
СЛУЖБЕН В Е С Н И К 
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. 

Аконтацијата за 1996 година изнесува 
6.000 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

441. 
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 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Извршувањето на изречената казна затвор се заме-

нува со условна осуда за време од 1 година на осуденото 
лице: 

1. Стојан Димитрије Стоилков од Свети Николе, во 
траење од 1 месец. 

II 
Делумно се ослободуваат од извршување на казната 

затвор осудените лица: 
1. Слободан Ѓорѓи Пешев од Штип, во траење од 3 

месеци, 
2. Ремзи Џабир Мустафи од Гостивар, 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“. 

Бр. 08-357 
15 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Број 11-1823/1 
14 мај 19% година 

Скопје 
Претседател 

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

443. 
Врз основа на член 92 од Законот за шумите 

(„Службен весник на СРМ“ број 20/74, 15/86, 51/88, 20/ 
90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 
37/91 и 83/92) и Одлуката за овластување на Комиси-
јата за прашан,а на изборите и именувањата на Собра-
нието на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шан,а на изборите и именуван,ата, на седницата одр-
жана на 14 мај 19% година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЈП 

ШУМСКО СТОПАНСТВО „ГОЛАК" - ДЕЛЧЕВО 

1. За претставници на Републиката во Работничкиот 
совет на ЈП Шумско стопанство „Голак" - Делчево, се 
именуваат: 

Петруш Поповски, вработен во „Гранит“ Делчево, 
Мирко Иванов, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија, 
Методи Крстевски, шумарски инженер, вработен во 

АРМ Делчево и 
Борко Павловски, директор на РОC „САСА“ - Ма-

кедонска Каменица. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

442. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91, 46/93 и 35/95) и Одлуката за овластување на 
Комисијата за прашана на изборите и именуван,ата на 
Собранието на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата 
за прашана на изборите и именуван,ата, на седницата 
одржана на 14 мај 19% година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ КЛИНИЧКИ 

ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 

1. Престанува да важи Одлуката за избор на членови 
на Управниот одбор на Универзитетскиот клинички 
центар „Скопје“ - Скопје („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 10/96). 

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

Број 11-1802/1 
14 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател 

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

444. 
Врз основа на член 92 од Законот за шумите 

(„Службен весник на СРМ“ број 20/74, 15/86, 51/88, 20/ 
90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 
37/91 и 83/92) и Одлуката за овластуваа на Комиси-
јата за прашана на изборите и именуваната на Собра-
нието на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 14 мај 19% година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ПОС 
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ „БИГЛА“ - ДЕ-

МИР ХИСАР 

1. За претставници на Републиката во Работничкиот 
совет на ПОС за стопанисување со шуми „Бигла“ -
Демир Хисар, се именуваат: 

Винко Гаиќ, дипломиран шумарски инженер, невра-
ботен, 

Четврток, 23 мај 1996 
Скопје 

Број 25 Год.LII 
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Борис Климовски, наставник по биологија во ЦОУ 
„Гоце Делчев“ - Демир Хисар, 

Божин Талевски, директор на „Бигла-промет" - Де-
мир Хисар и 

Спиро Томовски, директор на ПОС „Младост“ -
Демир Хисар. 

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

Број 11-1801/1 
14 мај 1996 година 

Скопје 

445. 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

Број 11-1804/1 
14 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател 

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

- Марин Бабиќ, артист во Драмскиот театар -
Скопје и 

- Јагода Михајлова - Георгиева, филмски критичар. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Број 11-1803/1 
14 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 17 од Законот за ветеринарната 
служба („Службен весник на СРМ“ број 15/73, 20/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 28/91 
и 83/92) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именуван,ата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања ма 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 14 
мај 19% година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЈП 

ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА - РАДОВИШ 

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

Ванчо Чифлиганец, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија; 

Гоце Трајанов, заменик генерален директор на Зем-
јоделско-прометната производна задруга „Кооперанти“ 
- Радовиш и 

Славчо Чапов, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

447. 
Врз основа на член 15 од Законот за користење на 

воздухопловните пристаништа („Службен весник на 
РМ“ бр. 47/73 и 38/90) и член 45 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНА НА НАДОМЕ-

СТОКОТ ЗА ЛЕНДИНГ И АТС УСЛУГИ 

Член 1 
Со оваа одлука се определува висината на надоме-

стокот за лендинг и АТС услуги, кој се плаќа во герман-
ски марки за авиони на странски авиокомпании, од-
носно во денарска противвредност на германска марка 
по курсот на Народната банка на Република Македо-
нија на денот на плаќањето за авиони на домашни ави-
окомпании, во зависност од максимално дозволената 
тежина на воздухоплов при полетување (во натамош-
ниот текст: МТО\У). 

Член 2 
1. Висината на надоместокот за лендинг услуги -

услуги пружени за користење на патеките за излету-
вање и спуштање и за користење на светлосната сигна-
лизација се наплатува и тоа: 

- За услугите пружени за излетува!^ и спуштање 
(изразени во германски марки) се наплатува 

МТО\У БЕМ по тон МТО\У 

До 30 тони 
Над 30 тони 

14,00 
15,00 

446. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за филм-

ската дејност („Службен весник на СРМ“ број 15/86, 51/ 
88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 
12/93) и Одлуката за овластувала на Комисијата за 
прашања на изборите и именуван,ата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 14 
мај 19% година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА „ГРАДСКИ КИНА“ -
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КИНЕМАТОГРАФИЈА -

СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
„Градски кина“ - Претпријатие за кинематографија -
Скопје, се именуваат: 

За светлосна сигнализација се наплатува 25% од ос-
новната лендинг услуга, по извршена операција со ко-
ристење на светлосна сигнализација. 

2. Висината на надоместокот за АТС услуги - услуги 
пружени од страна на Контролата на летање се напла-
тува и тоа: 

6, - DEM по тон MTOW(MTOW е тежината на 
воздухопловот при полетување утврдена со уверение за 
регистрација) 

3. Висината на надоместокот за лендинг и АТС услу-
гите се намалува во зависност од видот на летот и тоа: 

Вид на летот 
Се намалува од основната лендинг и АТС услуга 

1. Обука, тренажа и школување со воздухоплови наме-
нети за редовен и посебен јавен превоз во воздушниот 
сообраќај 75% 
2. Карго воздухоплови 50% 
3. Позициони летови помеѓу аеродромите Скопје и 
Охрид и обратно (без комерцијални цели) 50% 
4. Организирани туристички летови (летови на до-
машни и странски авиопревозници, декларирани како 
чисто туристички - 1Т, кои од странство носат туристи 
во Р. Македонија и истите имаат обезбедено сместу-
вање во хотелите во Р. Македонија) 50% 
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5. Домашен воздушен сообракај 75% 
6. Авиопревозници (домашни и странски) кои во текот 
на еден месец имаат 50 слетувања на аеродромите во 
Република Македонија 25% 
4. Надоместокот не се плаќа за: 
- државни воздухоплови; 
- воздухоплови кои пренесуваат хуманитарна помош; 
- воздухоплови наменети за амбулантни летови; 
- воздухоплови кои што учествуваат во летови за тра-
гање и спасување и 
- спортски воздухоплови за летови во цел на обука, 
тренажа и школување. 

Член 3 
Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба ќе врши 

наплата на надоместокот за лендинг услуги и АТС услу-
ги. 

Член 4 
Остварените денарски средства од надоместоците од 

член 1 на оваа одлука ќе се уплатуваат на посебна 
денарска сметка отворена кај една од деловните банки 
на Република Македонија на име на Министерство за 
сообраќај и врски - Дирекција за цивилна воздушна 
пловидба, а девизните средства остварени од овие надо-
местоци ќе се уплатуваат на посебна девизна сметка 
отворена кај Народна банка на Република Македонија 
на име на Министерство за сообраќај и врски - Дирек-
ција за цивилна воздушна пловидба. 

Овие депозитон сметки се со посебна намена и сред-
ствата ќе бидат користени строго наменски. 

Приходите остварени по основ на лендинг и АТС 
услуги се приход на Буџетот на Република Македонија. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за определување на виси-
ната на надоместокот за користење на патеките за 
излетување и спуштање, користење на пристанишната 
платформа и престој на воздухопловите („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 6 од 9 февруари 1993 година). 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 23-1604/1 
13 мај 1996 година Претседател на Владата 

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

448. 
Врз основа на член 58 од Законот за правата на 

воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и 
на чле“новите на семејствата на паднатите борци 
(„Службен весник на РМ“ бр. 13/96), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ НА ПАРИЧНИ ПРИ-
МАЊА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И КОРИС-
НИЦИ НА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА СО ЖИВЕ-
АЛИШТЕ ВО СТРАНСТВО И ВАЛУТАТА ВО 

КОЈА ЌЕ СЕ ВРШИ ИСПЛАТАТА 

1. Месечните износи на паричните примана на во-
ените инвалиди и корисниците на семејна инвалиднина“ 
со живеалиште во странство, од член 24 од Законот за 
правата на воените инвалиди, на членовите на нивните 
семејства и на членовите на семејствата на паднатите 
борци („Службен весник на РМ“ бр. 13/96) се исплату-

Бр. 25 - Стр. 791 

ваат во висината на износите утврдени во Законот и во 
странско средство за плаќање. 

2. Како странско средство за плаќање се определува 
валутата - американски долар. 

3. Исплатата на месечните парични примања се 
врши тримесечно по истекот на тримесечјето преку 
Народната банка на Република Македонија. 

4. Пресметката на потребните средства, распоредот 
и исплатата на средствата ги врши Министерството за 
труд и социјална политика - Републичка управа за пра-
шања на борците и воените инвалиди. 

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

Бр. 23-1434/1 
13 мај 1996 година Претседател на Владата 

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

449. 

Врз основа на член 20 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 1996 година 
(„Службен весник на РМ“ бр. 64/95) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ФИНАНСИ-
РАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, ДРУШТВА, ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИТЕ 

И СОЈУЗИ ВО 1996 ГОДИНА 

Член 1 , 

1. Дел од средствата планирани во Буџетот на Репу-
блика Македонија за 19% година, за финансирање на 
општествени организации, друштва, здруженија на гра-
ѓаните и сојузи во износ од 24.350.000 денари, се распре-
делуваат и тоа за: 

1. Младински совет на Македонија 2.000.000 ден. 
2. Сојуз на здруженијата на борците од Народноосло-

бодителната и антифашистичката војна на Македонија 
-Републички одбор. 12.000.000 ден. 

3. Републички одбор на месните заедници на Репу-
блика Македонија 300.000 ден. 
4. Републички совет за безбедност на сообраќајот на 

патиштата на Република Македонија 1.500.000 ден. 
5. Противпожарен сојуз на Македонија 2.000.000 ден. 
6. Друштво за проучување и заштита на птиците на 

Македонија 400.000 ден. 
7. Движење на екологистите на 

Македонија 700.000 ден. 
8. Сојуз на организацијата „Пријатели 

на шумите“ 400.000 ден. 
9. Здружение на македонците од Егејскиот дел на Ма-

кедонија со седиште во Битола 200.000 ден. 
10. Форум на човекови права на македонците од Егеј-
скиот дел на Македонија - Скопје 400.000 ден. 
11. Здружение за заштита на човековите права на Ма-
кедонците дискриминирани во Република Грција „До-
стоинство“ - Скопје 100.000 ден. 
12. Сојузи на организација на жени на Република Маке-
донија 250.000 ден. 
13. Сојуз на студенти при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ - Скопје 2.000.000 ден. 
14. Сојуз на студенти при Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола 500.000 ден. 
15. Друштво за наука и уметност - Битола 300.000 ден. 
16. Спелеолошко друштво „Пеони" 200.000 ден. 
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17. Републичка заедница на културно-научните мани-
фестации на македонците муслимани 500.000 ден. 
18. Хелсиншки комитет за човекови права на Репу-
блика Македонија 300.000 ден. 
19. Здружение за заштита на децата 
на Македонија 200.000 ден. 
20. Туристички сојуз на Македонија 100.000 ден. 

Член 2 
За извршување на оваа одлука се грижи Министер-

ството за финансии. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 

Бр. 23-1327/1 
13 мај 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

450. 
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 донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА БЕНЗИНСКА ПУМПА ПОКРАЈ РЕГИОНАЛ-
НИОТ ПАТ Р-405, ДЕЛНИЦА ТЕТОВО - ВРАТ-
НИЦА, СТАЦИОНАЖА НА КМ. 4+700 - ДЕСНО, 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОШПТИНАТА ТЕТОВО 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на бензинска пумпа покрај регионалниот пат Р-405, дел-
ница Тетово-Вратница, стационажа на км. 4+700 -
десно, на КП бр. 983 и 984, КО Порој, во м.в. „Дрено-
вец", со вкупна површина од 3.507 м2, на подрачјето на 
општината Тетово, чии инвеститори ќе бидат Претпри-
јатието за трговија и услуги „Студјеса", Алимани Ну-
ман Назми и Османи Нуман Назиф сите од с. Порој -
Тетовско и се определува земјиштето кое му припаѓа на 
објектот за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500 м2, кој не се објавува, а се наоѓа 
во Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

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

Бр. 23-1491/1 
13 мај 1996 година Претседател на Владата 

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

451. 
Врз основа на член 68, став 3 од Законот за здрав-

ствената заштита на животните („Службен весник на 
РМ“ бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88, 20/90, 28/90, 28/ 
91 и 83/92), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТАКСАТА ЗА УВЕ-
РЕНИЕТО ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА 
ЖИВОТНИТЕ И ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ 

ИНСПЕКЦИСКИ ПРЕГЛЕДИ 
1. Во Одлуката за определување висината на таксата 

за уверението за здравствената состојба на животните и 
за висината на надоместоците за ветеринарно-санитар-

ните инспекциски прегледи („Службен весник на РМ“ 
бр. 25/87, 21/89, 39/89,13/90, 21/92 и 16/94) во Тарифата 
за висината на таксата за уверението за здравствената 
состојба на животните и за висината нанадоместоците 
за ветеринарно-санитарните инспекциски прегледи, во 
дел I се вршат следните изменувања: 

Во точка 1 бројот "150,00" се заменува со бројот 
"250,00" 

Во точка 2 бројот "60,00" се заменува со бројот 
"100,00" 

Во точка 3 бројот "22,00" се заменува со бројот 
"30,00" 

Во точка 4 бројот "15,00" се заменува со бројот 
"20,00" 

Во точка 5 бројот "18,00" се заменува со бројот 
"25,00" 

Во точка 6 бројот "9,00" се заменува со бројот 
"15,00" 

Во точка 7 бројот "1,00" се заменува со бројот „1,50" 
Во точка 8 бројот "8,00" се заменува со бројот 

"10,00" 
Во точка 9 бројот "20,00" се заменува со бројот 

"30,00" 
Во точка 10 бројот "200,00" се заменува со бројот 

"300,00" 
Во точка 10-а бројот "100,00" се заменува со бројот 

"150,00" 
Во точка 11 бројот "100,00" се заменува со бројот 

"200,00" 
Во точка 12 бројот "50,00" се заменува со бројот 

"100,00" 
Во точка 13 бројот "1,00" се заменува со бројот 

"2,00" 
Во точка 14 бројот "10,00" се заменува со бројот 

"15,00" 
Во точка 15 бројот "20,00" се заменува со бројот 

"30,00" 

2. Во дел И став 1 алинеја 1 бројот "0,2%" се заме-
нува со бројот "0,5% 

Во алинеја 2 бројот "0,15%" се заменува со бројот 
"0,20%" 

Во алинеја 3 бројот "0,15%" се заменува со бројот 
"0,20%" 

Во алинеја 4 бројот "0,2%" се заменува со бројот 
"0,4%" 

Во алинеја 5 бројот "0,15%" се заменува со бројот 
"1%" 

Во алинеја 6 бројот "0,2%" се заменува со бројот 
"0,4%" 

Во алинеја 7 бројот "0,3%" се заменува со бројот 
"0,4%" 

Во алинеја 8 ,бројот "0,2%" се заменува со бројот 
"0,3%" 

Во алинеја 9 бројот "0,3%" се заменува со бројот 
''0,4% “ 

Во алинеја 14 бројот "0,3%" се заменува со бројот 
"0,5%" 

Во алинеја 16 бројот "0,3%" се заменува со бројот 
"0,5%" 

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

Бр. 23-1547/1 
13 мај 1996 година 

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

I 
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452. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-

НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
РЕПУБЛИКА ХОНДУРАС 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со, Република Хондурас на амбасадорско ниво. 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни ра-
боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 
Бр. 23-1537/1 

13 мај 19% година 
Скопје 

453. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-

НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
РЕПУБЛИКА СУДАН 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Република Судан на амбасадорско ниво. 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни ра-
боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука' Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Бр. 23-1538/1 
13 мај 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

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

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 23-1536/1 Претседател на Владата 
13 мај 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

455. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90 и 63/94) Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ВОВЕ-
ДУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕД-
НОСТ - УАТ (УаЈие ААдед Тах) ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за образување Комисија за воведу-
вано на данокот на додадена вредност - УАТ (Уа1ие 
асМес! 1ах) во Република Македонија Службен весник 
на РМ“, број 22/94), точка 3, став 3 се менува и гласи: 

„За членови на Комисијата се именуваат: 
- д-р Живко Атанасовски, професор на Економ-

скиот факултет - Скопје; 
- Славјанка Стојанова - заменик на министерот за 

финансии; 
- Јордан Марковски - потсекретар во Министер-

ството за финансии; 
- Стефан Аритоновски - помошник на министерот 

за финансии; 
- Доне Николовски - помошник на министерот за 

финансии; 
- Трајан Николовски - помошник на министерот за 

финансии; 
- Игор Димитровски - помошник на министерот за 

финансии; 
- Бошко Стефановски - директор на Управата за 

јавни приходи. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

454. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-

НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
РЕПУБЛИКА РУАНДА 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Република Руанда на амбасадорско ниво. 

Број 23-1661/1 
20 мај 1996 година 

Скопје 
456. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95), Вла-
дата 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 Министер-
ството за финансии и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

85.17 Електрични апарати за 
жичана телефонија и 
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1 2 3 4 

телеграфија, вклучу-
вајќи и такви апарати 
за жичани системи со 
носечка струја; 

8517.10 -Телефонски апарати 
(телефони); 

8517.109—други 
а) Телефонски апарати 
„Панасоник" 90 парчиња 

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

Бр. 23-1600/1 
20 мај 1996 година 

Скопје 

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

457. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95), Вла-
дата 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 финансии и тоа: 

Тарифен 
број -

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

85.24 Плочи, ленти и други 
снимени подлоги со 
звучни и други слични 
феномени вклучувајќи 
и матрици и галвански 
отпечатоци од глава 
37; 

8524.90 -Друго; 
8524.901 —со научен и стручен 

текст 
а) Windows 95/ CD-
ROM Pan European 2 парчиња 
б) Windows 95 MLP Pan 
European 3 парчиња 
в) Win for Workgr. 3.11/ 
3.5" Euro 1 парче 
r) Office pro. for WfW 
4.3/CD-ROM 1 парче 
д) Office pro. for W95 
CD-ROM 2 парчиња 
ѓ) Corel Draw 5.0/CD-
ROM Eng. (WfW) 1 парче 
е) Corel Draw 6.0/CD-
ROM Eng. (W95) 1 парче 
ж) Page Maker 6.0/CD-
ROM (WfW, W95) 1 парче 
з) Norton Util. 8.0 for 
DOS/3.5" 1 парче 
и) Norton Util. for W95/ 
CD-ROM 1 парче 

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

Бр. 23-1605/1 
13 мај 1996 година 

Скопје 

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

458. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90 и 63/94), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕ-
НОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ КООРДИНАЦИ-
ОНЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОЕКТОТ „ЦЕНТРАЛНА 
ЕВРОПСКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ТРАНСПОРТ“ 

(CETIR) 

1. За претседател и членови на Националниот коор-
динационен комитет за Проектот „Централна европска 
информација за транспорт“ (CETIR) се назначени: 

а) за претседател: 
- Светлана Антоновска - директор на Заводот за 

статистика на Република Македонија и национален ко-
ординатор на Проектот 

б) за членови: 
1) Љубомир Димитров, од Министерството за соо-

браќај и врски, 
2) Бранко Клинчаров, од Министерството за вна-

трешни работи, 
3) Владимир Тасиќ, од Дирекцијата за цивилна воз-

душна пловидба, 
4) Злате Манев, од Републичката самоуправна инте-

ресна заедница за патишта, 
5) Димитрула Ацеска, од Железничко-транспорт-

ното претпријатие „Македонски железници“. 
2. Стручните и административно-техничките работи 

за потребите на Националниот координационен коми-
тет ќе ги врши Заводот за статистика на Република 
Македонија. 

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

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

Број 23-783/1 
13 мај 1996 година 

Скопје 

459. 
Врз основа на член 98 од Законот за судовите 

(„Службен весник на РМ“ бр. 36/95), министерот за 
правда донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА САМОСТОЈ-
НИТЕ СУДСКИ СОВЕТНИЦИ, СУДСКИТЕ СО-
ВЕТНИЦИ, СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ, ПРИ-
ПРАВНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ РАБОТНИЦИ ВО СУ-

ДОВИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат критериумите врз 

основа на кои во судовите се определува бројот на само-
стојните судски советници, судските советници ,струч-
ните соработници, приправниците и другите работ-
ници. 
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бр, И/92) во член 45 поднаслов А) Просторни услови, 
ставот 2 се брише. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

јна објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр.10-383/1 
8 мај 1996 година Министер за здравство, Скопје проф. д-р Илија Филипче,с.р. 

Врз основа на член 9, став 3 од Законот за цивил-
ните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“, 
бр. 33/76, 25/79,11/81, 4/85 и 12/89), министерот за труд 
и социјална политика донесува 

НАРЕДБА 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС 
НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИД-
НИНА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈ-

НАТА 
1. Месечните износи на цивилната инвалиднина на 

цивилните инвалиди од војната за месеците април, мај и 
јуни 1996 година се определуваат од основата која се 

утврдува во висина на просечната месечна нето плата 
остварена во Републиката во претходното тримесечје 
од 8.677,00 денари и изнесуваат: 

I група 4.338,50 денари 
II група 3.470,80 денари 
III група 2.776,60 денари 
IV група 2.169,20 денари 
V група 1.735,40 денари 

Износите на цивилната инвалиднина во точката 1 на 
оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на 
просечната месечна нето плата во Републиката во пе-
риодот јануари - март 1996 година, објавен од страна на 
Републичкиот завод за статистика. 

2. Месечните износи на висината на цивилната инва-
лиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците 
јан уари, февруари и март 19% година конечно се опре-
делуваат од основата која се утврдува на просечната 
месечна плата остварена во Републиката во периодот 
ок.томври, ноември и декември 1995 година, од 8.611,00 
денари и изнесуваат:' 
I група 4.305,00 денари 
II група 3.444,00 денари 
III група 2.756,00 денари 
IV група 2.153,00 денари 
V група 1.722,00 денари 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Број 10-2268/1-96 
8 мај 1996 година Министер 

Скопје за труд и социјална политика, 
Насер Зибери, с.р. мг. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
д,онија и член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седни-
цата одржана на 24 април 1996 година, донесе 

Бројот на работниците од став 1 се определува врз 
основа на големината на стварната и месната надлеж-
ност на судовите, утврдениот број на судии и потребата 
од обезбедување ажурно, ефикасно и квалитетно извр-
шување на стручните, административните, оператив-
ните, финансиско-материјалните, техничките, помош-
ните и други работи од судската надлежност и функци-
онирањето на судовите. 

Член 2 
Самостојните судски советници и судските совет-

ници се определуваат според критериумите: 
- до еден самостоен судски советник или судски со-

ветник во судовите во кои бројот на судиите е утврден 
од пет до 12 судии; 

- до три самостојни судски советници или судски 
советници во судовите во кои бројот на судиите е утвр-
ден од 15 до 20 судии; и 

- до четири самостојни судски советници или судски 
советници во судовите во кои бројот на судиите е утвр-
ден над 20 судии. 

Член 3 
Бројот на стручните соработници и на приправни-

ците се определува според критериумите: 
- по еден стручен соработник на двајца судии, и 
- по еден приправник на четворица судии. 

Член 4 
Бројот на работниците за вршење на администра-

тивно-техничките, оперативно-техничките, материјал-
но-финансиските и други технички и помошни работи 
во судовите се утврдува според критериумите: 

а) во основните судови во кои бројот на судиите е 
утврден до девет судии: 

- по 1,7 работник на еден судија, и 
- по еден дактилограф на еден судија; 
б) во основните судови во кои бројот на судиите е 

утврден над девет судии: 
- по 1,5 работник на еден судија, и 
- по еден дактилограф на еден судија; 
в) во апелационите судови: 
- по еден работник на еден судија, и 
- по еден дактилограф на еден судија; 
г) во Врховниот суд на Република Македонија: 
- по еден работник на еден судија, и 
- по еден дактилограф на двајца судии. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Број 09-240/1 Министер за правда, 
Скопје д-р Владо Поповски, с.р. 

460. 
Врз“ основа на член 92 став 2 и член 121 став 2 од 

Законот за здравствената заштита („Службен весник 
на Република Македонија“,бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Ми-
нистерството за здравство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПО-
БЛИСКИТЕ УСЛОВИ, ОПРЕМАТА И КАДРИТЕ 
ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕ-

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Правилникот за поблиските услови, опремата и 

кадрите за основано и работење на здравствените орга-
низации („Службен весник на Република Македонија“ 

ОДЛУКА 
1. СЕ УКИНУВА член 12 точки 5 и 11, член 33 став 

1 алинеја 7 и член 36 став 1 точка 23 од Статутот на 
Комората на сметководствено-финансиските работ-
ници на Република Македонија. 
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2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на Владимир Вешоски од Струга, со Решение 
У. бр. 39/96 од 20 март 1996 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на одредбите од 
Статутот означени во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што основано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со Уставот и со Законот за сметководство. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 12 
став 1 точка 5 и 11 од Статутот, основни цели и задачи 
на Комората се: 5) Реедукација на сметководителите и 
финансиери^ во Републиката; 11) Издавање и одзе-
мање на цертификат за сметководство и финансии. 

Според член 33 став 1 алинеја 7 од Статутот, Репу-
бличката конференција: ги бира членовите на Комиси-
јата за издавано цертификати; 

Согласно член 36 став 1 точка 23 од Статутот, Прет-
седателството во рамките На својата надлежност и 
овластувањата, врши организациони и контролни ак-
тивности за стекнување и одземање на цертификати ,?а 
овластени сметководители. 

5. Судот, исто така утврди дека со Одлука У. бр. 24 7/ 
95, У. бр. 248/95, У. бр. 271/95, и У. бр. 304/95 од ?Л 
декември 1995 година, го укинал членот 12 ставовите 3, 
4 и 5 од Законот за сметководството и го поништил 
Правилникот за условите и критериумите за стекну-
вање професионално звање од областа на сметковод-
ството - овластен сметководител, донесен од Конфе-
ренцијата на Комората за сметководствено-финанси-
скиТе работници на Република Македонија. Судот 
оцени дека со закон не може да се овластува струч,на 
организација како здружение на граѓани (сојуз, комо ра 
или друго професионално здружение), како што е во 
конкретниот случај со стручната организација за смет-
ководители, финансиери и ревизори, да ги уредува так-
вите прашана. Во таа смисла, регистрирањето на овла-
стените лица во посебен регистар, определувањето на 
условите и критериумите за стекнување на звања на 
овластени сметководители и ревизори и издавањето^ и 
одземањето на сертификатите на тие лица е предмет на 
законско уредувано. Доколу заради специфичностите и 
рационалниот приод, тоа не може да се постигне, то-
гаш, врз оваа основа и во рамките утврдени со законот, 
нивната разработка, конкретизирање и доуредуван,е, 
во рамки на извршната функција, може да се направи со 
донесувано на пропис за извршување на законот, што е 
во ингеренции на Владата на Република Македонија, а 
не на стручна организација или здружение. 

6. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владе-
ењето на правото е една од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија. 

Според член 32 став 5 од Уставот, остварувањето и а 
правата на вработените и нивната положба се уреду-
ваат со закон и со колективни договори. 

Со член 91 алинеја 1 од Уставот се уредува дека 
Владата на Република Македонија ја утврдува ПОЛИТР -
ката на извршуваното на законите и другите пропис и 
на Собранието и е одговорна за н и в н о т о извршување, а 
според алинеја 5 од овој член таа донесува уредба и 
други прописи за извршувано на законите. 

Имајќи го предвид фактот што Уставниот суд го 
укинал членот 12 ставовите 3, 4 и 5 од Законот за 
сметководството и го поништил Правилникот на Комо -
рата на сметководствено финансиските работници на 
Република Македонија, а оспорените членови од Стату -
тот го уредуваат прашаното на издававте и одзема -
њето на цертификатите за сметководство и финансии 
кое беше претходно оценувано од Судот, Судот оцени 
дека Нема основа оспорените одредби од Статутот и 
понатаму да опстојуваат. 

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

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

У. бр. 39/96 
24 април 1996 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Јован Проевски, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I - Скопје објавува дека во 
правната работа за развод на брак по тужбата на тужи-
телката Исмета Личина од Скопје, ул. „Александар 
Македонски4' бр. 13-а, против тужениот Ариф Личина 
од Скопје, сега со непознато место на живеење. Вред-
ност на спорот неопределена. На тужениот му е назна-
чен за привремен застапник, Моневски Валеријан адво-
кат од Скопје кој ќе го застапува се додека тој или 
неговиот полномошник не се појави пред судот или 
додека Органот за старателство не му назначи полно-
мошник. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, XII П. бр. 
1834/96. 

Пред овој суд покрената е постапка за утврдување 
на единствен носител на станарско право на стан кој се 
наоѓа на ул. „Октомвриска револуција“ бр. 10/11-9 во 
Скопје, по предлог на предлагачката Гордана Мариќ, 
од Скопје, против Мирослав Мариќ, со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува противникот Мирослав Мариќ да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот или во истиот рок да ја достави својата 
сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
неговите права и интереси ќе ги застапува привреме-
ниот старател Емилија Станковиќ, адвокат од Скопје, 
се до окончувањето на постапката или до неговото по-
јавувано во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I ^ Скопје, ВПС. бр. 
74/96. (199) 

Општинскиот суд Скопје I - Скопје објавува дека во 
постапката за развод на брак покрената од тужителот 
Тасиќ Александар од Скопје, ул. „Прохор Пчински" 
бр. 157, против тужената Јела Тасиќ, родена Васиќ, од 
Витина - Србија, а сега со непозната адреса во стран-
ство, за привремен застапник се назначува Слободан 
Ивановиќ, адвокат од Скопје, ул. „Питу Гули“ бр. 70, 
кој ќе ја застапува тужената до појавувањето во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, У.П.бр. 
845/94. (188) 

Пред Општинскиот суд Скопје I - Скопје се води 
постапка за утврдувано право на сопственост по туж-
бата на тужителите Јосифовски Митре од Скопје, ул. 
„Славејко Арсов“ бр. 30 и Ристевски Никола од Скопје, 
ул. „Славејко Арсов“ бр. 40-а, двајцата претставувани 
од полномошникот Ристо Џерков, адвокат од Скопје, 
против тужените Тасевски Борис од Скопје, ул. „Маке-
донско-косовска бригада“ бр. 41/1-2 и Тасевска Славка, 
со непозната адреса на живеење. 
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На тужената Тасевска Славка, за привремен застап-
ник и се поставува Васил Ковачевски, адвокат од 
Скопје, ул. „Ѓорѓи Сугаре" бр. 8/1-15, кој ќе ги штити 
нејзините права се додека таа или нејзин полномошник 
не се појават пред овој суд, односно додека Меѓуопш-
тинскиот центар за социјални работи на општините на 
град Скопје не го извести судот дека и поставил привре-
мен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, Х1Х.П. бр. 
662/96. (189) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по 
тужбата На тужителката Татјана Даб нишевиќ од 
Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 16-б, против туже-
ниот Раде Дабижлевиќ од Скопје, сега со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот да се јави во овој суд или во истиот рок 
да ја достави својата сегашна точна адреса на живеење. 

Во спротивно ќе му биде поставен привремен за-
стапник кој ќе ги застапува неговите интереси до право-
силно окончување на постапката во смисла на чл. 84 од 
ЗПП1. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 1686/ 
96. (198) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје поведен е 
спор за развод на брак по тужбата на тужителката 
Илиријана Селмани - Рамадани, ул. „Маџари - 2" бр. 59 
- Скопје, против тужениот Мухамед Рамадани од Ве-
лики Трновац - општина Бујановац - Република 
Србија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во 
судот или да назначи свој полномошник. Во спротивно, 
судот го назначува за привремен застапник лицето Сло-
бодан Жераиќ, адвокат од Скопје, кој во оваа постапка 
ќе ги штити неговите интереси до правосилното завр-
шувано на спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 1477/ 
96. (208) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд се води постапка за утврдување на 

смртта на лицето Фикрије Ханиџиу од Гостивар по 
предлог на нејзиниот внук Хопи Хусеин од Гостивар. 

Се повикува лицето Фикрије Ханџиу од татко Зекир 
и ма^ка Махбубе, родена на 21. VI.1904 година во Гости-
вар каде имала и постојано место на живеење, во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот, 
да се јави во Општинскиот суд во Гостивар. Судот исто-
времено ги повикува сите лица што знаат нешто за 
нејзиниот живот тоа да му го соопштат на овој суд. 

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

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 99/96. (200) 
Пред овој суд с заведена граѓанска постапка за утвр-

дување вредност по тужба на тужителката Шеапи Бе-
дрие од с. Дебреше - Гостиварско, против тужениот 
Адеми Азер од с. Дебреше - Гостиварско, за сега во 
Швајцарија со непозната адреса. Вредност на спорот 
100.000,00 ден. 

На тужениот Адеми Азер за привремен застапник 
му се поставува Адеми Мифтар од с. Дебреше - Гости-
варско кој ќе го застапува неговиот интерес до окончу-
вањето на спорот се додека тој или негов полномошник 
не се појават пред судот односно се додека органот за 
старателство не му постави старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 473/96. 
(202) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е про-
цесна постапка за сопственост по основ на одршка, по 
тужбата на тужителот Адеми Елмаз Џемали од с. Гра-
дец - Гостиварско, застапував од полномошникот Не-
џат Мемеди, адвокат од Гостивар, против тужените 
Куртиши Абедин Абдула и Куртиши Абедин Адви, 
двајцата со последно место на живеење во с. Градец -
Гостиварско, а моментално со непознато престојува-
лиште. 

За привремен зстапник судот го назначува Куртиши 
Абедин Рехметула од с. Градец - Гостиварско, кој ќе ги 
застапува тужените во постапката се додека тие или 
нивниот полномошник не се појават пред судот односно 
додека органот за старателство не го извести судот дека 
назначил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 548/96. 
(203) 

Пред овој суд е заведена граѓанска постапка за надо-
мест на материјална и нематеријална штета по тужбата 
на тужителите Спасовски Владимир и Елеонора, двај-
цата од Гостивар, против тужениот Ејупи Селјман Бе-
ким од Гостивар, а сега во Република Хрватска со не-
познато живеалиште. Вредност на спорот неопреде-
лена. 

На тужениот му се поставува за привремен застап-
ник Фидани Шоип, дипломиран правник од с. Добридол 
- Гостивар и стручен соработник во Општинскиот суд -
Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужениот 

до конечното завршување на спорот се додека тој или 
негов полномошник не се појават пред судот одсносно 
се додека Органот за старателство не му постави стара-
тел. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 392/96. 
(204) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар заведен е спор 
за долг, по тужбата на тужителот Алиу Азби од с. 
Чегране, против тужениот Фетаки Зеди од с. Чегране, 
сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спо-
рот 35.000 ДЕМ. 

На тужениот му се поставува за привремен застап-
ник .стручниот соработник на овој суд Фазлиу Имер, кој 
ќе го застапува во постапка се додека истиот или негов 
полномошник не се појават пред судот односно додека 
органот за старателство не го извести судот дека му 
назначил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 121/95. 
(211) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек с про-
цесна постапка за сопственост на недвижен имот по 
основ на одршка по тужбата на тужителот Адеми Бра-
хим од Гостивар, застапуван од полномошникот Исма-
или Рихан, адвокат од Гостивар, против тужениот 
Исмаили Рецеп од Гостивар, моментално со непознато 
престојувалиште во странство. 

За привремен застапник на тужениот судот го назна-
чува Петрески Васил, дипломиран правник, стручен со-
работник на работа при Општинскиот суд во Гостивар, 
ќе го застапува тужениот се додека тој или негов полно-
мошник не ќе се појават пред судот или органот за 
старателство не го извести судот дека назначил стара-
тел. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 206/96.(212) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води граѓан-
ска по стапка за утврдување на сопственост по тужбата 
на туз апелите Шерифи Хазир и Шерифи Мехмед од с. 
Врапч иште - Гостиварско, против тужените Илиеска 
Гориц а и други од с. Врапчиште - Гостиварско. Вред-
ност и а спорот 135.000,00 денари. 
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На тужените Илиеска Митана, Илиески Трпе од 
Белград, а сега со непозната адреса, и на Илиеска Дра-
гица и Илиески Јордан од Земун, сега со непозната 
адреса, им се постави за привремен застапник Илиес ки 
Васил од с. Врапчиште - Гостиварско, кој ќе ги заста-
пува нивните интереси до крајот на постапката однос но 
се додека тужените или нивен полномошник не се поја-
ват пред судот односно се додека Органот за старател-
ство не им постави старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 41/96. (3 93) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар, се води граѓан-
ска постапка за повраќај на пари по тужбата на тужите-
лот Фејзи Неим Илир од Гостивар, против тужениот 
Узеири Африм од с. Здуње, Гостиварско, сега во стран-
ство со непозната адреса. Вредност на спорот 4.500 ДМ. 

На тужениот Узеири Африм му се поставува за при-
времен застапник Фидани Шоип, дипломиран правник 
од с. Добридол, Гостиварско и стручен соработник во 
Општинскиот суд - Гостивар, кој ќе ги застапува него-
вите интереси до конечното завршување на спорот, се 
додека тужениот или негов полномошник не се појават 
пред судот односно се додека Органот за старателс,тво 
на тужениот му постави старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 441/96. (194) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 
- СУДСКО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВИНИЦА 

Пред Општинскиот суд Кочани - Судско одделение; 
во Виница се води спор за развод на брак, по тужбата на 
тужителката Дафинка Ристова од Македонска Каме -
ница, против тужениот Благој Стоимен Ристов, од с. 
Јакимово со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавува-
њето да се јави во судот или да постави полномошник. 
Во спротивно, по истекот од 30 дена, му се поставуг; а за 
привремен застапник Зоран Глигоров, стручен сора-
ботник во судот, кој ќе го застапува тужениот до окон-
чувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Кочани - Судско одделение 
во Виница, П.бр. 20/96. (195) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
раскинување на договор за подарок по тужбата на ту-
жителот Жежовски Ѓорѓи од Тетово, ул. „Илинде тека“ 
бр. 174, против тужените Жежовски Димко од Тетово, 
сега со место на живеење во Мелбурн - Австралија, со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави 
точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го 
застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 
дена, сметано од објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок, судот ќе му постави привре-
мен старател преку ЦСР - Тетово, кој ќе ги штити 
неговите права и интереси се до окончувањето на по-
стапката по овој предмет. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 574/96. (191) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
сопјственост по основ на купопродажба по тужбата на 
тужителот Шаќир Љутвија од с. Шипковица - Тетово, 
против тужените Николовски Ангелко и Среќко Нико-
ловски, и двајцата од Тетово, сега во Белград со непоз-
ната адреса, и Хусман Илјази од Тетово, на ул. „П. 
Гули“ бр. 15. 

Се повикуваат Николовски Ангелко и Николовски 
Среќко од Тетово да се јават пред Општинскиот суд во 
Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на о гласот 
или да постават свој полномошник кој ќе ги штити 

нивните права и интереси. Во спротивно, судот по 
службена должност ќе им постави привремен старател 
кој ќе ги штити нивните права и интереси се до окончу-
вањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 659/96. (192) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Пред Општинскиот суд во Титов Велес во тек е 
постапка за развод на брак по тужбата на тужителката 
Ваикл Јасмина од с. Горно Оризари, спрема тужениот 
Ваикл Норберт од Виена Австрија, а сега со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Ваикл Норберт од Виена, 
Австрија сега со непозната адреса во рок од 10 (десет) 
дена да се јави пред Општинскиот суд во Титов Велес. 
Во спротивно, му се одредува привремен застапник 
Варналиева Сузана стручен соработник при Општин-
скиот суд во Титов Велес. Привремениот застапник ќе 
го застапува тужениот во постапката се додека истиот 
не се јави или, пак, негов полномошник. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П.бр. 614/96. 
^ ^ ^ (206) 

Пред Општинскиот суд во Титов Велес е заведен 
спор за трајно право на користење по тужбата на тужи-
телот Мотрев Орце од Титов Велес, ул. „Андон Шур-
ков“ број 27/2-1, према тужениот Јовев Лазо од Титов 
Велес, сега со непозната адреса на живеење. Вредност 
на спорот 1.000 д. 

Се повикува тужениот Јовев Лазо од Титов Велес, 
или пак неговите наследници да се јават во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на овој оглас пред Опш-
тинскиот суд во Титов Велес. Доколку во наведениот 
рок тоа не го сторат за привремен застапник се одре-
дува Јачева Билјана, дипл. правник стручен соработник 
при Општинскиот суд во Титов Велес, која ќе ги заста-
пува интересите на тужениот во постапката се додека 
истиот или неговите наследници не се јават пред судот 
се додека не назначат полномошник. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 270/95. 
(196) 

Пред овој суд е во тек постапка за ништавост на 
хипотека по тужба на тужител иге Зафирови Миле и 
Македонка од Титов Велес, ул. „11 Октомври“ бр. 2/2 
против тужената Димкова Весна од Титов Велес, а сега 
со непозната адреса на живеење и тужениот АД Сто-
панска банка - Скопје. 

Се повикува тужената Димкова Весна од Титов Ве-
лес, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот на судот да му достави точна адреса или одреди 
свој полномошник. Во спротивно, по истекот на рокот 
судот ќе и постави привремен застапник кој ќе ги заста-
пува нејзините права и интереси се додека тужената или 
нејзиниот полномошник не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П.бр. 319/95. 
(197) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1516/ 

96 на регистарска влошка бр. 1-41699-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за промет и услуги 
,ДАКО-ПРОМ" д.о.о. експорт-импорт бул. ,Јане Сандански“ бр. 61/ 
2, Скопје. 

Се брише Зоран Милетиќ, се запишува Сузана Милетиќ, дирек-
тор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1516/96. (4783) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр^ 5663/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-10786-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешен и надворешен 

трговски промет на Претпријатието за трговија на големо и мало „ЈА-
БЛАНИЦА" п.о. експорт-импорт ул. „Струмичка“бр. 4, Скопје. 
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Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, меѓународен пре-
воз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги на внатрешна 
и меѓународна шпедиција. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5663/96. (4784) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2955/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-14448-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за промет на големо 
и мало и услуги „РУСЕ КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт ул. „Воден-
ска“ бр. 9, Гевгелија. 

Се менува досегашното директор на претпријатието и тоа: Тина 
Русева, директор со неограничени овластувања, а се запишува Русев 
Д. Илија, директор на претпријатието без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2955/96. (4785) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4632/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-669(57-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Производно тргов-
ско претпријатие „ЕВРОПРОГРЕС ПЛУС“ д.о.о. ул. „Сараевска“ бр. 
6, Гевгелија. 

Претпријатието е основано со договор за основање од 16.01. 1996 
год., а основач е Живка Трајковска од Гевгелија. 

Дејности: 020110, 020121, 020131, 030003, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 07032, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070310, 070320, посредување и застапување во надворешно-трговско 
работење, шпедиција, меѓународен транспорт на стоки. 

Претпријатието 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 целосно. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешно трговското работење е Живка Трајковска, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4632/96. (4786) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5116/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-29155-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на седиште, основачи и лице за застапување на 
Претпријатието за трговија на големо и мало „МИТКО-КОМЕРЦ" 
ц.о. увоз-извоз ул. „Горѓи Капчев“ 21-а, бр. 1, Скопје. 

Седиштето на претпријатието се менува и во иднина ќе се води на 
ул. „Тодор Чангов“ бр. 51/1, Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Митко Николов од Скопје, 
а пристапува нов основач Анкица Ристовска од Скопје на 25.03. 96. 
Се брише досегашниот застапник Митко Николов, директор, се запи-
шува нов застапник Анкица Ристевска, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5116/96. (4787) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4553/ 
% на регистарска влошка бр. 1-55513-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице на Приватното претпријатие за увоз-извоз 
со прехранбени производи „ТИМИ" п.о. ул. „1-ви мај“ бр. 21, Дебар. 

На 26.02.19% год. во претпријатието пристапил Кенан Рахманов-
ски а на истиот ден истапила Акија Разманоски. 

Се брише Акија Разманоски, директор, а се запишува во внатре-
шен и надворешен трговски промет Кенан Разманоски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4553/96. (4376) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4945/ 
%, на регистарска влошка бр. 1-4063-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за услужно-по-
средувачка дејност „МАКСОФТ" извоз-увоз, целосна одговорност ул. 
„Васко Каранѓелевски" бр. 23/54, Скопје. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 110903, книговод-
ствени услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4945/96. (4379) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5275/ 
% на регистарска влошка бр. 1-66893-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственсот на Претпријатието за 
трговија угостителство „ИТАЛИ-МАК" Д.О.О, увоз-извоз бул. „Јане 
Сандански“ бр. 59-2/13, Скопје. 

Основач: Филип Филиповски од Скопје. 
Дејности: 070111, 070112, 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, :080119, 080121, 080122, 080190, 110109, 110303, 110309, 080201, 
080202, 070310, 070320, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во 
транспортот, посредување во прометот на стоки и услуги, консигна-
циона продажба, угостителски и туристички услуги. 

Филип Филиповски, директор без ограничуање. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка со полни овластувања. 
За своите обврски во правниот промет со трети лица приватното 

претпријатие одговара со целиот свој имот со полна одговорност. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5275/96. (4380) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4611/ 

% на регистарска влошка бр. 1-36864-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице за застапување на Претпријатието за прои-
зводство, трговија и услуги на големо и мало „ВЕЗОР" д.о.о. експорт-
импорт ул. „Страшо Пинџур" бр. 76, Тетово. 

Се брише досегашниот застапник Тулевска Милица - директор со 
неограничени овластувања, се запишуванов застапник Трпески Славко 
- директор со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4611/96. (4400) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4914/ 
% на регистарска влошка бр. 1-2831-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие „РОЈАЛ 
ЕКСПОРТ“ руштво со ограничена одговорност ул. „Владимир Кома-
ров“ бр. 23/4, Скопје. 

Дејноста на претпријатието се проширува со следните дејности: 
07011, 070111, 070112, 070114, 090132, 110903, 110905. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4914/96 (4377) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4932/ 
% на регистарска влошка бр. 1-29433-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на фирма на Претпријатието за трговија на големо 
и мало „АС“ експорт-импорт Д.О.О. ул. 8-ми Март бр. 14, Кавадарци. 

Се менува досегашната фирма и сега ќе гласи: Претпријатие за 
производство, услуги и трговија „АС“ Д.О.О. ул. „8-ми Март“ бр. 14, 
Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4932/96. (4401) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4303/ 
% на регистарска влошка бр. 1-66612-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и мало 
увоз-извоз „ОМЕГА-ЦЕ“ д.о.о. бул. „Јане Сандански“ бр. 22/2-2, Ско-
пје. 

, Основачи: Васе Петков и Џулијано Слатников од Скопје. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 071025 , 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, 
070310, 070320. 

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

За обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои 
средства, а ризикот го сноси во висина на вложените средства. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешно трговскиот промет е Васе Петков, директор без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 4303/96 (4378) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4808/ 
% на регистарска влошка бр. 1-8545-0-0-0 ја запиша во судскиот реги-
стар промената на основачи и лице за застапување на Претпријатието 
за трговија на големо и мало „МАЦПРОМ" д.о.о. увоз-извоз ул. ,.9" 
бр. 5, с. Волково. 

Од претпријатието истапуваат основачите Ѓорѓиевски Лазар и 
Ѓорѓиевска Златка од Скопје на 12.03.1996 г. а пристапува нов основач 
Ратко Трајановски од Скопје на 12.03.1996 г. 

Се брише досегашниот застапник Ѓоргиевска Златка директор се 
запишува нов застапник Ратко Трајановски - директор без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4808/96. (4402) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4472/ 
% на регистарска влошка бр. 1-29716-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за внатрешен и на-
дворешен промет„СТЕЛМАК“ п.о. ул. „Никола Парапунов" бр. ло-
кал 4/8, Скопје. 

Се менува досегашниот директор Босилковски Гого, директор со 
неограничени овластувања а се запишува нов директор Балванлива 
Лилјана, директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4472/95. (4403) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4606/ 
% на регистарска влошка бр. 1-51259-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице на Претпријатието за промет на големо и 
мало и услуги увоз-извоз „ЦАЦИ-КОМЕРЦ" с. Ракотинци, Скопје. 

Се брише Гроздана Јовеска, директор, а се запишува во внатре-
шен и надворешен промет Панче Јовески, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4606/96. (4404) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3631/ 
% на регистарска влошка бр. 1-16410-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производ-
ство и трговија „КАРАТ 92" д.о.о. увоз-извоз ул. „Партение Зограф-
ски“ бр. 1в, Скопје. 

Дејности: 011315 , 011319, 011390, 011941, 011949, 012111, 012112, 
012201, 0120202,120310, 012321, 012322, 012324, 012421, 012429, 013074, 
013121, 013122, 030003. 050301. 050302. 070227, 080111, 080112, 080113, 
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080114, 080119, 090110, 090123; 090140, 090150, 090160, 110109, 110301, 
110903, 110905. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3631/ 96. (4405) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4804/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-58280-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар истапување на основач на Претпријатието за промет со сто-
ки на големо и мало „КАПУРСО" Д.О.О, увоз-извоз ул: „Вера Јоциќ“ 
бр. 23/1-3, Скопје. 

Истапува досегашниот основач Јаковче Дузлиевски од Скопје, а 
истапува на ден 12.03. 1996 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4804/96. (4370) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3118/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-3124-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лице на Претпријатието за финансиски, технички 
и деловни услуги, трговија, угостителство и туризам „СОНЦЕ“ ц.о. 
ул. „Браќа Досеви“ бр. 10, Кавадарци. 

Се брише Трајче Каровски, директор, а се запишува во внатрешен 
промет Горѓи Делов, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3118/96. (4371) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5127/ 
96 на'регистарска влошка бр. 1-66829-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија, производство, ту-
ризам и угостителство, ,ДОБОЈ" Д.О,О. с. Врапчиште, Гостивар. 

Претпријатието е основано со акт за основање на ден 18.03. 1996 
год. а основач е Мефаиљ Решити. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 071025, 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, 
090Ј83, 090189, 070310, 070320, комисион, консигнација, меѓународна 
шпедиција, меѓународен превоз на стока и патници, реекспорт, заста-
пување и посредување во надворешно трговското работење, застапу-
вање на странски правни и физички лица, агенциску услуги. 

Претпријатието 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 целосно. 

Лице овластено за застапување на претпријатието е Мефаиљ Ре-
шити, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5127/96. (4372) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4720/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-44277-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар истапување на вториот основач на Претпријатието за промет 
и производство на ортопедски помагала „ОТО-МЕДИКАЛ" д.о.о. екс-
порт-импорт ул. „Водњанска" б.б. Скопје. 

Истапува лицето Соња Костова од Скопје, на ден 13.02. 1996 год. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4720/96. (4373) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1973/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-16315-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за производство, 
промет деловно посредување, инжињеринг и консалтинг услуги „ЕЛ-
ГОР" ц.о. увоз-извоз ул. „В. Смилевски Бато“ бр. 25/4-5, Скопје. 

Се брише од судскиот регистар какв лице овластено за застапува-
ње Милица Трајковска, директор со неограничени овластувања. Како 
лице овластено за застапување се запишува Мирјана Рујаноска, дирек-
тор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1973/96. (4374) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4772/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66722-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги, „ИНМАК 96" Д.О.О. бул. „Србија“ бб, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 06.03. 1996 г. а 
основачи се Диманка Цуревска, Славка Арсова, Цоне Трајковски, Ду-
шан Војновиќ, Киро Орановски и Доста Которчевиќ сите од Скопје. 

Дејности: 013071, 013072, 013073, 013074, 070111, 070112, 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, 110302, 110303, 110309, 11093, 110909. 

Претпријатието 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 целосно. 

Лице овластено за застапување на претпријатието е Киро О р а -
новски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 4772/96. ,(4375) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3198/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-42409-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за сообраќај и трго-
вија „ЕДИ-ЕЛВИ" д.о.о. ул. „1" бр. 180, с. Батинци,Скопје. 

Се брише Осман Јукиќ се запишува Фетија Јукиќ како нов дирек-
тор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3198/96. (4365) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
14317/95 на регистарска влошка бр. 1-44611-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на Мешовитото претпријатие за производ-
ство, трговија и транспорт „ЏЕМО“ д.о.6. експорт-импорт с. Чегране, 
Гостивар. 

Лицето Имери Билал се разрешува од директор од 15.12. 1996 
год., односно истапува од претпријатието. 

Се брише лицето Имери Билал, директор без ограничување, а се 
запишува лицето Имери Абаз, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14317/96. (4366) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1327/ 
% на регистарска влошка бр. 1-49444-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар запишување на деловна единица на Претпријатието за авто-
транспорт, трговија и услуги „РИКИ ТРАН4ШПЕД" Д.О.О, експорт-им-
порт ул. „Невена Георгиева Дуња“ бр. 14, Деловна единица „РИКИ" 
- Кавадарци, ул. „Илинденска бр. 63, Кавадарци. 

Запишување на Деловна единица „РИКИ" - Кавадарци, ул. „И-
линден" бр. 63, Кавадарци, како дел во состав на Претпријатието за 
автотранспорт, трговија и услуги „РИКИ - ТРАНШПЕД" д.о.о. екс-
порт-импорт ул. „Невена Георгиева Дуња“ бр. 14, Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1327/96. (4367) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3508/ 
%, го запиша во судскиот регистар промена на седиште на Претприја-
тието за трговија на големо и мало Д.О.О, експорт-импорт ул. „Анкар-
ска" бр. 2з, Скопје. 

Со Одлука на основачот на претпријатието Снежанка Хршум од 
15.03. 1995 год., се менува седиштето на претпријатието на ул. „Ан-
карска" бр. 23. 

Да се запиште седиштето на претпријатието на ул. „Славејко Ар-
сов“ бр. 68, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3508/96. (4368) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5312/ 
% на регистарска влошка бр. 1-66873-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на 
вршење дејности во надворешно трговско работење на Претпријатие-
то за производство, трговија и услуги „А-ДУК-КОМЕРЦ" д.о.о. екс-
порт-импорт ул. „Илинденска“ бр. 138-а, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 
02.04.1996 год. а основач е Анче Дукоска. 

Дејности: 011941, 011949, 012321, 012421, 012429, 013010, 013021, 
013022, 013030, 013041, 013042, 013050, 013111, 013113, 013115, 013119, 
013121, 013122 , 020110, 020140, 50100, 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, 
080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090171, 090172, 110109, 110302, 110303, 110309, 110903, 110905, 
110909, 070310, 070320, промет со некретнина, откуп на сирова кожа, 
сточарски и земјоделски производи, зеленчук, овошје, добиток, сви-
њи, јагниња, живина, риба, волна јајца, шумски плодови, леквоти бил-
ки, печурки, полжави, украсни птици, желки, водоземци, семиња, 
трупци, фиданки, цвеќиња, стара хартија, индустриски отпадоци, за-
стапување странски фирми, реекспорт, посредување во надворешно 
трговскиот промет, комисиони работи, консигнациони работи, услуги 
на меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, услуги на меѓуна-
родна шпедиција, туристички услуги со странство, меѓународна соо-
браќајно агенциски работи, угостителски и туристички услуги, слобод-
ни царински продавници-фришоп. 

Претпријатието 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 целосно. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен тргов-
ски промет е Анче Дукоска, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5312/96. (4469) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1525/ 
% на регистарска влошка го запиша во судскиот регистар организира-
њето на Претприајтието за производство, промет и услуги „ОБНО-
ВА“ увоз-извоз Д.О.О, со п.о. ул. „Борис Кидрич" бб, Прилеп. 

Дејности: 050301, 050302, 011941, 011949, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070221, 070222, 070223, 070224, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 0070260, Ц0309, 080201, 080202, 110302, 110611,110620, 
110902, 110903, 110905, 110909, 060502, 070310, 070320, услуги на меѓу-
народниот транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со 
меѓународниот транспорт (меѓународна шпедиција, складирање, аеро-
дромски услуги, агенциски услуги во транспортот и слично), угости-
телски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги, научно-истражувачки, истражувачко развози и ус-
луги во давање на информации и знаење во стопанството. 
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Претприајтието во правниот промет има полни овластувања и 
полна одговорност, е.д. директор со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности е Душан Кочиноски од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1525/96. (4342) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7/9о 
на регистарска влошка бр .1-18054, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието за транспорт и промет „ЛИДОАЛПЕ-
ТРАНС" со п.о. ул. „Јоле Андоноски" бр. 4, Прилеп. 

Основач е Петар Пешкоски од Прилеп. 
Дејности: 090122, 011941, 011949, 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, 080201, 080202, 110309, 
110903, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во проме-
тот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на 
патници и стоки во друмски сообраќај, агенциски услуги во транспор-
тот. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка - полни овластувања, за обврските одговара 
со целокупниот имот. 

Лице овластено за застапување, во надворешно трговскиот про-
мет е директорот Василка Трпкоска . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7/96. (4343) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 1072/ 
96 на регистарска влошка бр.1-9567-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на на директор на Претпријатието за производство, и 
промет „ТИЈАРА" увоз-извоз со п.о. ул. „Рампо Лев ката“ бр. 10, 
Прилеп. 

Се врши промена на овластено лице за затапување и лице за врше-
ње работи во надворешно трговскиот промет на Костоски Александар 
со Марија Костоска - директор. 

На Александар Костоски му престануваат овластувањата. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1072/96. (4344) 
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 484/ 

96, на регистарска влошка бр. 1-5807, ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластеното лице на Претпријатието во приватна соп-
ственост за книговодствено-скономски услуги, промет и производство 
„ФЕН-ПРОМЕТ" п.о. увоз-извоз Битола, ул. „Крсте Нале" бр. 108. 

Му престанува овластувањето на застапување и се брише од суд-
скиот регистар како досегашен директор на претпријатието Милан 
Кочовски а се овластува Славица Кочовска за директор со неограни-
чени овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр.484/96. (5574) 
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3259/, 

95, на регистарска влошка бр. 1-5807, ја запиша во судскиот регистар 
промената на основач и на лице овластено за застапување на Претпри-
јатието во приватна сопственост за книго водствено-еконо меки услуги, 
промет и производство „ФЕП-ПРОМЕТ" п.о. увоз-извоз Битола, ул. 
„Крсте Нале“ бр. 108. 

Му престанува овластувањето на застапување и се брише од суд-
скиот регистар како досегашен директор и истапува како основач на 
фирмата лицето Славица Кочовска. 

Милан Кочовски пристапува како нов основач. 
Милан Кочовски, директор со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3259/95. (5575) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2158/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-2158, го запиша во судскиот регистар 
основањето во приватна сопственост на Претпријатието за книговод-
ствено-економски услуги, промет и производство „ФЕП-ПРОМЕТ" 
п.о. увоз-извоз Битола, ул. „Крсте Нале“ бр. 108, Битола. 

Седиште: Битола, ул. „Крсте Нале“ 108. 
Основач: Славиш Кочовска. 
Дејности: 110903, 110303, 110309, 070111, 070112, 070113, 070114, 

070121, 070122, 070123, 070124, 070115, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070224, 060501, 060502, 
ОЗОООЗ, 011721, 011729, 013010, 090132, 070310, 070320, побредување и 
застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички 
услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување инве-
стициони работи во странство и отстапување на инвестшџтони работи 
на странско лице во Македонија, меѓународна шпедиција. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Славица Кочовска, лице овластено за застапување. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр.2158/92. (5576) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5088/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-12063-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на основачи, зголе., оси. влог, промена на лице за 
застапување на Претпријатието за производство, трговија на големо и 
мало и услуги во прометот „РАДОМАК" увоз-извоз ДОО Скопје, ул. 
„Сарајска" бб. општина Карпош, Скопје. 

Седиштето на претпријатието се менува и во иднина ќе се води на 
бул. ,.Партизански одреди“ бр. 18, Скопје. 

Но претпријатието пристапуваат основачите: ЈБубомир Димоски, 
Славчо Димоски. Спиро Колевски, Милое Димоски, сите од Скопје, и 
Златко Данев од Кавадарци, сите пристапуваат на ден 29.03Ј996 го-
дина 

Се брише досегашниот застапник Леонит Димоска, директор, а се 
запишува новиот застапник Љубомир Димоски, директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5088/96. (5064) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Ст. бр. 1680/95 од 03,IV.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за Трговија на големо и мало „Томас Питер 
Трејд“ од Скопје, ул. „Лесноска'4 бр. 14. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е .одреден Ќиро Јакимовски од Скопје, ул. 

„Бахар Моис“ бр. 1-а, телефон 366-087. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник др ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 22.V.1996 година во 9,40 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (960) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 9/96 од 26.III.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „ЕКО-ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ДОО од 
Скопје, ул. „Алија Авдовиќ“ бр. 16. 

За стечаен судија е одредена Мируша Еленоска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровскн од Скопје, ул. 
„АСНОМ“ бр. 8/3-36. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 28.V.1996 година во 11,30 часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (961) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 168/96 од 28.III.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „Џери Компани“ од Скопје, ул. „Илија Ди-
мовски“ бр. 28-а. 

За стечаен судија е одредена Хариклија Мартиновска, судија при 
овој суд. 

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски од Скопје, ул. 
„АСНОМ“ бр. 8/3-36. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 28.V. 1 996 година во 11,40 часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (962) 

Со решението Ст. бр. 161/95 од 22.IV.1996 година на Окружниот 
стопански суд во Битола одобрено е склученото присилно порамнување 
помеѓу должникот ОТП „Агропромет" од Струга и неговите довери-
тели постигнато на 22.IV. 1996 година и со истото постигната е спогодба 
помеѓу должникот и доверителите исплатата на побарувањата на дове-
рителите што стасуваат за наплата на 22.IV. 1996 година да биде во 
висина на полниот износ со камата по стапки определени со ЗВСЗК, а 
за временски период од 18 месеци од денот на постигнатото присилно 
порамнување, кое има правно Дејство и спрема доверителите што не 
учествувале во постапката, како И спрема доверителите што учеству-
вале во постапката, а нивните побарувања се оспорени ако дополни-
телно се утврдат. 

Со наведеното решение за ВД директор кај должникот ОТП „Агро-
промет" е именуван Науме БалуКоски, дипл. ек. од Струга. 

Согласно член 152 од Законот за присилно порамнување, стечај и 
ликвидација, стечајната Постапка према должникот ОТП „Агропро-
мет" - Струга, отворена со решението Ст. бр. 161/95 од 29.V.1995 
година на Окружниот стопански суд во Битола, се запира. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (964) 

Окружниот стопански Суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. III 1189/94 од 16.1.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „Вид Компани“ од Скопје, ул. „29 Ноември“ 
бр. 42. 

За стечаен судија е одредена Јелица Серафимовска, судија при овој 
суд. 
За стечаен управник е одреден Ѓоргоноски Ристо од Скопје ул. „6" 

бр. 23, нас. Скупи, телефон 318-852. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
10.VI.1996 година во 9,20 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. . (976) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 289/96 од 22.1 V. 1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Друштво промет „ЕВ-ЕНЕРГОПРОМЕТ" од Скопје, ул. 
„11 Октомври“ бр. 17. 

За стечаен судија е одредена Гошева Катица, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. 

„Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува Па 
ден 29.V.1996 година во 9,30 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (977) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1962/95 од 25.III. 1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ТУП „Јакуп Комерц“ - с. Теново - Тетово. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Матевски Сречко од Тетово, ул. 

„122" бр. 8. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 15.V.1996 година во 12,10 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1009) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 507/95 од 05.III. 1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „Мате Комерц“ од Скопје, ул. „Никола Пара-
пунов бб. 

За стечаен судија е одредена Катица Гошева, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Јонче Трпчевски од Скопје, ул. 

„Поли сте река“ бр. 2-1/6. 
Се, повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 23.V. 1996 година во ИЛО часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1010) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1846/95 од 08.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот АД за економски и органи-зациони услуги и промет „Еко-
номски Центар“ од Скопје, ул. „Железничка“ б.б. 

За стечаен судија е одреден Јанко У зунов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Костовски Јосиф од Скопје, ул. 

„АВНОЈ“ бр. 80. 
Се довикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
21.VI. 1996 година во 8,00 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1011) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Ст. бр. 135/96 од 03.1 V. 1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТУТ1 „Мебдо" од Куманово, ул. „Октомвриска Револуци-
ја“. 

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

За стечаен управник е одредена Јаворка Јовановска од Куманово, 
ул. „Бранко Богдански-Гуцман" бр. 39. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
10.VI. 1996 година во 9,00 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1012) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Ст. бр. 1143/96 од 24.IV. 1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПП УП „Сандра-Пром" од Скопје, ул. „Народен Фронт“ бр. 
33/49. 

За стечаен судија е одредена Јелица Серафимовски, , судија при 
овој суд. 

За стечаен управник е одреден Тодорче Петровски од Скопје, ул. 
„Лисец“ бр. 23, Г. Лисиче, телефон 424-954. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
12. VI. 1996 година во 8,20 часот, во соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скоп је. (1033) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 140/95 од 25.III. 1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПИТУ „Виолета“ од Гостивар, ул. „Железничка“ бр. 33. 

За стечаен судија е одредена Готева Катица, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Бибоски Јане од Гостивар, ул. 

„Бранко Станоевиќ“ бр. 6, телефон 61-155. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 17.VI1996 година во 9 часот, соба број 83 при овој суд. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1034) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1812/95 од 20.II.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија „Интермак" од Скопје, ул. „Ни-
кола Вапцаров“ бр. 7. 

За стечаен судија е одредена Ружица Топличанска, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Драган Величковски од Скопје, ул. 
„Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува ма 
14. VI. 1996 година во 11 часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скоп је. (1035) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 618/95 од 08.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за посредување „Бизнис Менаџмент Парт-
нер“ од Скопје, ул. „Димитар Чуповски“ бр. 24. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Драган Величковски од Скопје, ул. 

„Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
22.V. 1996 година во 9,00 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1036) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1793/95 од 06.III.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот АД „Адонекс" од Скопје, ул. „Беласица“ бр. 6. ^ 

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

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

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

Рочиште за испитување на пријавенит“е побарувања се закажува на 
21.VI.1996 година во 9 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1037) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 253/96 од 24.IV. 1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Електро монтажна ннсталатерска задруга „Иднина“ од 

,Скопје, ул. „Воин Драшковиќ“ бб. 
За стечаен судија е одредена Ѓошева Катица, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Мито Арминовски од Скопје, ул. 

„Петар Манџуков" бр. 23/6, телефон 263-992. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
29.V. 1996 година во 9,30 часот, соба број 83 ири овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1038) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1406/95 од 25.III.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет, туризам 
и угостителство „Киба" од Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 23/35. 

За стечаен судија е одредена Готева Катица, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Мито Арминовски од Скопје, ул. 

„Петар Манџуков" бр. 23/6, телефон 263-992. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се 'задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
25.V.1996 година во 9,25 часот, во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1039) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 286/96 од 29.1 V. 1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПУПЗ „4-ти Јули“ од Скопје, ул. „Јужноиндустриска зона“ 
бб. 

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

„Париска“ бр. 2-г, телефон 252-353. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
10. VI. 1996 година во 9,00 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1040) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. 
бр. 366/95 стечајната постапка над ПОС „Политекс" - Штип, привре-
мено се запира за период од 12 месеци од правосилноста на ова реше-
ние. 

ПОС „Политекс" - Штип продолжува со работа. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. (1041) 

Окружниот стопански суд во Битола со решенијата Сг. бр. 1223/95. 
од 25.III.1996 година за „Дитрих Сервис“ - Охрид; Ст. бр. 194/96 од 
25.III. 1996 година за ПП „3 ЛЕКА“ - Прилеп; Сг. бр. 191/96 од 
25III. 1996 година за СЗ „Шарански" - Прилеп; Ст. бр. 203/96 од 
25.III.1996 година за ПП „ДОМУС КОМЕРЦ“ - Прилеп; Ст. бр. 200/96 
од 25. III. 1996 година за ПП „ХРИЗАН" - Прилеп, Ст. бр. 197/96 од 
25.III.1996 година за ДДО „Биномак" - Прилеп; Ст. бр. 998/95 од 
08.III.1996 година за ПП „МОТИВ“ - Битола; Ст. бр. 74/96 од 
25 III. 1996 година за ПППТУ „ГЛОСА“ - Битола; се отвораат стечајни 
постапки кои не се спроведуваат и се заклучуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1042) 

Окружниот стопански суд во Битола преку стечајниот совет ги 
известува доверителите на должникот АД „ГОША“ Металец“ - При-
леп дека на 12. VI.1996 година во 13 часот е закажано рочиште за 
изјаснување и гласање на доверителите по Програмата за финансиска и 
сопственичка трансформација на Претпријатијата со општествен капи-
тал во просториите на Окружниот стопански суд во Битола. 

Со Програмата се предвидува конверзија на побарувањата на дове-
рителите односно обврските на должникот во траен влог во износ од 
60% со откуп на акции, а за преостанатиот дел од 40% се предвидува 
одлагање на плаќањето односно конверзија на тој долг во ДМ и претво-
рање во долгорочен кредит кој ќе се отплаќа во рок од 7 години со 
девизна камата од 5% годишно и грејс период од 2 години во кој период 
каматата се плаќа месечно. Со програмата се предвидува можност за 
изведување на обврските или дел на истите со производи на должникот 
или со изведување на инвестициони работи врз основа на договор на 
цена при што плаќањето да биде 60% во готово, а 40% да биде преку 
измирување на обврските. 

По извршената финансиска консолидација ќе се изврши и сопстве-
ничка трансформација на должникот во акционерско друштво. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1045) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 656/96 од 6. V. 1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ТП „Интерпромет" АД од Тетово, ул. 18/А. 

За стечаен судија е одредена Јелица Серафимовска, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Благоја Митрушевски од Тетово, 
ул. „Предраг Данчевски“, телефон 20-135. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ и до стечајниот совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
26.VI. 1996 година во 8,40 часот, соба број 53-а, при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1075) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Ст. бр. 476/96 од 
14.V. 1996 година отвори постапка за присилно порамнување помеѓу 
предлагачот на присилното порамнување - Земјоделска задруга „Брат-
ство Единство“ Ц.О. - Горно Лисиче - Скопје со седиште на ул. „12-та 
Ударна Бригада“ бб, и број на жиро сметка 40100-601-5192 со неговите 
доверители. Присилното порамнување на предлагачот заради измиру-
вање на долговите спрема доверителите гласи: исплатата на долговите 
да биде во износ од 100% од главниот долг без камата во рок од три 
години сметано од отворањето на постапката за присилно порамну-
вање. Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Р^т" 
до Советот на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се 
закажува рочиште за утврдување на побарувањата на доверителите и за 
гласање по предлогот за присилно порамнување на 25.VI. 1996 година 
во 8 часот, соба број 60 во овој суд. За управник на присилното порам-
нување се определува Станчевска Весна од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1074) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 315/96 од 24.IV. 1996 година објавува дека отвори стечајна по-
стапка над ДОО „Бекон“ - Берово. 

За стечаен управник е поставен Владо Методиев од Берово. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

побарувањата во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, со пријава и докази во два примероци и 
вирманска уплатница за платена судска такса од 600,00 денари на жиро 
сметка број 41400-840-028-3338 - републички буџет. 

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 17. VI. 19% 
година во 12 часот во просториите на судот. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите дол-
гови на ДОО „Бекон“ - Берово. 

Овој оглас е истакнат на судската табла на 24.IV. 1996 година. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. (1065) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. 
бр. 661/95 од 17.IV. 1996 година е заклучена стечајната постапка над 
ПТП „МНТ' - Струмица. 

По правосилноста на решението ПТП „МНТ“ - Струмица ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата. 

Решението може да го напаѓаат доверителите со жалба до Стопан-
скиот суд на Македонија - Скопје, во рок од 15 дена, сметано од 
објавувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1066) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со решението Ст. бр. 355/94 од 10.IV. 1996 година е одобрено 
склученото присилно порамнување помеѓу стечајниот должник ПОС 
ИГМ „Џумајлија" с. Лозово - Свети Николе и неговите доверители АД 
за производство на нафта рафинерија „Скопје“ - Скопје за главен долг 
од 1.401.005 денари, АД „Автокуќа - Агросервис" - Скопје за долг од 
190.883,50 денари, ТП „Спик" - Скопје за долг од 237.244,50 денари, ГП 
„Бетон“ - Скопје, погон „Механизација“ за долг од 642.892,50 денари со 
тоа што утврдените побарувања се намируваат во целост од главниот 
долг во рок од 1 година сметано од 10.1 V.1996 година но без камата. 

Склученото присилно порамнување има правно дејство и спрема 
доверителите кои не учествувале во постапката за присилно порамну-
вање, како и спрема доверителите кои не учествувале во постапката, а 
нивните побарувања се оспорени доколку истите“ дополнително се при-
фатат. 

Стечајната постапка над ПОС ИГМ „Џумајлија" - с. Лозово се 
запира. 

За вршител на должноста директор на ПОС ИГМ „Џумајлија", с. 
Лозово се поставува Васил Јованов, досегашен стечаен управник сме-
тано од 10. IV.1996 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. , (1067) 

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со решението Ст.бр. 307/96 од 24.IV. 1996 година е отворена сте-
чајна постапка над ЈП ШС „Голак" - Делчево. 

За стечаен управник е поставен Сребран Стоичков, дипломиран 
правник од Делчево. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
побарувањата во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, со пријава и докази во два примероци и 
вирманска уплатница за платена судска такса од 600,00 денари на 
сметка број 41400-840-028-3^38 - Републички буџет. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите дол-
гови на ЈП „Голак" - Делчево. 

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 24. VI. 1996 
година во 10 часот во просториите на Окружниот стопански суд во 
Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1068) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. 
бр. 680/95 од 23.IV. 1996 година е отворена стечајна постапка над 3 3 
„Пирок“, с. Мокриево-Сгрумица. 

За стечаен судија е определена Зорица Бочварска, судија на овој 
суд. 

За стечаен управник е поставен Ванчо Златанов од с. Мокриево, 
Струмица. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на РМ“, со пријава таксирана со 600,00 денари на вирманска 
уплатница на жиро сметка 41400-840-028-3338 и докази во два приме-
роци. Се повикуваат должниците без одлагање да Ги исплатат своите 
долгови. 

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 13.VI. 1996 
година во 9 часот, соба број 10 на овој суд. 

Овој оглас е истакнат на судската табла на 23.IV.1996 година. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. (1069) 

Окружниот стопански суд во Битола свикува рочиште за 27. V. 1996 
година во 10 часот во соба број 5 на кое ги повикува доверителите на 
АД „Бебика" - Охрид и АД „Илинден“ - Охрид за изјаснување и 
гласање на програмата на финансиска и сопственичка трансформација 
врз која можат да остварат увид кај АД „Бебека“ и АД „Илинден“ -
Охрид. 

Гласањето може да биде со поднесок потпишан од овластено лице 
без учество на рочиште. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1070) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 943/95 од 17.IV.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот „Сгандардшпед" ДОО - Скопје, ул. „Московска“ - Тафта-
лиџе И, бр. 9, Скопје. 

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

„Лисец“ бр. 23 - Горно Лисиче, телефон 424-954. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
5. VI. 1996 година во 8,15 часот, соба број 53-а, при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1062) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1332/95 од 20.III.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија и услуги „Р.Б. Експорт-импорт“ 
од Скопје, ул. „Њуделхиска" бр. 53/2-2. 

За стечаен судија е одредена Мируша Еленовска, судија при овој 
суд-

За стечаен управник е одреден Гореновски Ристо од Скопје, ул. 
„Црвена Армија“ бр. 10/1-2, телефон 318-852. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
26.VI. 1996 година во 8 часот во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1063) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1940/95 од 5.Ш.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТТТ „Професионал" од Скопје, ул. „М. Тито“ бр. 10. 

За стечаен судија е одредена Мируша Еленоска, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Михајловски Симон од Скопје, ул. 

„Белишка“ бр. 18. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
23.V.1996 година во 11,00 часот во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1064) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Ст. бр. 511/95 од 
25.IV. 1996 година објавува дека се одобрува присилно порамнување на 
стечајниот должник АД „ТЕХНОПРОМЕТ" - Тетово, во стечај и него-
вите доверители со следната содржина: 

Стечајниот должник АД „ТЕХНОПРОМЕТ" - Тетово должен е да 
ги исплати обврските спрема доверителите во 100% износ со камата по 
Законот во рок од шест месеци сметано од одобреното присилно по-
рамнување. Ова порамнување има правно дејност и према доверите-
лите на стечајниот должник чии побарувања стасале за наплата до 
25.IV. 1996 година, иако не учествувале во постапката за присилно по-
рамнување како и према доверителите кои учествувале во постапката, 
а чии побарувања се оспорени доколку накнадно истите се утврдат. Ова 
решение има сила на извршна исправа према сите доверители чии 
побарувања се утврдени во постапката за присилно порамнување. Секој 
учесник во постапката за присилно порамнување ги сноси своите тро-
шоци. 

Се запира стечајната постапка над стечајниот должник АД „Техно-
промет" Тетово отворена со решение на овој суд Ст. бр. 511/95 од 17. V. 
1995 година, за е.д. дуректор на АД Технопромет - Тетово се опреде-
лува лицето Адеми Абдула од Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1102) 

Во огласот за стечајна постапка бр. 6096/96 од Окружниот стопан-
ски суд во Штип, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 23/96, на двете 
места во текстот називот на фирмата треба да гласи: ПОС „Иднина“, а 
не ПОС „Илинден“. 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 

бр. 395/% од 08. V. 1996 година, отворена е постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија на големо и мало „Јерусалим" од 
Скопје4, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 54, со жиро сметка број 40120-бб 1-
108279. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 14.VI. 1996 година, во 9 
часот во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стапалки суд во Скопје. (1026) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 396/96 ОД 08.V.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за трговија „Кафнавиз" од Скопје, ул. „Владимир 
Кавајев" број 34, со жиро сметка број 40120-601-145264. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. ,Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 14.VI. 1996 година, во 9 
часот во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1027) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 389/96 од 30.IV. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за услуги, производство и промет „ПЕ ТИ 
КОМ" од Скопје, ул. „Петар Ацев“ бр. 26-1-10, со жиро сметка број 
40100-601-86629. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на 31.V.1996 година, во 9 часот во соба број 154 при овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1028) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 453/96 од 
09.V.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над ПППУ „12 Април“ експорт-импорт Д.О.О. - Скопје со жиро 
сметка број 40110-601-278483. 

За ликвидационен управник се определува Марко Ѓурчиновски од 
Скопје, ул. „Љубе Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со прибави во два примероци со докази, с е задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник на 14. VI.1996 
година, во 11,00 часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1029) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 374/% од 
26.1 V. 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија „Слагос" ЦО експорт-импорт -
Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 42, со жиро сметка број 40120-601-
26%17. 

За ликвидационен управник се определува Снежана Стојановска од 
Скопје, ул. „Емил Зола“ бр. 16/2, телефон 233-035. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 06.VI. 1996 година, во 
11,00 часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1030) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 392/% од 
08.V.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Приватното трговско услужно претпријатие „Скарлет-Трејд" 
ЦО увоз-извоз, Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 58/1/1 со жиро сметка број 
40100-601-357863. 

За ликвидационен управник се определува Снежана Стојановска од 
Скопје, ул. „Емил Зола“ бр. 16/2, телефон 233-035. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1031) 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 

бр. 366/96 од 26.1 V. 1996 година, отворена е постапка за редовна ликви-
дација над Претпријатието за трговија и услуги „Хирион Комерц“ ек-
спорт-импорт ц.о.о. с. Буковиќ, Скопје и број на жиро сметка 40120-
601-97687. 

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

Се повикуваат доверителите на ликивидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со при-
јава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги 
намират долговите кон ликвидациониот должник без одлагање. 
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Се закажува рочиште за испитување на пријавени побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 13 VI. 1996 година во 
10,40 часот во соба брОЈ 60 при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе. (1052) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, објавува дека со решението Л. 
бр 986/96 од 26.IV.1996 година, отворена е постапка за редовна ликви-
дација над Претпријатието за производство и промет „Пигал Промет“ 
Ц О Скопје, ул „20 Октомври“ бр. 28 со жиро сметка 40100-601-47478 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите^ побарувања ЈК) рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со при-
јава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги 
намират долговите кон ликвидациониот должник без одлагање 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 13.VI. 1996 година во 9 
часот во роба бррЈ 58 при ОВОЈ суд, во 8,10 часот. 

О д О к р у ж н и о т с т о п а н с к и суд во СКОПЈС. (1053) 

Окружниот стопански суд во Битола со решенијата Л. бр. М/96 од 
17.IV. 1996 година за ПП „Т-ПРОМ" - Битола, Л. бр. 72/96 од 
03.IV.1996 година за ПП „ПЕ-ЛИ 54" - Битола; Л. бр. 39/96 од 
25.111.1996 година за ПП „МКН" - Битола, Л. бр. 63/96 од 25.111.1996 
година, за 3 3 „Граничар“, с. Гермијан; Л. бр. 57/96 од 25.111.1996 го-
дина, за ПТП „Свие Мејд" - Битола; Л. б\), 87/96 од 26.111.1996 год. за 
П П „Аналит" - Битола, Л бр. 90/96 од 29.III.1996 година за П П „Па-
стор Марија“ - Битола, Л. бр. 69/96 од 25.Ш.1996 година за ДОО „ТДС 
ИМПЕКС“ - Битола, Л. бр. 75/96 од 25.III.19% година за ТП „Војкан“ 
- Битола, Л. бр. 99/96 од 05.IV.1996 година за П П „ЕКС ЈОТА ТРАНС“ 
- Битола, Л. бр. 66/96 од 25.III.1996 година за ПТУ „Стилист“ - Охрид, 
Л. бр. 81/96 од 28.III.19% година за ПТП „ТОСКА“ - Битола и Л. бр. 
60/96 од 25.III. 1996 година за ПП „Игорче" - Охрид - се отворени 
ликвид аци они постапки пред погоренаведените должници но не се 
спроведуваат и се заклучуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1032) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, објавува дека со решението 
Ст. бр. 260/96 од 18 III.1996 година е отворена постапка за редовна 
ликвидација на Претпријатието „Билдинг" од Куманово, ул. „Никшиќ-
ка" бр. З-а. 

За ликвидационен судија е определен Крумислав Алексов, судија 
п р и ОВОЈ суд. 

За ликвидационсн управник е определена Јаворка Јовановска, Ку-
маново, ул. „Бранко Богданоски - Гуцман" бр. 39. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
10. VI. 1996 година, во 9,55 часот во соба број 83 при овој суд 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС. (1013) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л 
бр 451/96 од 07. V.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација 
над Мешовитото претпријатие за промет, производство и застапување 
„ВАЛЕРИНА“, д о.о. експорт-импорт - Скопје, ул. „Цветан Димов“ 
бр. 29, вл. 1-24. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 20. V.1996 година, во П 
часот во соба броЈ 83 при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1049) 

Окружниот стопански суд во СконЈе, објавува дека со решението Л. 
бр 450/96 од 07 IV. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија на големо и мало „Жута - Комерц“ 
д о о увоз-извоз - Скопје, бул „Македонско косовска бригада“ бр. 42/ 
12-а 

За лкквида11ионсн управник се определува Драган Величковски од 
СКОНЈС, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена но објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со при-
јава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги 
намират долговите кон ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања ТПГ 
доверителите на ликвидациониот должник на 20.VI. 19% година во 9 
часот во соба броЈ 53-а во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1051) 
Окружниот стопански суд во СкопЈе објавува дека со решението Л 

бр. 421/% од 25.IV 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
Претпријатието за трговија и услуги „Кикол" ц.о. увоз-извоз со жиро 
сметка 40100-601-219018 

За ликвидационен управник е определен Петров Ефтим од Скопје, 
бул. Ј а н е Сандански“ бр 50/3-4, телефон 417-130. 

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

Се закажува рочиште за утврдување на побарувањата на доверите-
лите на ликвидациониот должник на 17.VI1.1996 година во 9,00 часот во 
соба број 83 на ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1020) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 368/96 од 26 IV. 1996 година, отворена е постапка за редовна ликви-
дација над Претпријатието за транспорт, промет и услуги „И исо и 
Алди" Д.О.О. - експорт-импорт, Скопје, ул. „Ѓорѓи Поп Христов" бр. 
6/7 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 13 VI.1996 година во 8,30 
часот во соба број 53 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1021) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л 
бр. 277/96 од 22.III.1996 година, отворена е постапка за редовна ликви-
дација над Претпријатието за промет и услуги на големо и мало „Ки-
кан" увоз-извоз Д.О.О. - Скопје, ул. „Благоја Стефановски“ бр. 93/2-
10, со жиро сметка број 40110-601-291335. 

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

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

Се повикуваат должниците да го намират долгот према ликвидаци-
ониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 20.VI.1996 година во 8,30 
часот во соба број 58 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1022) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 182/96 од 06.III.1996 година, отворена е постапка за редовна ликви-
дација над Претпријатието за трговија, угостителство, производство и 
услуги „ГАН" ц.о. - Скопје, ул. „Јане Сандански“ - Трговски центар 
„13-ти Ноември“ локал 4, жиро сметка 40100-601-287554. 

За ликвидационен управник се определува Жарко Дабески од 
Скопје. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 15. VI. 1996 година, во 8,30 
часот во соба број 58 на ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе. (1023) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л 
бр. 367/96 од 26.IV. 19% година, отворена е постапка за редовна ликви-
дација над Трговското претпријатие „Ју Алди" увоз-извоз Д .О -
Скопје, ул. „4" бр 25, с. Арачиново, Скопје, со жиро сметка 40100-601-
164931. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот на овој суд со пријави во 2 примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 13. VI. 1996 година, во 8,30 
часот во соба број 53 при ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во СКОИЈС (1024) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 397 од 08. V. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвида!(ија 
над Претпријатието „Сабтрег" од Кичево, ул. „Реџо Рушит Зајази“ бр 
30, со жиро сметка 40320-601-5790. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 14.VI.1996 година, во 9 
часот во соба броЈ 60 на ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1025) 



Стр. 806 - Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК. НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 мај 1996 

Пасош бр. 386275/94 издаден од УВР Скопје на име 
Исуф Шабани ул. „391" бр. 23, Скопје. (2431) 

Пасош бр. 322299/94 издаден од УВР Скопје на име 
Гордана Попсимонова ул. „Дебарца“ бр. 16, Скопје. 

(2432) 
Пасош бр. 12406/92 издаден од УВР Скопје на име 

Славица Шубеска - Строткова ул. „Петар Поп Арсов“ 
19-1/12, Скопје. (2433) 

Пасош бр.120664 издаден од УВР Струмица на име 
Аритова Љубица с. Сушица 322, Струмица. (2389) 

Чек бр. 653174 издаден од Стопанска банка АД 
Скопје филијала Радовиш на име Томе Спасов ул „Гоце 
Делчев“ бр. 57, Радовиш. (2390) 

Пасош бр. 58070/93 издаден од УВР Скопје на име 
Беким Јонузи ул. „7-ма Албанска бригада“ бр.29, 
Скопје. (2392) 

Пасош бр. 0133279/93 издаден од УВР Скопје на име 
Драган Иванов ул. „Васил Главинов“ бр. 3-111/13, 
Скопје. (2393) 

Пасош бр. 327821/94 издаден од УВР Скопје на име 
Драган Кичеец ул. „Ѓорѓи Димитров“ бр. 21-Ш/1, 
Скопје. (2394) 

Пасош бр. 724945 издаден од УВР Скопје на име 
Дејановиќ Божидар бул. „Видое Смилевски“ бр. 77/1-
11, Скопје. (2395) 

Пасош бр. 357558, издаден од УВР Скопје на име 
Бехџет Наим ул. „Лазо Москов“ бр. 24-16, Скопје. 

(2396) 
Пасош бр. 0702272/95 издаден од УВР Скопје на име 

Петковски Михајло, Скопје (2396-а) 
Пасош бр. 519425/94 издаден од УВР Тетово на име 

Сали Абдилмуин с. Боговиње, Тетово. (2397) 
Пасош бр. 50217 издаден од ОВР Штип на име Горан 

Мургоски ул. „Христијан Карпош“ бр.40/17, Штип. 
Г2365-а) 

Пасош бр.822252 издаден на име Андов Лазар ул. 
„Благој Ѓорев“ М5/10, Т. Велес. (2398-а) 

Пасош' бр.0921044 издаден на име Аметовски Ќание 
с. Крани, Ресен. (2399-а) 

Пасош бр. 119468 издаден од УВР Струмица на име 
Стојменов Ристо ул. „Маршал Тито“ 20, с. Ново Село, 
Струмица. (2412) 

Пасош бр.286630/94 издаден од УВР Скопје на име 
Љупка Ивановска ул.„Џумајска" бр. 53, Скопје. (2391) 

Пасош бр.667557/95 издаден од УВР Куманово на 
име Димковска Катерина, ул. „Среќко Пужељка" бр.з, 
Куманово. (2392) 

Пасош бр. 0759714 издаден од ОВР Крива Паланка 
на име Ѓорѓиевска Станка ул. „Партизанска“ бр. 5, 
Крива Паланка. (2341) 

Пасош бр. 05438% издаден од УВР Струмица на име 
Станков Митко с. Добрејци 294, Струмица. (2343) 

Свидетелство за VI одделение издадено од ЦОУ 
„Рајко Жинзифов" на име Авдовиќ Хатка с. Д. Ори-
зари, Т. Велес. (2342) 

Пасош бр. 0261323 издаден од УВР Битола на име 
Петровски Горан ул. „Пецо Божиновски“ бр. 4, Би-
тола. (2343-а) 

Пасош бр. 062999 издаден од УВР Тетово на име 
Саити Лирије с. Боговиње, Тетово. (2344) 

Пасош бр. 459736 на име Исмаили Сефер с. Де-
бреше, Гостивар. (2345) 

Пасош бр. 408328/94 издаден од УВР Тетово на име 
Џеват Алити с. Доброште, Тетово. (2346) 

Пасош бр. 757868/95 издаден од ОВР Куманово на 
име Демиров Шефки ул. „Братство Единство“ бр. 4, 
Куманово. (2347) 

Пасош бр. 005217/92 издаден од УВР Скопје на име 
Нусрет Алит ул. „7 јули“ бр. 14, Скопје. (2348) 

Пасош бр. 278687/94 издаден од УВР Скопје на име 
Милан Карџовски ул. „Коста Веселинов“ бр. 6, Скопје. 

(2349) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат заневажни следните печати: 

Тркалезен печат под назив: Трговско претпријатие 
на големо и мало „САРА - 94" Експорт Импорт ДОО 
Скопје (2335) 

Правоаголен печат под назив: С.Т.Д. „Мими“ ул. 
„Владимир Комаров“ Скопје. (2336) 

Тркалезен печат и штембил под назив: Претприја-
тие за услуги, трговија на големо и мало, увоз извоз 
„Далија Комерц“, Д.О. Скопје. (2337) 

Тркалезен печат и штембил под назив: Унија на 
независни и автономни синдикати на Македонија. (2338) 

Тркалезен печат и штембил под назив: Претприја-
тие за производство, промет, услуги и посредување 
„КУПРО" Д.О. увоз-извоз Скопје. (2339) 

Тркалезен печат под назив: Претпријатие за трго-
вија транспорт, шпедиција и градежни работи КО. 
НИК МАК“ Експорт-импорт по ивицата и во среди-
ната Скопје. (2340) 

Се огласуваат ЗА НЕВАЖНИ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

Пасош бр. 547513 издаден од УВР Куманово на име 
Цветковиќ Љубинка „ул. ЈНА“ бр. 42/4, Куманово. 

(2436-а) 
Пасош бр. 548161/95 издаден од УВР Куманово на 

име Мерџан Салиевски ул. „Трет“ бр. 28, Куманово. 
(2437-а) 

Пасош бр. 532282 на име Пурелку Надира ул. „Ј. 
Пиперка“ 75, Кичево. (2438-а) 

Пасош бр. 0109202 издаден од ОВР Ресен на име 
Шенол Сулејмановски с. Козјак, Ресен. (2436) 

Пасош бр. 318718 издаден од ОВР Струмица на име 
Витанов Томе ул. „24 Октомври“ 35, Струмица. (2435) 

Пасош бр. 346788/94 издаден од УВР Куманово на 
име Ненад Јовиќ с. Д. Коњаре, Куманово. (2434) 

Пасош бр. 46691/93 издаден од УВР Тетово на име 
Адем Нухи с. Шемшево, Тетово. (2422) 

Пасош бр. 60374/93 издаден од УВР Скопје на име 
Марија Богеска ул. „Народен фронт“ бр. 15/38, Скопје. 

(2417) 
Пасош бр. 210398/94 издаден од УВР Скопје на име 

Исак Рушиди ул. „Лазар Москов“ 4/8, Скопје. (2418). 
Пасош бр. 787692/95 издаден од УВР Скопје на име 

Блерим Кајоли бул. „Македонско косовска бригада“ 
бр. 47, Скопје. (2419) 

Пасош бр. 451529/94 издаден од УВР Скопје на име 
Трајан Трипуновски ул. „Козле“ -10 бр. 23А - Скопје. 

(2420) 
Пасош бр. 864895/96 издаден од УВР Скопје на име 

Винко Ивачиќ ул. „Перша Савелиќ" бр. 11, Скопје. 
(2421) 

Пасош бр. 723889/95 издаден од УВР Скопје на име 
Рецеп Дулови ул. „Пере Тошев“ бр. 136, Скопје. (2423) 

Пасош бр. 693218/95 издаден од УВР Скопје на име 
Седат Аљими ул. „Виничка“ бр. 82, Скопје. (2425) 

Пасош бр. 391603/94 издаден од УВР Скопје на име 
Доста Тодоровска ул. „Жан Жорес“ бр. 8/11-5, Скопје. 

(2426) 
Пасош бр. 124848/93 издаден од УВР Скопје на име 

Славица Стефановиќ ул. „Видео Смилевски Бато“ бр. 
41/20, Скопје. (2427) 

Пасош бр. 0573958/95 издаден од УВР Скопје на име 
Здравко Стефановиќ ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 
41/20, Скопје. (2428) 

Пасош бр. 682929/95 издаден од УВР Скопје на име 
Шаип Вели ул. „Виргино" бр. 86, Скопје. (2429) 

Пасош бр. 866487/% издаден од УВР Скопје на име 
Мурфет Хараровиќ Батинци 185, Скопје. (2430) 
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Пасош бр. 0043875/93 на име Милчев Ристаки с. Зве-
гор, Делчево. (2350) 

Пасош бр. 288597 издаден од ОВР Штип на име 
Јордев Руде ул. „Г. Прличев" бр. 3, Штип. (2351) 

Пасош бр. 0381673 издаден од ОВР Кочани на име 
Мишева Лилјана ул. „Брегалничка“ бр. 21, Кочани. 

(2344) 
Пасош бр. 141123 издаден од ОВР Кичево на име 

Даутоски Асан ул. „Исен Алиоски“ бр. 142, Кичево. 
(2345) 

Чекови бр. 1250081, 086, 087 на име Олгица Анаста-
сова ул. „Ката Пецкова“ бр. 3/9, Струмица. (2346) 

Пасош бр. 0097509 издаден од УВР Прилеп на име 
Костадинов!! Цане ул. „Савска“ бр. 46, Прилеп. (2351) 

Пасош бр. 718338/95 издаден од ГУВР Скопје на име 
Идриз Арбен ул. „Ресенска“ бр. 2-2/4, Скопје. (2352) 

Пасош бр. 621050/95 издаден од ГУВР Скопје на име 
Идриз Музафер ул. „Ресенска“ бр. 2-2/4, Скопје; (2353) 

Пасош бр. 052806 на име Авдули Мевмет, Дебар. 
Пасош бр. 0398318 на име Качалнику Решат, Дебар. 
Пасош бр. 522199 издаден од ОВР Тетово на име 

Ајрули Шефајет с. Рогле, Тетово. (2356) 
Пасош бр. 299947 издаден на име Салифоска Наќиба 

с. Лисичани, Кичево. (2361-а) 
Пасош бр. 446037 на име Исмаили Руфки с. Кондово 

ул. ,ДОО“ бр. 49, Скопје. (2290-а) 
Пасош бр. 502548 на име Кодевска Весна ул. „Родна 

Ивева“ бр. 35, Т. Велес. (2388) 

Пасош бр. 786762/95 издаден од УВР Скопје на име 
Насер Хисени с. Сингелиќ ул. „21" бр. 17, Скопје 

(2389-а) 
Пасош бр. 634545 издаден од УВР Куманово на име 

Станојковски Светислав ул. „III МУБ" бр. 31-2/8, Ку-
маново. (2231) 

Пасош бр. 0693831 издаден ОВР Ресен на име Луми 
Флерим с. Блаце, Ресен. (2390-а) 

Чекови од бр. 2950328 до 0002950346 и тековна 
сметка бр. 96161-34 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Луков Слободан, Скопје. (2331-а) 

Пасош бр. 17291 издаден од ОВР Струга на име 
Мамуди Минир с. Корошишта Струга. (2391-а) 

Пасош бр. 038860 на име Ѓилчевски Тиси, Дебар., 
(2393-а) 

Пасош бр. 0366578 на име Карамети Гзим, Дебар. ^ 
(2392-а) 

Пасош бр. 227309 на име Синани Месут с. Здуње, 
Гостивар. (2394-а) 

Пасош бр. 0139975/93 издаден од ОВР Струга на име 
Усеини Агни, с. Корошишта - Струга. 

Пасош бр. 233634 издаден од УВР Тетово на име 
Руфати Асмире, с. КамеЈване, Тетово. (2357) 

Пасош бр. 0260755 издаден од УВР Прилеп на име 
Наумоски Гоце, кеј „19-ти Септември“ бр. 3/29, При-
леп. (2351) 

Пасош бр. 021577/93 издаден од УВР Тетово на име 
Јакупи Даут, с. Пршовце, Тетово. (2359) 

Пасош бр. 360402/94 издаден од УВР Скопје на име 
Огнен Дамев, кеј „13 Ноември“ бр. 20/23, Скопје. 

(2360) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Побе-
да“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 9.5.1996 година, 

Бр. 25 - Стр. 807 

донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Мирче Ацев“ б.б. 
од 7 до 13 часот. 
(1124) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ГИ „Мавро-
во“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.1.1996 година 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието. 

' Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Плоштад Македо-
нија“ бр. 2 од 7 до 15 часот. 

(1125) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АДМС „Тех-
номонтажа" - Струмица 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 25.04.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на ^претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 
117 Струмица во време од 7 до 14 часот. 

(1048) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ГП „Обно-
ва“ - Гевгелија 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 25.04.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 
124 од 8 до 12 часот. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУ ЕШИКА МАКЕДОНИЈА 
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Во издание на НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА излегоа од печат збир-
ките: 
1. РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ 

Автор: Костадинка Тричевска 
Цена на регистарот е 3.000 денари. 
2. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА СУД-

СТВОТО, ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО И 
АДВОКАТУРАТА 

Автори: Миле Крцкоски 
Елена Ставрева 
Рокса Георгиевска 

Цена на збирката е 1.200 денари. 
3. КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА 

УПРАВНА ПОСТАПКА 
Автор: Проф. д-р Симеон Гелевски 
Цена на збирката е 800 денари. 
4. КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНИТЕ 

СПОРОВИ 
Автор: Проф. д-р Симеон Телевски 
Цена на збирката е 600 денари. 
Порачки се примаат на адреса: НИРО Службен весник 
на Република Македонија, Скопје, п. фах 51, жиро с-ка 
40100-603-12498. 
Информации на телефоните 228-204 и 117-460 и на теле-
факс 112-267. 
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