одговара 
со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Иљми Исеини, ди-
ректор без ограничување. 

Претпријатието се основа со средства на основа-
чот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7111/96. (7035) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1886/96 на регистарска влошка бр. 1-46138-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на „ЕУ-
РО ДАД" д.о.о. Претпријатие за внатрешна и надворе-
шна трговија Скопје, ул. „Мајаковски" бр. 39а. 

Директор и лице овластено за застапување во вна-
трешен и надворешен промет е Ивановски Владимир 
од Скопје, ул. „Бриселска“ бр. 7/3-12. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1886/96. (7147) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1254/96 на регистарска влошка бр. 1-1214-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Д.О.О, за конфекција и трговија „БИ-
БРОК" п.о. Куманово, ул. „11 Октомври“ б.б. 

Се брише Виолета Костоска, е.д. директор без 
ограничување, а се запишува Павле Донев, е.д. дирек-
тор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1254/96. (7148) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1473/96 на регистарска влошка бр. 1-67908-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија на големо и мало „СТИВ-
МЕТАЛЕЦ" д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Црвени 
Брегови“ бр. 116. 

Дејности: 060502, 060503, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 07011, 070112, 070113, 070114, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 110304, 110309, 
110903, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 
110301, 110620, 110901, 110909. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот промет е Радосавље-
виќ Драган, директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1473/96. (7149) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1936/96 на регистарска влошка бр. 1-35012-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма и проширување дејност во внатрешниот промет на 
Претпријатието за трговија на големо и мало „РЕФО 
КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „19" бр. 13, с. 
Арачиново. 
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Се менува фирмата и во иднина ќе гласи: Претпри-
јатие за трговија на големо и мало „РЕФО КОМЕРЦ“ 
д.о.о. с.л. Скопје, увоз-извоз. 

Дејности: 110402, 110403, 110404, 050201, 050209, 
050301, 050302 , 050100. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1936/96. (7150) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 11627/95 на регистарска влошка бр. 1-37959-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач и директор на Претпријатие-
то за трговија на големо и мало, услуги, туризам и 
занаетчиство „ШАРЛИНДА" ц.о. увоз-извоз, ул. „А-
лександар Јовановски“ бб, Тетово. 

Пристанува основачот Лимани Насир, а истапува 
Јакупи Јакуп. 

Се брише Јакупи Јакуп, а се запишува Лимани На-
сир. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
11627/95. (7151) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1503/96 на регистарска влошка бр. 1-67881-0-

0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за деловни услуги, производство, 
трговија на големо и мало „ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕ-
РИНГ - С“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Бутелска“ бр. 7 4/2, 
Скопје. 

Основач: Љубе Спасевски од Скопје. 
Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 

070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080111, 080112 , 080113, 080114, 080119, 
080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 
090209, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 
110901, 110905, 110909, 011313, 070210, 070320, коми-
сиони работи, меѓународна шпедиција, меѓународен 
превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, 
царински продавници, консигнациони складови, кон-
сигнациона продажба, изведување инвестициони рабо-
ти во странство, туристички работи во странство, ма-
лограничен промет со соседните земји, реекспорт, за-
стапување и посредување на странски фирми, услуги 
на контрола на квалитетот и квантитетот на стоки. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е 
Љубе Спасевски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1503/96. (7097) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7203/96 на регистарска влошка бр. 1-67817-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговското претпријатие „АУРАТ" д.о.о. експорт-им-
порт ул. „Ѓорѓи Сугаре" бр. 8/5-6, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање 01-
01 од 05.06. 1996 год., а основач е Драган Грбевски од 
Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 071029, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 
07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 07229, 
070230, 070240, 070250, 070250 , 070260, 060502, 060503, 
060602, 080201, 080202, 080114, 110903, 110909, 110301, 
110302, 110303, 110304, 110309, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице овластено за Застапување на претпријатието 
во внатрешно трговскиот и надворешно трговскиот 
промет е Драган Грбевски, директор без ограничува-
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7203/96. (7098) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1045/96 на регистарска влошка бр. 1-67903-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Производното трговско претпријатие „ИРИДА-ГИС" 
д.о.о. експорт-импорт ул. „Букурешка“ бр. 10/11, Ско-
пје. 

Претпријатието е основано со договор за основање 
од 10.04. 1996 год., а основачи се Георимпалидис Кли-
мис и Хаџиџавас Џиванис од Грција и Орхидеа Димова 
од Скопје. 

Дејности: 011941, 011949, 012619, 012612, 012613, 
012820, 012830 , 013030, 013043 , 013909, 070111, 070112, 
070113, 070114 , 070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240 , 070250, 070260 , 080111, 080114, 080116, 
080119, 080201, 080202, 090160, 110302, 110304, 110309, 
110903, 110905, 110909, 070310, 070320, посредување и 
застапување во областа на прометот и услугите, про-
дажба на стоки од консигнациони складишта, малогра-
ничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југо-
славија, застапување на странски лица, реекспорт. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот промет е Орхидеа 
Димова, в.д. директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1045/96. (7099) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1525/96 на регистарска влошка бр. 1-67906-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, трговија „КОНС-
ТРУКЦИОНС БИРО А.Ф." д.о.о^ увоз-извоз, ул. 
„171" бр. 24-а, 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, 070227, 070229 , 070230, 070240, 070250, 
070260, 011420, 011524, 011820, 02011, 110201, 120129, 
020131, 020139 , 020140, 020201, 020202, 090121, 090139, 
110301, 110302, 110303, 110309, 110404, 110901, 110902, 
110905, 110909, 060502, 070310, 070320, консигнација, 
меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки, 
реекспорт, застапување и посредување, малограничен 
промет со Р. Грција, Бугарија, Албанија и Р. Југосла-
вија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во надворешно трговско работење е Нуредин Исејнов-
ски, Ферит Алиљовски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1525/96. (7100) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1140/96 на регистарска влошка бр. 1-67871-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, инженеринг, тргови-
ја на големо и мало и услуги „НИКМОНТ" д.о.о. екс-
прот-импорт, ул. „Благоја Стевковски“ бр. 27, Скопје. 

Основачи: д.о.о. „Деловен центар“ Белград, д.о.о. 
„Термоелектро - Нови Сад“ од Нови Сад и лицето 
Јосимовски Владимир од Скопје со договор за основа-
ње бр. 01/96 од 24.05.1996 год. 

Дејности: 011312, 011411', 011311, 011314, 011315, 
011319, 011320, 011390, 011729, 011941, 011949, 013500, 
010713 , 011313 , 011413 , 011419 , 020110, 020121, 020129, 
020140, 020030, 020201, 020202 , 050100, 050301, 050302, 
060501, 060502, 060503, 07011, 070111, 070112, 070113, 
070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 
070140, 070150, 07021, 0702,11, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080111, 080112, 
080114, 080115 , 080119, 080121, 080122, 080123, 080190, 
080201, 080202, 090129, 110402, 110403, 110404, 110303, 
110309, 09012, 090131, 090133, 090129, 090133, 01232, 
012321, 110109, 090189, 110909, 070310, 070320, застапу-' 
вање, посредување, реекспорт, консигнација, комисио-
ни работи, малограничен промет со СРЈ, Бугарија, 
Албанија и Грција, меѓународен транспорт на стока и 
патници, финансиски инженеринг, туристичко посре-
дување и услуги, градежни работи и инженеринг. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Јосимовски Влади-
мир од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1140/96. (7123) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението 
Срег. бр. 2196/96 на регистарска влошка бр. 1-18521-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија и угостителство „ПАПА-
КОЧА" п.о. извоз-увоз, ул. „Таќа Бербер“ бр. 16, 
Крушево. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 670128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080112, 080113, 080114, 080121, 080122, 080190, 080201, 
080202, 110302, 110303, 110304, 110309, 110620, 110909, 
070310, 070320. 

ч Директор со полни овластувања е Славица Папако-
ча. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 
2196/96. (7171) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението 
Срег. бр. 3835/95 на регистарска влошка бр. 1-8168-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и лице овластено на трговското приватно 
претпријатие за трговија на големо и мало, „ДОБИ“ 
п.о. увоз-извоз, ул. „Зуфер Мусиќ“ бр. 1, Струга. 

Од претпријатието истапува Виктор Чаторошко-
ски, му престанува овластувањето за застапување и во 
надворешно-трговското работење и се брише од суд-
скиот регистар. 

Во претпријатието пристапува Горан Чаторошко-
ски и ќе го застапува и во надворешно-трговското ра-
ботење. 

Од Окружниот стоп,ански суд во Бцтрла, Срег. бр. 
3835/95. (7172) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението 
Срег. бр. 1522/96 на регистарска влошка бр. 1-67916-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и запишувањето право за врше-
ње работи во надворешно трговското работење на 
Претпријатието за производство и трговија „П.С.Б. 
ПРОМ" д.о.о. експорт-импорт ул. „Коце Металец“ 
бр. 15, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
4.06.1996 год. а основач е Јовчев Иванчо од Скопје. 

Дејности: 012421, 012429, 070111, 070112, 0709113, 
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, откуп на ПВЦ амбалажа, откуп на зе-
мјоделски производи, шумски плодови, жива стока, 
110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, 060501, 
060502, 060503 , 080190, 080201, 080202, 110109, 070310, 
070320, застапување на странски фирми и реекспорт, 
посредување во надворешно трговскиот промет, коми-
сиони работи во областа на прометот, консигнациона 
продажба, меѓународна шпедиција, превоз на стоки и 
патници во меѓународниот друмски сообраќај, мало-
граничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југо-
славија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет одговара 
со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во надворешното 
трговско работење е Јовчев Иванчо - директор со нео-
граничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1522/96. (7068) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека 
со решението Ст. бр. 698/96 од 17.VI.1996 година е 
отворена стечајна постапка над должникот „Лука ко-
мерц“ - Претпријатие за производство, трговија и меѓу-
народна трговија од Скопје ул. „Кратовска“ бр. 22. 

За стечаен судија е одреден Љупчо Хаџи Димов су-
дија при овој суд. 

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

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечај-
ниот совет со пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на 26.IX.1996 година во 8,15 часот соба бр. 154 во овој 
суд. “ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1705) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека 
со решението Ст. бр. 1595/95 од 29.IV.1996 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за понуда и интелектуални услуги „Р - С Река и 
Цури“ од Скопје ул. „Лазар Танев“ бр. 8. 

За стечаен судија е одредена Хариклија Мартинов-
ска судија при овој суд. 

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

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечај-
ниот совет со пријава во два примероци со дакази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират. долго-
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вите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на 19.VI.1996 година во 8,40 часот соба бр. 154 во овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1706) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека 
со решението Ст. бр. 604/96 од 17. VI. 1996 година е 
отворена стечајна постапка над должникот „Макблеј-
рејлер" - Претпријатие за производство и промет ДОО 
од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 63. 

За стечаен судија е одредена Хариклија Мартинов-
ска судија при овој суд. 

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

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечај-
ниот совет со пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на 26.IX. 1996 година во 8,30 часот соба бр. 154 во овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1707) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека 
со решението Ст.бр. 1999/95 од 17. VI. 1996 година е 
отворена стечајна постапка над должникот „С. Ф. М. 
Компанија“ - Прометно посредничко претпријатие од 
Скопје ул. „Франклин Рузвелт" бр. 68/11-8. 

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов судија при 
овој'суд. 

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

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечај-
ниот совет со пријава во два примероци со докази, 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитувана на пријавените побарувања 
се закажува на 26.IX. 1996 год. во 8,00 часот соба бр. 154 
во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1708) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението на овој суд I Ст. бр. 2/96 од 10.09.1996 година 
е отворена стечајна постапка над должникот АД „СЛА-
ВИЈА“ Скопје, ул. „Војводина“ б/б. 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска 
судија при овој суд. 

За стечаен управник се назначува Славко Белазел-
коски,од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 19/1-12, тел. 
161-837. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања до 
стечајниот совст со пријава во два примероци со до-
кази. 

Се повикуваат должниците да ги намират своите 
долгови према стечајниот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања за 22.X. 1996 година во 9,00 часот во барака 
4, соба бр. 4 при овој суд. 

Од Основнфт суд во Скопје II - Скопје. 

Стечајниот совет на Основниот суд во Штип, обја-
вува дека со решението Ст. бр. 42/96 од 31.VII. 1996 
година, стечајната постапка на АД „Нова Трговија“ -
Штип привремено се запира за период од 12 месеци од 
правосилноста на решението. 

АД „Нова Трговија“ - Штип, продолжува со работа. 
Од Основниот суд во Штип. (1701) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со 
решението 252/94 рд 27.VI. 1996 година стечајната по-
стапка над ДОО Биротехничка опрема Струмица при-
времено се запира за период од 12 месеци сметано од 
правосилноста на решението. 

ДОО Биротехничка опрема Струмица продолжува 
со работа. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1702) 

Стечајниот совет на Основ,ниот суд од Штип го обја-
вува следното: Со решение Ст. бр. 82/96 од 1.08.1996 
година стечајната постапка над ДОО „Кланица со ла-
дилник“ - Штип привремено се запира за период од 12 
месеци од правосилноста на решението. 

ДОО „Кланица со ладилник“ - Штип продолжува со 
работа. 

Од Основниот суд-Штип. (1700) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека 
со решението Л. бр. 534/96 од 28.V.1996 година е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот „Јета“ Ин-
тернационал траде КО експорт- импорт, инженеринг, 
застапување и промет Д.О.О, од Скопје ул. „Мито Ха-
џиваслев" бр. 40/25. 

За Ликвидационен управник е одреден Владо Стефа-
новски од Скопје ул. „Јуриј Гагарин" бр. 37, телефон 
227-300. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 21.X. 1996 год. во 9 часот соба бр. 60 во 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1709) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека 
со решението Л. бр. 197/96 од 04.IX. 1996 година е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот Претприја-
тие „АС-1" Д.О.О, од Скопје ул. „Вич“ бр. 24/67, жиро 
сметка 40120-601-294017. 

За Ликвидационен управник е одредена Снежана 
Стојановска од Скопје, телефон 233-035. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувана во рок од 30 
дена по објавуваното во „Службен весник на РМ“, до 
ликридациониот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитувано на пријавените побарувања 
се закажува на 17.Х.1996 год. во 8,00 часот соба бр. 58 
во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1704) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дока 
со решението Л. бр. 278/96 од 22.III.1996 година, отво-
рена с постапка за редовна ликвидација над Претприја-
тието за промет и услуги „Давид - М" експорт импорт 
Д.О.О. 

За Ликвидационен управник се определува Дабески 
Жарко од Скопје, ул. „Скупи 6" бр. 23. 

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

Се закажува рочиште за испитувана на пријавените 
побаруван,а на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на 23.X.1996 година во 9,30 часот во соба број 60 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека 
со решението Л. бр. 411/96 од 26.IV. 1996 година отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Трговското 
претпријатие „Крос“ Д.О. експорт импорт,.Скопје, ул. 
„162" бр. 70 со жиро сметка 40100-685-23862. 

За Ликвидационен управник сс определува Дабески 
Жарко од Скопје, ул. „Скупи 6" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побаруван,а во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
2 примероци со докази. Се, повикуваат должниците да 
го намират долгот према ликвидациониот должник без 
одлагање. , 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побаруван,а на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на 27.Х.1996 година во 10 и 40 часот во соба број 60 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. \ 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека 
со решението Л. бр. 437/96 од 26. VI. 1996 година, заклу-
чена е ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, проме и услуги „Рико" увоз-
извоз ДОО - Скопје, ул. „Иво Рибар - Лола“ бр. 94/1-1. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението II Л. 
бр. 195/96 од 12.IX. 1996 година, објавува дека отвори 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
производство, промет и услуги „2Б - Б-Комерц" -
Скопје Д.О.О., ул. „Црвени Брегови“ бр. 32-б со жиро 
сметка 40100-601-115831. 

За Ликвидационен управник се определува Снежана 
Стојановска од Скопје, телефон 233-035. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побаруван,а 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 
го намират долгот према ликвидациониот должник без 
одлагање. 

Се закажува рочиште за испитувана на пријавените 
побарувана на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на 29.Х.1996 година во 8,00 часот во соба број 58 во 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје Ј-Скопје. (1711) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Л. 
бр. 194/96 од 12.IX. 1996 година, објавува дека отвори 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
производство и услуги „Пласира“ Д.О.О. - Скопје, 
„Благоја Тоска“ бр. 35 со жиро сметка 40100-601-
352734. 

За Ликвидационен управник се определува Снежана 
Стојановска од Скопје, телефон 233-035. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувациа во рок од 30 

дена по објавувањето на огласот во „Службен в е с н и к на 
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РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
го намират долгот према ликвидациониот должник без 
одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувана на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на 29.Х.1996 година во 8,00 часот во соба број 60 во 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (1712) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението II Л. 
бр. 196/96 од 12.1Х.1996 година, објавува дека отвори 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
промет на големо и мало извоз-увоз производство и 
услуги „Дарко - 2" Д.О.О. - Скопје, ул. „Аугуст Цеса-
рец" бр. 5-3/7 со жиро сметка 40100-601-360951. 

За Ликвидационен управник се определува Снежана 
Стојановска од Скопје, телефон 233-035. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побаруван,а 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 
го намират долгот према ликвидациониот должник без 
одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувана на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на 29.X. 1996 година во 8,00 часот во соба број 58 во 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (1713) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат под назив: „Трговско-производно 
претпријатие „ФРО-МА" - комерц увоз-извоз ц.о. -
Скопје“. (4383) 

Тркалезен печат под назив: „Санта - моника“ ек-
спорт-импорт, с. Велебрдо - Претпријатие за угости-
телство и трговија на големо и мало во приватна соп-
ственост и трговија на големо и мало - Ростуше". (4384) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трго-
вија на големо и мало „Макитол" експорт-импорт -
Д.О.О.". (4385) 

Тркалезен печат под назив: „Трговско претпријатие 
„Тефик - Енис“ - Скопје“. (4386) 
Тркалезен печат „под назив“: Претпријатие за инжен-
њеринг, маркетинг и трговија „Као“ д. о. о. (4538) 

Тркалезен печат под назив: „Производно трговско 
претпријатие на големо и мало „Силхем" - Ц. О. извоз-
увоз - Скопје“. (4542) 

Тркалезен печат без амблем под назив: „Столична 
банка интернешенел „Македонија“ а. д. - Скопје“. 

Правоаголен печат под назив: „С.Т.Д.. „Трими" -
Османи Мевлуде, ул. „Струмичка“ бр. 1-1-5 - Скопје“. 

(4584) 
Тркалезен печат и штембил под назив: „Трговско 

претпријатие „Рени - ком" д.о.о. - Ракотинци - Скоп-
је“. (4604) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 422745, издаден од УВР - Куманово на име 
Илиевски Михајло, ул. „Народна Револуција“, бр. 123, 
Куманово. (4419) 

Пасош бр. 132474/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Ружди Селман, ул. „М. А. - Ченто“ бр. 70, Скопје. 

(4420) 
Пасош бр. 0598334/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Исмаил Исмаили, с. Сарај, ул. „102" бр. 40, Скопје. 



20 септември 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 2809 

Пасош бр. 641889/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Владица Тодоров, ул. „Кирил Либкнехт" бр. 6/1-5, 
Скопје. (4423) 

4 Пасош бр. 707669/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Наташа Бунтеска, ул. „Методија Митевски“ бр. 12/ 
4-7, Скопје. (4424) 

Пасош објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 46/96 
под реден број 4375 на име Маја Павловска, ул. Томе 
Стефановски бр. 4-а, Скопје се сторнира. (4425) 

Тековна сметка бр. 111156.80 и чекови од бр. 
1799879 до 1799883 и од бр. 1840221 до 1840230, издадени 
од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Лазовска 
Душка, Скопје. (4426) 

Решение бр. 18-8706/2-95 од 20.Х1.1995 година, за 
компензациона работа, издадено од Министерството за 
надворешни работи на Претпријатието „30 - АС Трејд“ 
-Скопје. (4427) 

Работна книшка на име Биљана Јордановска, 
Скопје. (4428) 

Работна книшка на име Али Имери, с. Студеничани, 
Скопје. (4429) 

Свидетелство за положен завршен испит IV година -
диплома, издадено од СЕУ „Моша Пијаде“ Скопје на 
име Исаковски Зоран, Скопје. (4430) 

Диплома за завршено противпожарно, издадено од 
ЦОИБОС „Елисие Поповски - Марко“ - Скопје на име 
Исаковски Зоран, Скопје. (4431) 

Работна книшка на име Ласто Маневски, Скопје. 
(4432) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Венко 
Цветков, Скопје. (4433) 

Свидетелства за завршено VII и VIII одделение, из-
дадени од ОУ „Цветан Димов“ - Скопје на име Алма 
Куртиши, Скопје. (4434) 

Работна книшка на име Елизабета Крстевска, 
Скопје. (4435) 

Работна книшка на име. Мпрослава Костовска, 
Скопје. (4436) 

Пасош бр. 153800/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Исмаили Али, ул. „146" бр. 32, Скопје. (4437) 

Чекови бр. 00811594 и 00811595, издадени на тековна 
сметка бр. 4473/40 на име Ѓорѓиев Томе, ул. „Првомај-
ска“ бр. 3, Титов Велес. ' (4438) 

Акцептен налог бр. А4169123 на име Т. П. „Корал“ 
- Демир Капија. (4439) 

Пасош бр. 0292003, издаден од ОВР Демир Хисар на 
име Џафер Џаферовски, с. Обредник, Демир Капија. 

(4440) 
Пасош бр. 717341, издаден од ОВР - Титов Велес на 

име Стојменова Васка, с. Веничани, Титов Велес. (4441) 
Пасош бр. 299789 на име Мехмеди Сеадин, с. Шу-

тово, Кичево. (4442) 
Пасош бр. 0394197 издаден од УВР Скопје на име 

Игор Стоичковски ул. „Владимир Комаров“ бр. 25/11-8, 
Скопје. (4498) 

Пасош бр. 0101948 издаден од УВР Скопје на име 
Ивица Стоичковски ул. „Владимир Комаров“ бр. 25/Н-
8, Скопје. (4499) 

Пасош бр. 0355459 издаден од УВР Скопје на име 
Зорка Стоичковска ул. „Владимир Комаров“ бр. 25/Н-
8, Скопје. (4450) 

Пасош бр. 0637339 издаден од УВР Скопје на име 
Благоја Стоичковски ул. „Владимир Комаров“ бр. 25/ 
Н-8, Скопје. (4501) 

Пасош бр. 541234/94 издаден од УВР Скопје на име 
Марина Миличинска ул. „Огњен Прица“ бр. 29, 
Скопје. (4487) 

Пасош бр. 428461/94 издаден од УВР Скопје на име 
Александар Стојанов, ул. „Бечасица" бр. 19, Скопје. 

(4488) 
Пасош бр. 131694/93 издаден од УВР Скопје на име 

Димитар Теохаров ул. „Народен форнт" бр. 9/3-24, 
Скопје. (4489) 

Пасош бр. 0792373/95 издаден од УВР Скопје на име 
Хариз Рустеми ул. „Дижонска" бр. 23/6, Скопје. (4490^ 

Пасош бр. 842891/96 издаден од УВР Скопје на име 
Насер Исаки ул. „Дижонска" бр. 21, Скопје. (4491) 

Пасош бр. 0486352 издаден од УВР Струмица на име 
Стојков Андон с. Сушица 262, Струмица. (4502) 

Пасош бр. 0635484 издаден од ОВР Пробиштип на 
име Давидовски Драган, ул. „Јоаким Крчовски“ бр. 5, 
Пробиштип. (4503^ 

Пасош бр. 357205/94 издаден од УВР Скопје на име 
Јахи Ибиши ул. „Виргина" бр. 113, Скопје. (4504) 

Пасош бр. 0905965/96 издаден од УВР Скопје на име 
Дејан Марјановиќ ул. „Владимир Комаров“ бр. 36, 
Скопје. (4505) 

Пасош бр. 187510 на име Темелкоски Сашо ул. „Га-
личица“ 37-1/12, Охрид. (4444) 

Пасош бр. 146450 издаден од УВР Тетово на име 
Ахмети Исмаил с. Вешала, Тетово. (4445) 

Чекови бр. 10074203, 10074806 и 10379638 до 
10379642 издадени од Стопанска банка АД Скопје на 
име Хасиќ Авдија, с. Долно Коњари. (4446) 

Чекови бр. 6309067-75 и 10659387 - 106559390 изда-
дени од Стопанска банка АД Скопје на име Драгоја 
Ивановски, Скопје. (4447) 

Пасош бр. 81856 издаден од ОВР Струга на име 
Даути Ибарим ул. „Караорман“ бр. 17, Струга. (4448) 

Пасош бр. 272045 на име Митреска Митана ул. „Же-
лезничка“ 68, Охрид. (4449) 

Пасош бр. 001742 на име Арифи Селаудија ул. „Кру-
шевска“ 10, Кичево. (4450) 

Пасош бр. 266743 на име Аритоновски Драган, ул. 
„Ок. Револуција“ бр. 5/6, Куманово. .(4451) 

Пасош бр. 614954 на име Газафер Рецеп ул. „Петре 
Рафто", Стру га. (4452) 

Пасош бр. 0510902 издаден од ОВР Виница на име 
Ристовски Невен ул. „4 та Македонска бригада“ бр. 9, 
Виница. (4479) 

Пасош бр. 0383349 издаден од УВР Прилеп на име 
Василески Живко ул. „Крсте Ристески“ бр. 15, Прилеп. 

(4480) 
Пасош бр. 0657435 издаден од УВР Прилеп на име 

Павлески Кире ул. „Сутјеска" 37, Прилеп. (4481) 
Пасош бр. 551073 на име Црвенов Климент ул. 

„Браќа Кошулчеви" бр. 6/14, Титов Велес. (4482) 
Пасош бр. 310868 издаден од УВР Тетово на име 

Ахмеди Сермине с. Пирок, Тетово. / (4483) 
Пасош бр. 408052 издаден од УВР Тетово на име 

Јовевски Игор ул. „ЈНА“ бр. 17, Тетово. (4484) 
Пасош бр. 366908 издаден од УВР Штип на име Ар-

сов Стојан ул. „Д. Радосавлев" 9, Штип. (4485) 
Чекови бр. 10876195 и 1086198-205 на име Костов 

Благоја ул. „Титовелешка" бр. 38, Скопје. (4486) 
Пасош бр. 481428/94 издаден од УВР Скопје на име 

Трајковски Борис ул. „Финска“ бр. 204-6, Скопје. (4443) 
Пасош бр. 0576096 на име Билјана Божинова ул. 

„Ценка Павлова" бр. 5/3, Струмица. (4442) 
Пасош бр. 138291 на име Берат Белули ул. „Аџи 

Мустаф“ 16, Охрид. (4488) 
Пасош бр. 177083 издаден од УВР Куманово на име 

Алити Рамадан с. Слупчане, Куманово. (4489-а) 
Пасош бр. 461217 на име Рустен Сефери с. Бело-

виште, Гостивар. (4435-а) 
Пасош издаден од УВР Куманово на име Пауновски 

Горан ул. „Пиринска Македонија“ бр. 39, Куманово. 
(4498) 

Пасош бр. 526568 издаден од ОВР Струга на име 
Цаноски Исмет с. Октиси, Струга. (4499) 

Свидетелство за VII одделение на име Бабунски 
Златко, Т. Велес. (4500) 

Работна книшка на име Петровски Стевчо с. Га-
брово;Делчево. (4501) 
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Пасош бр. 0619383 Издаден од УВР Прилеп на име 
Зеиговски Беким с. Лажани, Прилеп. (4502) 

Пасош бр. 0856342 издаден од УВР Крушево с. Ла-
жани Прилеп. (4503) 

Пасош бр. 0065524 на име Димче Николаи с. Обле-
шево, Кочани. (4504) 

Пасош бр. 0495491 на име Нина Ковачева ул. „Гев. 
парт. одред“ Гевгелија. (4505) 

Свидетелство за VII и VIII одделение на име Даути 
Исмете с. Делогожда Струга. (4506) 

Пасош бр. 0043460, издаден од ОВР - Виница на име 
Димитров Сашко, ул. „Гоце Делчев“ бр. 44, Виница 

(4521-а) 
Пасош бр. 0139097, издаден од ОВР - Дебар на име 

Тодоровски Дејан ул. ,Ленинова“ бр. 4, Дебар (4507) 
Чековна картичка на име Митревска Ј1ена, ул. „Сут-

јеска" бр. 48/1, Штип (4508) 
Пасош бр. 0241912, издаден од УВР - Куманово на 

име Бајрами Амет с. Сопот, Куманово. (4509) 
Пасош бр. 0313268, издаден од УВР - Прилеп на име 

Алиоска Вевки, ул. „Дабнички завој“ бр. 23, Прилеп 
(4510) 

Пасош бр. 0170817 на име Каранфилов Живко, с. 
Ораовица, Радовиш (4511) 

Тековна сметка бр. 1538/58 и чекови од бр. 650731 до 
650740 и од бр. 112302 до 112305 (14 чека), издадени од 
Стопанска банка - Филијала Гевгелија на име Смилкова 
Сава, бул. „Гевгелија“ лам. 2, ст. 10, Гевгелија (4512) 

Чекови од бр. 09950281 до 09950290, издадени на 
тековна сметка бр. 40122-53 на име Јагода ВелјаносКа, 
Драчево - Скопје (4513) 

Пасош бр. МКД 0048139, издаден од ОВР - Ресен на 
име Икономовски Коста, Ресен (4514) 

Пасош бр. 589501/95, издаден од УВР - Тетово на 
име Апостолска Санда, ул. „Солунска“ бр. 5, Тетово.. 

(4515) 
Чекови од бр. 3643022 до 3643030 и 03841940 (10 

чека), издадени на тековна сметка бр. 245-73 на Име 
Георгиева Светлана, Скопје. (4516) 

Чекови од бр. 8-10910083 до 10910090 од тековна 
сметка бр. 41933-82 на име Зоран Десподовски, ул. „Ј. 
Сандански“ бр. 7, Скопје. (4517) 

Пасош бр. 39379 на име Севдије Салиу, ул. „Љубица 
Тотеска“ бр. 13, Кичево (4518) 

Пасош бр. 0289586, издаден од УВР - Прилеп на име 
Трајкоска Виолета, ул. „Горан Димитров“ бр. 53, При-
леп (4519) 

Чекови од бр. 10844281 до 10844290 од бр. 11034711 
до 11034720 од бр. 7971551 до 7971560 на име Марија 
Црвенковска, ул. „Н. Фронт“ бр. 8/21 Скопје (4520) 

Пасош бр. 0150386 на име Стојков Трајче, с. Сопот, 
Кавадарци (4521) 

Пасош бр. 66438 на име Јагодиноски Раим, ул. 
„Моша Пијаде“ бр. 12, Кичево (4522) 

Пасош бр. 0119129/93, издаден од УВР - Струмица на 
име Петровски Ванчо, ул. „Иљо Шопов“ бр. 33/8, Стру-
мица (4544) 

Пасош бр. 0778480/96, издаден од УВР - Струмица на 
име Петровска Фидана, ул. „Иљо Шопов“ бр. 33/8, 
Струмица (4545) 

Пасош бр. 210366/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Жарко Милески, ул. „Козле“ бр. 170-А, Скопје 

(4546) 
Пасош бр. 0539071/94, издаден од УВР - Скопје на 

име Дејан Христовски, бул. „АСНОМ“ бр. 22-1/8, 
Скопје (4547) 

Пасош бр. 865207/96, издаден од УВР - Скопје на 
име Анета Козаковска, бул. „АСНОМ“ бр. 24-1/7, 
Скопје (4548) 

Пасош бр. 552225/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Насер Мифтари, ул. „Стојна Стефкова" бр. 90, 
Скопје (4549) 

Пасош бр. 164978/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Пепи Дојчиновски ул. „Цветан Димов“ бр. 155, 
Скопје (4551) 

Чекови бр. 1640356, 1729725 и од бр. 3413907 до 
3413910 од тековна сметка бр. 21203372, издадени од 
Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Ангелина Ви-
деска, Скопје (4552) 

Работна книшка на име Рената Младенова, Скопје 
(4553) 

Работна книшка на име Сами Алији, Скопје (4554) 
Индекс бр. 32059, издаден од Економски факултет -

Скопје на име Елизабета Сарамандова, Скопје (4555) 
Свидетелство за V одделение, издадено од ОУ „26 

јули“ - Скопје на име Аднан Зекировски, Скопје (4556) 
Работна книшка на име Сафет Хасан, Скопје (4492) 
Работна книшка на име Нефизе Рашид, Скопје 

(4493) 
Работна книшка на име Јован Сиљановски, Скопје 

(4494) 
Чековна картичка бр. 18477-65 и чековите од бр. 

2197529 до 2197533, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Петре Илиевски, Скопје (4495) 

Чековна картичка бр. 086676/53 и чекови од бр. 
0003210339 до 0003210358, издаден од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Кузмановска Весна, Скопје 

(4496) 
Чекови од бр. 906882 до 906886 и од бр. 3376901 до 

3376907 од тековна сметка бр. 85281-44, издадени од 
Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Лепосава Ви-
дојковиќ, Скопје (4497) 

Чек бр. 2077061 од тековна сметка бр. 111858-89, 
Издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Магдалена Блажевска, Скопје (4557) 

Пасош бр. 0269474 на Име Котлареска Магдалена, 
ул. „Јане Сандански“ бр. 33, Охрид (4558) 

Чек бр. 1714885 од тековна сметка бр. 35030/85, из-
даден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Ели-
забета Тасевска, Скопје (4559) 

Чек бр. 3169817 од тековна сметка бр. 112501-39, 
издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Марица Јаневска, Скопје (4560) 

Пасош бр. 0373655/94, издаден од ОВР - Виница на 
име Митев Васил, кеј „30-ти Август“ бр. 29, Виница. 

(4387) 
Пасош бр. 0186159/94, издаден од ОВР - Струга на 

име Рамушоски Неџат, с. Подгорци - Струга. (4388) 
Решение бр. 25-226/2, издадено од СО - Гази Баба -

Скопје на име Мартиновски Владимир, ул. „13" бр. 6, н. 
Стајковци, Скопје. (4389) 

Работна книшка на име Антонио Камчевски, 
Скопје. (4390) 

Свидетелства од V, VI, VII и VIII одделение, изда-
дени од ОУ „Рајко Жинзифов" - Скопје на име Писле-
виќ Александар, Скопје, (4391) 

Чекови бр. 0002417045, 0002616266, 0002284569, 
0002284570, 0002284531, 0002238246 и 0001587043, изда-
дени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на тековна 
сметка бр. 0002243159, на име Иванка'Ѓорѓиева, 
Скопје. ; (4392) 

Чековна картичка за овластено лице бр. 40062-92 на 
име Елизабета Дуковска, а од корисникот Блаже Ду-
ковски, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје. 

(4393) 
Чековна картичка за овластено лице бр. 007350347 

на име Елизабета Дуковска, а од корисникот Блаже 
Дуковски, издадена од Комерцијална банка а.д. -
С к о п ј е . (4394) 

Чековна картичка бр. 0107664.53 и чекови од бр. 
0002932202 до 0002932211, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Брзовски Атанас, Скопје,. 

(4395) 
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Свидетелства за завршена I, И, III и IV година и 
свидетелство за четврти степен на стручна подготовка, 
издадени од ГУЦ „Здравко Цветковски“ - Скопје на 
име Соња Ливриниќ, Скопје. (4396) 

Чековна картичка 0р. 15700-60 и чекови од бр. 
800329 до 800338, издадени од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Лидија Тодоровска, Скопје. (4397) 

Работна книшка на име Стојановски Јорданчо, 
Скопје. (4398) 

Чекови бр. 0002417045, 0002616266, 0002284569, 
0002284570, 0002284531, 0002238246 и 0001587043, изда-
дени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Иванка Ѓорѓиева, Скопје. (4399) 

Работна книшка на име Сулејмани Гзим, с. Нако-
лец, Ресен. (4400) 

Чековна картичка бр. 4577-25 и чекови бр. 
0002678431, 0002678443 и бр. 0002678434, издадени од 
Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Родна Стоја-
новска, Скопје. (4401) 

Чековна картичка бр. 1098/29 и чекови бр. 685043, 
685044 и 685045, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје - Филијала Струга на име Димче Крстановски, 
Струга. (4402) 

Чековна картичка бр. 5357/31 и чекови бр^ 685032, 
685033 издадени од Стопанска банка А.Д. - Скопје -
Филијала - Струга на име Тодор Крстановски, Струга.а 

(4402-а) 
Работна книшка на име Африм Реџеповски, с. Кат-

ланово, Скопје. (4403) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од Учи-

лиштето за возрасни А.С. Макаренко“ - Скопје на име 
Африм Реџеповски, с. Катланово, Скопје.' (4404) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено 
од ОУ „Петар Петровиќ Његош" - Скопје на име Шеф-
кија Рамаданова, Скопје. (4405) 

Работна книшка на име Шефкија Рамаданова, 
Скопје. (4406) 

Работна книшка на име Наталија Поповска, Скопје. 
Чековна картичка бр. 96346-21 и чекови од бр. 

3389544 до 3389550 издадени од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Предраг Јованов, Скопје. (4408) 

Чековна карта бр. 103263-08 и чекови од бр. 904404 
до 904418, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Љубица Петреска, Скопје. (4409) 

Чековна картичка бр. 4825-75 и чекови од бр. 
3241457 до 3241465, издадени од Комерцијална банка 
а.д. Скопје на име Ангеловска Васевска Милка, 
Скопје. (4410) 

Решение Уп. бр. 12-3923 од 07^.1992 година, изда-
дено од Секретаријат за стопанство Центар - Скопје на 
име Кирил Дојчиновски, Скопје. (4411) 

Решение за промена во регистар на дуќани за 
вршење на дејности бр. 25-242 од 23.11.1996 година, 
издадено од Министерство за стопанство - Скопје на 
име Драги Радевски, Скопје. (4412) 

Пасош бр. 0348817 на име Караѓорѓев Ѓорѓе, с. Бо-
городица, Гевгелија. (4415) 

Пасош бр. 0239547/94, издаден од ОВР - Струга на 
име Рамов Феим, нас. Теферич - Струга. (4416) 

Пасош бр. 0857258/%, издаден од ОВР - Виница на 
име Ѓорѓиев Љупчо, ул. „Страшо Пинџур" бр. 3/7, Ви-
ница. (4417) 

Пасош бр. 068964/93, издаден од УВР - Тетово на 
име Бајрами Сабедин, с. Јажинце, Тетово. (4418) 

Пасош бр. 0316179/94, издаден од ОВР - Делчево на 
име Стоименовски Методи, ул. „П. Тошев“ бр. 21, Дел-
чево. - (4541) 

Пасош бр. 0201523/94, издаден од ОВР - Делчево на 
име Захариев Фиданчо, с. Звегор, Делчево. (4540) 

Свидетелство издадено од ОУ „Кочо Рацин“, с. Д. 
Српци на име Алековска Мирјана, с. Беранци, Би- тола. (4539) 

Пасош бр. 003767/92, издаден од УВР - Тетово на 
име Јаја Феми, с. Копаница, Тетово. (4523) 

Пасош на име Далипи Далип, с. Неготино, Гости-
вар. (4524) 

Свидетелство за V и VI одделение на име Бесим 
Салиу, с. Г. Седларце, Тетово. (4525) 

Пасош бр. 093543 на име Милосављевиќ Сања, Го-
стивар. ^ (4526) 

Свидетелство за V - VI одделение на име Митева 
Орхидеа, с. Виничани, Градско. (4527) 

Пасош бр. 397893 на име Зекиров Самир, ул. „М. 
Тито“ бр. 33-а, Кичево. (4528) 

Пасош на име Јадранка Николовска, ул. „Вера Јо-
циќ“ бр. 29, Македонска Каменица. (4529) 

Пасош на име Цветков Васе, с. Ораовица, Радовиш 
(4530) 

Пасош бр. 527925/95 на име Сулејмани Рини, с. 
Франгово, Струга. (4528) 

Пасош бр. 052291/93, издаден од ОВР - Кичево на 
име Салиу Лулјета, ул. „Скопска“ бр. 149, Кичево. 

(4529) 
Пасош бр. 406902/94, на име Емини Гафур, с. Че-

гране, Гостивар. (4530) 
Свидетелства за V и VII одделение на име Максути 

Мирлинда, с. Џепин. (4531) 
Пасош на име Налиоку Димитар, ул. „29-ти Ноем-

ври“ бр. 22, Битола. (4532) 
Чекови бр. 10984320 и 10984321, издадени на тековна 

сметка бр. 19118-37 од Стопанска банка А. Д. - Скопје, 
на име Коле Јованчевски, Скопје. (4533) 

Пасош бр. 0829111, издаден од УВР - Прилеп на име 
Велиноски Злате, с. Бонче, Прилеп. (4534 

Пасош бр. 0003531, издаден од УВР - Прилеп на име 
Вељаноски Злате, с. Бонче, Прилеп. (4534) 

Пасош бр. 0003531, издаден од ОВР - Дебар на име 
Екрем Сефоски, ул. „8 Септември“ бр. 15/8, Дебар. 

(4535) 
Свидетелства за V и VII одделение на име Ајдари 

Гзим, с. Дслогожда. (4536) 
Свидетелства за V и VI одделение на име Скендери 

Мазар, с. Дслогожда. (4537) 
Пасош бр. 214440/96, издаден од УВР - Скопје на 

име Јаневски Трајче, с. Сарај, ул. „6" бр. 54, Скопје. 
(4228), 

Пасош бр. 98464/93, издаден од ОВР - Крушево на 
име Фиго Фетаховиќ, с. Јакреново, Крушево. (4507-а) 

Тековна сметка бр. 231%-56 и чекови од бр. 
10688952 - до 10688955 издадени од Стопанска банка ад. 
Скопје на име Славејко Славејков ул. „Михаил Чаков“ 
-7-2-19, Скопје. (4453) 

Чекови од бр. 10651144 - 1148 од тековна сметка бр. 
19355-76 на име Душан Новковски бр. 13/1-15, Скопје. 

(4454) 
Чекови од бр. 9485586 - 590 на име Елена Којиќ ул. 

„Руѓер Бошковиќ“ бр. 13/1 -15 , Скопје. . „ (4455) 
Пасош на име Сакипов Зулфиќар ул. „11 Ноември“ 

бр. 78, Куманово. (4456) 
Чекови бр. 10855379 и 10855380 од тековна сметка 

бр. 23724 - 89 на име Граоркоски Велимир ул. „Трифун 
Пановски“ бр. 2/1-5, Скопје. (4457) 

Чек бр. 8949131 од тековна сметка бр. 6619-12 на 
име Јакева Вена, Скопје. (4458) 

Пасош бр. 193124 издаден од УВР Тетово на име 
Алија Меџит, с. Шипковица, Тетово.. (4459) 

Чековна картичка бр. 8007/11 на име Косториновски 
Илија ул. „Велко Влаховиќ" бр. 6/7, Штип. (4460) 

Пасош на име Котевски Сашо ул. „Димче Дахчан-
ски" 34-2-32, Битола. (4461) 

Пасош бр. 2697.35 на име Орхан Екрем ул. „А. Ду-
дов“ бр. 26, Охрид. (4462) 

Пасош бр. 527762 издаден од ОВР Струга на име 
Ала Дашмир с. Корошишта, Струга. (4463) 
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Пасош бр. 052973 издаден од ОВР Дебар на име 
Муча Арбер ул. „Екрем Зенго“ бр. 25, Дебар. (4464) 

Пасош на име Милошевски Никола ул. „Вера Јо-
циќ“, Делчево. (4465) 

Пасош бр. 772525 издаден од ОВР Неготино на име 
Синанов Милаем, с. Криволак, Неготино. (4466) 

Возачка дозвола на име Спасевски Ѓорги, Пехчево. 
(4467) 

Пасош бр. 378002 на име Зубери Селим ул. Млаки“ 
бр. бб Гостивар. (4468) 

Пасош бр. 01515093 издаден од УВР Тетово на име 
Јовановски Стеван, с. Брвеница, Тетово. (4469) 

Пасош на име Јовановска Љубица, ул. „Нишка“ бр. 
1, Тетово. (4470) 

Пасош бр. 0832111 издаден од УВР Прилеп на име 
Конески Сашо ул. „Димо Наредниот“ зг. БЗ/25, При-
леп. (4471) 

Пасош бр. 0779631 на име Јованов Божин, с. Калуѓе-
рица, Радовиш. (4472) 

Пасош бр. 0439390 на име Митрески Крсте ул. 
„Даме Груев“ 36/26, Охрид. (4473) 

, Чекови бр. 10356553-566 и 10790703 - 722 од тековна 
сметка бр. 27392/94 на име Гордана Перковска ул. 
„Томе Арсовски“ - 8, Скопје. (4474) 

Пасош на име Аметовски Фатон ул. „13-та" бр. 22, 
Битола. (4475) 

Пасош бр. 0417163 на име Васев Орце с. Подареш, 
Радовиш. (4476) 

Пасош бр. 731178 на име Бајев Драгомир ул. „С. 
Демир“ 2/21, Штип. (4477) 

Чекови бр. 564606, 601881, 601883, 601885, 806103 и 
806108 од тековна сметка бр. 7335/32 на име Митраков-
ски Алексо ул. „5 Конгрес“ бр. 36, Штип. (4478) 

Пасош бр. 52016/93, издаден од ОВР - Струга на име 
Томе Несторови, с. Радожда, Струга. (4594) 

Пасош бр. 717474 на име Димитријевски Недо, нас. 
Тунел, ул. „9" бр. 24, Титов Велес. (4595) 

Огласот за објавување неважен пасош бр. 0694061/ 
95 на име Стојан Милески, ул. „Методи Патчев“ бр. 28, 
Битола, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 24/96 
год. се сторнира. (4596) 

Пасош бр. 80716/93, издаден од ОВР - Струга на име 
Борова Јасмин, с. Корошишта, Струга. (4597) 

Пасош на име Арсланоски Сабрија, с. Подгорци, 
Струга. (4598) 

Пасош бр. 0546-130/95 на име Асанов Усеин, Кеј „8-
ми Септември“ бр. 172, Радовиш. (4599) 

Пасош на име Арсова Татјана, ул. „Ванчо Прке“ бр. 
4/3, Штип. (4600) 

Чекови на име Галев Бошко, с. Муртино бр. 70, 
Струмица. (4601) 

Чекови на име Макевска Жаклина, с. Моноспитиво 
бр. 144, Струмица. (4602) 

Пасош бр. 301303 на име Фаруки Рахит, с. Дебреше, 
Гостивар. (4603) 

Пасош бр. 266475/94, изаден од УВР - Куманово на 
име Ласте Кацевски, ул. „Р. Жинзифов" бр. 2, Кума-
ново. (4605) 

Пасош бр. 0201408/94, изаден од УВР - Делчево на 
име Драги Стоименов, ул. „М. М. - Бриво" бр. 18, 
Македонска Каменица. (4606) 

Пасош бр. 0207858/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Дениз Тесторидес, ул. „Водњанска" бр. 33, Скопје. 

(4607) 
Пасош бр. 624769/95, изаден од УВР - Скопје на име 

Сашо Николоски, ул. „Антон Панов“ бр. 174-1/7, 
Скопје. (4608) 

Пасош бр. 448958/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Бранко Ујкановиќ, ул. „Павле Илиќ“ бр., 6/2-2, 
Скопје. (4609) 

Пасош бр. 765160/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Ваљдет Бечирај, ул. „208" бр. 18, Скопје. (4610) 

Пасош бр. 600208/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Мусах Бариша, ул. „Дижонска" бр. 13/11, Скопје. 

(4611) 
Пасош бр. 0793094/96, издаден од ОВР - Крива Па-

ланка на име Ѓоргиевски Ивица, ул. „Моша Пијаде“ бр. 
11/5, Крива Паланка. (4612) 

Пасош бр. 0825840 на име Љоки Франк Хамит, ул. 
„М. Рајчевиќ" бр. 47, Тетово. (4613) 

Пасош бр. 0656396/95, издаден од ОВР - Виница на 
име Калаџиски Звонко ул. „Ангел Винички“ бр. 93, 
Виница. (4614) 

Пасош бр. 0276463, издаден од ОВР - Виница на име 
Зоранчо Захариев ул. „Првомајска“ бр. 14, Виница. 

Решение Уп. бр. 12-233 од 17.1.1991 година за превоз 
на патници, издадено од СО - Центар - Скопје на име 
Колашинац Заим, Скопје. (4616) 

Чековна картичка бр. 117485-73 и чековите од бр. 
2811508 до 2811516 и 1769621, 1769622 и од бр. 1722671 
до 1722675, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Сузана Јованова, Скопје. (4617) 

Решението бр. 18-12267/2 од 22.Х.1993 година, изда-
дено од Министерството за односи со странство на Бу-
меранг Експорт-Импорт" - Скопје. (4618) 

Возачка дозвола, издадена од ГУВР - Скопје на име 
Бранко Сековски, ул. „Алекса Дундиќ“ бр. 177-а, 
Скопје. (4619) 

г Работна книшка на име Валентина Кузмановска, 
Скопје. (4620) 

Работна книшка на име Гордана Кузмановска, 
Скопје. (4621) 

Работна книшка на име Скендер Бајрамов, Скопје. 
(4622) 

Работна книшка на име Зекир Алиовски, с. Јаболце, 
Скопје. (4623) 

Работна книшка на име Димче Петров, Гевгелија. 
(4624) 

Работна книшка на име Биљана Трај кова, Гевге-
лија. (4625) 

Диплома за завршено болничарско училиште, изда-
дено од Медицинското училиште „Д-р Панче Караѓо-
зов“ - Скопје на име Јован Сурчевски, Скопје. (4626) 

Работна книшка на име Пајазит Исмаили, Скопје. 
(4627) 

Работна книшка на име Аница Стојановиќ, Скопје. 
(4628) 

Пасош бр. 639658/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Аметовски Имран, ул. „Методи Митевски“ бр. 7/2-
7, Скопје. (4629) 

Тековна сметка бр. 4004232216 и чековите од бр. 
0001666211 до 0001666220 и од бр. 0001574186 до 
000Ш4190, издадени од Поштенска штедилница -
Скопје на име Сузана Петрушевска, Скопје. (4630) 

Пасош бр. 0110341, издаден од УВР - Куманово на 
име Дене Стевковски, ул. „Средорек“ бр. 17, Кума-
ново. (4632) 

Пасош бр. 397071, издаден од ОВР - Кичево на име 
Рамадани Назми, с. Грешница, Кичево. (4632-а) 

Свидетелства за V и VII одделение на име Жаку 
Верда, с. Делогожда. (4569) 

Пасош бр. 147716/93, издаден од УВР - Тетово на 
име Илази Бектеш, с. Шипковица, Тетово. (4570) 

Пасош бр. 0531127,1 здаден од ОВР - Дебар на име 
Дука Бујар, ул. „22 Декември“ бб, Дебар. (4571) 

Пасош бр. 0509271, издаден од УВР - Кочани на име 
Стојанова Славица, ул. „Јане Сандански“ бр. 47, Ко-
чани. (4572) 

Пасош бр. 0609315 на име Стојчев Сотир, ^л. 
„Ј. Камен“ бр. 9, Битола. (4573) 

Пасош бр. 0228208, издаден од УВР - Тетово на име 
Шемши Фатмир, с. Нераште, Тетово. (4574) 

Пасош бр. 244664/94, издаден од УВР - Тетово на 
име Амети Енвер, ул. „Благоја Тоска“ бр. 125, Тетово. 
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Чекови од бр. 9697811 до 7697814 (четири чека), 
издадени од Стопанска банка а.д. Скопје на тековна 
сметка бр. 11591-34 на име Гога Димоски, Скопје. (4577) 

Чекови од бр. 9369759 до 9369765, издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на тековна сметка бр. 25646-
31, на име Иван Соколиќ, бул. „Октомвриска Револу-
ција“ бр. 10/11-51, Скопје. (4576) 

Пасош бр. 335240 на име Мурати Арјета, ул. „Ж. 
Брајковски" бб, Гостивар. (4578) 

Пасош бр. 145722 на име Алигега Кујтим, ул. 
„Живко Брајковци“ бр. 167 Гостивар. (4579) 

Пасош бр. 0381996/94 на име Илиевска Цветанка, 
ул. „Крсте Мисирков“ бр. 32, Кочани. (4580) 

Пасош бр. 38052 на име Мемишоски Исмаил, с. Ла-
буништа, Струга. (4581) 

Пасош на име Забрчанец Трајко, ул. „Илинденска“ 
бр. И , Битола. (4582) 

Пасош бр. 0620018 издаден од УВР - Прилеп на име 
Ѓорѓиев Стојанче, ул. „Моша Пијаде“ бр. 24/24, При-
леп. (4585) 

Пасош бр. 0202070, на име Павлина Ангелова, ул. 
„Н.И. Борче бр. 12, Кочани. (4586) 

Пасош бр. 529978 на име Ахмеди Џемаил, с. Туин, 
Кичево. (4587) 

Пасош бр. 167793/94, издаден од УВР - Тетово на 
име Адеми Абдурахими, с. Требош, Тетово. (4588) 

Пасош на име Гиновски Гоце, ул. „Октомвриска 
Револуција“ бр. 13 4/9, Куманово. (4589) 

Пасош бр. 0312246, издаден од УВР - Прилеп на име 
Михајлоски Василчо, ул. „Борка Талески“ бр. 40, При-
леп. (4590) 

Пасош бр. 561101 на име Зоран Јорданов, ул. „Па-
влина Велјанова" бр. 22, Кочани. (4582) 

Свидетелство за I клас гимназија - земјоделска на-
сока, издадено од УСЦО „Цар Самоил“ - Ресен на име 
Андреески Мите Горан од с. Езерани, Ресен. (4583) 

Пасош бр. 478476/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Љубица Рајковска, ул. „Иван Аговски“ бр. 1-111/16, 
Скопје. (4585) 

Пасош бр. 749184/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Небахат Муса, ул. „396" бр. 30, Скопје. (4586) 

Пасош бр. 003797/92, издаден од УВР - Скопје на 
име Џемаиљ Рамадани, с. Боговиње, Тетово. (4587) 

Работна книшка на име Љубе Трновски, Скопје. 
Девизна штедна книшка бр. 4000-33-00076-4, изда-

дена од Инвестбанка а.д. - Скопје на име Ѓорѓи Каба-
шев, Скопје. (4589) 

Работна книшка на име Мумин Мемеди, Скопје. 
(4590) 

Чековна картичка бр. 28905-98 и чекови од бр. 
918644 до 918650, издадени од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Симка Јовановиќ-Петровска, Скопје. 

(4591) 
Пасош бр. 138913, издаден од ОВР - Струга на име 

Хасани Мемет, с. Заграчани, Струга. (4592) 
Пасош бр. 224269, издаден од УВР - Штип на име 

Василевски Зоран, ул. „Борис Крајгер" бр. 14/9, Штип. 
(4593) 

Работна книшка на име Ширет Арифи, Скопје. 
(4561) 

Работна книшка на име Елизабета Михаиловиќ, 
Скопје. (4562) 

Работна книшка на име Јакупи Мирвете, Скопје. 
(4563) 

Работна книшка на име Марија Биковска, Скопје. 
(4564) 

Работна книшка на име Леми Стефановски, Скојпе. ' 
(4565) 

Работна книшка на име Едуша Мемед, Скопје. 
(4566) 

Работна книшка на име Амит Бекир, Скопје. (4567) 
Работна книшка на име Сами Даши, Скопје. (4568) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на Р. Македонија“ бр. 38/93) и член 4 
од Законот за трансформација на претпријатијата и 
задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со 
земјоделско земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 19/ 
96), Живинарска задруга „ДИХОВО“ с. Дихово - Би-
тола, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА 

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. Живинарската задруга „ДРВОВО“ с. Дихово -
Битола, ги повикува поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници, државјани на Република Ма-
кедонија, доколку имаат да ги пријават своите побару-
вања кон претпријатието, во рок од 60 дена сметано од 
денот на објавувањето на огласот: 

2. Седиштето на Живинарската задруга „ДИХОВО“ 
е во с. Дихово - Битола. 

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија, 
со Правилник за формата и содржината на образецот 
на барањето за заштита на правата на поранешните 
сопственици и нивните правни наследници во постап-
ката за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) кој исто-
времено се доставува до Агенцијата на Република Ма-
кедонија во Скопје на улица „Илинден“ бб и до Живи-
нарѕката задруга „ДИХОВО“ с. Дихово - Битола. 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал („Служ-
бен весник на Р. Македонија“ бр. 38/93) а во врска со 
член 4 од Законот за трансформација на претпријати-
јата и задругите со општествен капитал кои стопанису-
ваат со земјоделско земјиште („Службен весник на РМ“ 
бр. 19/96), Земјоделската задруга „Галеб“ од с. Тркање, 
објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА 

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. ЗЗ „Галеб“ с. Тркање - Кочани ги повикува пора-
нешните сопственици и нивните правни наследници 
државјани на Република Македонија доколку имаат да 
ги пријават своите побарувана кон претпријатието во 
рок од 60 дена од денот на објавувавте на огласот. 

2. Во пријавите поранешните сопственици и нивните 
правни наследници да не внесуваат и земјоделско зем-
јиште. 

3. Седиштето на З З „Галеб“ с. Тркана - Кочани се 
наоѓа во с. Тркање - Кочани. 

4. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на РМ („Сл. весник на 
РМ“ бр. 3/94), истовремено се доставуваат и до Агенци-
јата на РМ во Скопје, поштенски фах 410. 
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Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ број 38/93), а во врска со 
Законот за трансформација на претпријатијата и задру-
гите со општествен капитал кои стопанисуваат со зем-
јоделско земјиште („Службен весник на РМ“ број 19/96) 
и врз основа Одлуката за преземање дејствија за спро-
ведување на Законот за трансформација во Земјодел-
ската задруга „Љуботен“ Собранието на З З „Љуботен“ 
село Вратиница-Тетово, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ 
ПРИЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД ЗЕМЈОДЕЛ-
СКАТА ЗАДРУГА „ЉУБОТЕН“ ОД СЕЛО ВРАТ-

НИЦА - ТЕТОВО 

1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и 
нивните наследници (државјани на Република Македо-
нија) да ги пријават нивните побарувања од Земјодел-
ската задруга „Љуботен“ од село Вратница - Тетово во 
согласност со членовите 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

2. Пријавувањата на побарувањата да се достават на 
образец пропишан од Агенцијата на Република Маке-
донија во согласност со член 35 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал, 
односно во согласност со Правилникот за формата и 
содржината на образецот за барањето за заштита на 
правата на поранешните сопственици и нивните правни 
наследници во постапката за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал („Службен весник 
на РМ“ број 3/94), да се достават до З З „Љуботен“ од с. 
Вратница - Тетово и до Агенцијата за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

3. Седиштето на Земјоделската задруга „Љуботен“ е 
во село Вратница - Тетово. 

4. Рок на доставување на побарувањата е 60 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатието со општествен капитал 
(Сл. в. бр. 38/93 и Одлука за трансформација бр. 02-791 
од 28.8.19% година ПОС ЗС „Методи Митевски - Бри-
цо“ с. Гајранци Пробиштип објавува: 

ОГЛАС 
СО КОЈ СЕ УПАТУВА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРА-
НЕШНИ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИ ПРАВНИ НА-
СЛЕДНИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ПРИЈАВА ЗА ЗАШ-

ТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. ПОС ЗС „Методи Митевски-Брицо" с. Гајранци 
Пробиштип, ги повикува поранешните сопственици и 
нивните правни наследници, државјани на РМ, доколку 
имаат да ги пријават своите побарувања кон претприја-
тието. 

2. Седиштето на ПОС З С „Методи Митевски-Бри-
цо" с. Гајранци Пробиштип е во с. Гајранци Пробиш-
тип. 

3. Земјиштето не е предмет на проценката на транс-
формација. 

4. Своите побарувања барателот да ги достави исто-
времено до Агенцијата на РМ за трансформација на 
претпријатието со општествен капитал на посебен 
образец (Сл. в. бр. 3/94) во рок од 60 дена, сметано од 
денот на објавувањето на огласот. 

Врз основа на член 33 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. ОП „Шпи-
летранс" - Дебар објавува 

ОГЛАС 
СО КОЈ ГИ ПОВИКУВА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ 
НАЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД ПРЕТПРИЈАТИ-

ЕТО 

1. Барање можат да поднесат поранешни сопственици и 
нивни правни наследници кои се државјани на Репу-
блика Македонија. 
2. Барањето за побарување поранешните сопственици и 
нивните правни наследници можат да го поднесат во 
рок од 60 дена од денот на објавуваното на овој оглас. 
3. Барањето за побарувањето поранешните сопстве-
ници и нивните правни наследници треба да го поднесат 
на образецот што го утврди Агенцијата на Република 
Македонија за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. 
4. Барањето за побарување поранешните сопственици и 
нивните правни наследници истовремено го доставу-
ваат до претпријатието и до Агенцијата. 

ОБЈАВИ 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ОКП „Един-
ство - Струга 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 18.07.1996 го-
дина, донесе одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кој го презе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“, бр. 
118 во време од 12 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ЗИК „Цр-
вена звезда“ - АД „Свињарска фарма“ - ДОО - Штип 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 го-
дина, донесе одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе мржат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието кое се наоѓа во с. Траинци - Штип, во 
време од 6 до 14 часот. 



20 септември 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51 - Стр. 2817 

Ј А В Н И П О В И Ц И 3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Врз основа на член 18 и член 25 од уредбата за јавни 
набавки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96 и 35/96, 
Министерството за образование и физичка култура, об-
јавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 7 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА ОПРЕМА ЗА ЗАБАВИШНИТЕ ГРУПИ ПРИ 
ОСНОВНИ УЧИЛИШТА, ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 
И ЈАВНИ СРЕДНИ УЧИЛИШТА, Б Е З ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. НАБАВУВАЧ: Министерство за образование и 
физичка култура, ул. „Вел,ко Влаховиќ" бб. - Скопје 

1.2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: Опрема за заба-
вишните групи при основни училишта, основни учи-
лишта и јавни средни училишта. 

1.3. ВИД И КОЛИЧИНА: 
I. За потребите на забавишните групи при основ-

ните училишта: 

1. Детска маса четворосед (80x80x50 мм) 15 парчиња 
2. Детско столче (35x35x35 мм) 62 парчиња 
3. Орман за дидактика (180x50x40 мм) 2 парчиња 
4. Витрина за дидактика (122x70x30) 4 парчиња 
5. Ѕидна гардеробна закачалка со 20 места (180x160) со 
комода за чевли (180x40x40) 2 парчиња 

- 6. Детска табла - двострана - штафелај 120x60x60) 
2 парчиња 

7. Теписон (2x4 м) 2 парчиња 
8. Комплет дидактика за 2 забавишни групи 2 комплета 

II. За потребите на основните училишта: 

1. Ученичко столче 176 
2. Ученичка клупа (130x50) 105 
3. Наставничка катедра (130x60x76 цм) 12 
4. Наставнички столица 12 
5. Училишна табла (120x240) 12 
6. Тапацирани столици 26 
7. Канцелариско биро 3 
8. Ормани 3 
9. Маса за наставничка канцеларија (200x100) 5 

III. За потребите на средните училишта: 

парчиња 
парчиња 
парчиња 
парчиња 
парчиња 
парчиња 
парчиња 
парчиња 
парчиња 

1. Учсничко столче 1692 парчиња 
2. Ученичка клупа (130x50) 793 парчиња 
3. Наставничка катедра (130x60x76 цм) 8 парчиња 
4. Наставничка столица 3 парчиња 
5. Училишна табла (120x240) 65 парчиња 

1.4. КВАЛИТЕТ: Опремата треба да биде израбо-
тена согласно постојните стандарди и нормативи за 
опрема. 

1.5. Повикот с јавен, отворен и анонимен. 
1.6. Право на учество имаат сите правни и физички 

лица чие седиште, односно место на живеело е Репу-
блика Македонија. 

2. РОКОВИ 

2.1. Краен рок за испорака на опремата с 15.11.1996 
година. 

2.2. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
отворање на понудите. 
-,л 2.3. Рок на поднесувано на понудите: 7 дена од обја-
вувањето на јавниот повик. 

3.1. Преглед на опрема со технички опис и преглед 
за дистрибуција на опремата по училиштата. 

3.2. Тендер документацијата може да се подигне во 
Министерството за образование и физичка култура ул. 
„Пролет“ бр. 1, соба бр. 3. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

4.1. Понудата треба да содржи единечни цени по 
парче и вкупна цена на опремата. 

4.2. Во цената да се пресметани транспорт, данок, 
истовар и други зависни трошоци. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворно лице на субјектот. 

5.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта 
или со предавање во архивата на Министерството за 
образование и физичка култура. 

5.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено „Не отворај“ како и бројот на јав-
ниот повик, во средината на пликот да биде назначена 
адресата на Министерството за образование и физичка 
култура. 

5.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават и следната придружна документација: 

5.4.1. Документи за бонитети и документ со кој по-
нудувачот потврдува дека ги измирувал сите свои обвр-
ски спрема државата во изминатиот сметководствен пе-
риод и 

5.4.2. Изјава дека против субјектот не е поведена 
стечајна постапка (заверена од надлежен орган). 

5.5. Понудувачот е должен со понудата да приложи 
и референц-листа за досега извршени работи од ваков 
вид. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на јав-
ниот повик, нема да бидат разгледани. 

6.2. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
118-354. 

Врз основа на член 18 од Уредбата за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ“ бр. 18/96 и 35/96), Комисијата 
за јавни набавки во Службата за општи и заеднички 
работи во Владата на Република Македонија, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР.13 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ З А ИЗГРАДБА НА 
ВОДОВОДНА МРЕЖА ВО ЛОКАЛИТЕТОТ 
ИНЕКС-ГОРИЦА ВО ОХРИД Б Е З ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на јавниот повик е Службата за 

општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонија со седиште на ул. „Железничка“ бб т 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
изградба на водоводна мрежа во локалитетот ИНЕКС-
-ГОРИЦА во Охрид. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анономен. 
1.4. Право на учество на Повикот имаат сите правни 

лица кои се регистрирани за градежна дејност и чие 
седиште е Република Македонија. 
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1.5. Постапката по повикот се спроведува согласно 
член 43 од Уредбата за јавни набавки („Сл. весник на 
РМ“ бр. 18/96 и 35/96). 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Техничката документација со која располага на-

рачателот, е проект на водоводна мрежа во локалите-
тот Инекс - Горица во Охрид. 

2.2. Техничката документација нарачателот на јав-
ниот повик им ја става на увид на заинтересираните 
понудувачи во просториите на Службата за општи и 
заеднички работи во Владата на Република Македонија 
ул. „Железничка“ бб во Скопје, секој работен ден од 
10,00 до 13,00 часот, во времето на траењето на јавниот 
повик. 

3. РАБОТА НА ОБЈЕКТОТ 
3.1. Обележување на траса 
3.2. Земјани работи 
3.3. Монтажерски работи со лиено-железни цевки и 

фасонски делови. 
3.4. Изградба на објекти на цевоводот. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да го содржи името на понудува-

чот. 
4.2. Понудувачот треба да приложи референтна ли-

ста на изведени водоводни објекти. 
4.3. Понудувачот треба да достави доказ за неговиот 

бонитет, потврден од Заводот за платен промет. 
4.4. Понудата треба да содржи и цени за секоја пози-

ција одделно од проектот, како и вкупна цена. 
4.5. Понудувачот треба да прифати рок од 30 дена за 

целосно извршување на работите. 
4.6. Понудувачот треба да даде рок на важност на 

понудата. -
4.7. Понудувачот не може да ангажира подизведу-

вачи. 
4.8. Понудувачот треба да достави доказ за сопстве-

ниот кадар со кој ќе го изведува објектот и доказ за 
поседување на сопствена опрема и механизација. 

4.9. Понудата и останатата документација се испра-
ќаат во запечатен плик кој содржи уште два запечатени 
пликови. Надворешниот плик во горниот лев агол 
треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и бројот на 
јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква оз-
нака со која би можел да се идентификува испраќачот. 

Првиот внатрешен плик кој ја содржи придружната 
документација, ја носи ознаката „документација“. 

Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката „понуда“. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, што треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот. 

6. РОК НА ЈАВНИОТ ПОВИК 
6.1. Јавниот повик трае осум дена од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите што нема да бидат доставени во утвр-

дениот рок и оние кои нема да бидат изработени според 
барањата содржани во јавниот повик, нема да се разгле-
даат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/ 
93), Заводот за статистика ги утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 1996 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи во август 
1996 година во однос на јули 1996 година е - 0,001. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на август 1996 година е - 0,016. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во август 1996 го-
дина во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува 0,014. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на август 1996 година 
во однос на просекот на животните трошоци во Репу-
блика Македонија во 1995 година е 0,021. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 
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