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

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

Петок, 27 септември 1996 
Скопје 

Број 53 Год.LII 

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

973. 
Врз основа на член 43 од Законот за надворешно-

трговско работена („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.31/93, 78/93 и 41/94) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.38/90 и 63/94), 
Владата донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ И УВОЗ НА 

СТОКИ 

Член 1 
Во Уредбата за привремен извоз и увоз на стоки 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.20/94 и 
23/96), во член 23, став 1 се бришат зборовите „моторно 
возило, како и“. 

Член 2 
Во член 27, по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Странски државјани кои извршиле привремен увоз 

на моторни возила, со донесување на оваа уредба, 
должни се во рок од 30 дена од нејзината примена, 
моторните возила да ги вратат во странство или ко-
нечно да ги оцаринат“. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр.23-2618/1 
23 септември 1996 година 

Скопје 

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

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр.23-2619/1 
23 септември 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

975. 
Врз основа на член 17-6 од Законот за промет со 

земјишта и згради („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 36/75, 41/75, 10/79, 51/88, 38/91 и 4/93) и 
член 45 од Законот за Владата на. Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕ-

НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

. Член 1 

Да се изврши продажба на земјиште во државна 
сопственост КП бр. 2009, нива, во површина од 3.620 
м2, КО Липково. 

Член 2 

Продажбата на земјиштето од член 1 на оваа одлука 
да се изврши по пат на јавно наддавање со почетна цена 
од 266 денари за м2, а постапката за јавното наддавање 
да ја спроведе Министерството за финансии. 

Член 3 

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

974. 
Врз основа на член 35, став 6 од Законот за надво-

решно-трговско работено („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр.31/93, 78/93 и 41/94) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр.38/90 и 63/94), Владата донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗАСТА-
ПУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ОБЛАСТА НА НАДВОРЕШНО-

ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Уредбата за застапуваа на странски лица на 

Република Македонија во областа на надворешно-
трговскиот промет („Службен весник на РМ“ бр.78/93 и 
40/96), во член 1-а по зборовите: „на плаќано на акци-
зи“ се додаваат зборовите: „освен стоките од тариф-
ниот број 4 од Законот за акцизи („Службен весник на 
РМ“ бр.78/93, 70/94, 14/95 и 42/95)". 

Број 23-2446/1 
23 септември 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонка, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

976. 
Врз основа на член 10 и 12 од Законот за средното 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 24/ 
96) и член 11 и 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

приватно средно училиште во Скопје. 
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Член 3 
Во приватното средно училиште од член 1 на оваа 

одлука ќе се организира и остварува гимназиско обра-
зование со интернатско сместување на учениците, со-
гласно Законот за средното образование. 

Член 4 
Потребниот наставен кадар кој ќе изведува настава 

во приватното средно училиште изнесува 8 наставника 
за учебната 1996/97 година, 27 наставник за наредните 
учебни години, односно вкупно 35 наставника. 

Член 5 
Потребната опрема за опремување на приватното 

средно училиште е согласно нормативите утврдени за 
оваа дејност. 

Член 6 
Приватното средно училиште ќе биде сместено во 

Електро-машинскиот училишен центар „Никола Те-
сла“ - Скопје во делот предвиден за интернат, со повр-
шина од 1.200 м2. 

Член 7 
Бројот на учениците кои ќе се запишат во учебната 

19% година ќе изнесува една паралелка со 24 ученика. 
За секоја наредна учебна година бројот на учени-

ците кои ќе се запишат ќе изнесува две паралелки со по 
24 ученика, или вкупно 48 ученика секоја учебна годи-
на. 

Член 8 
Наставата во приватното средно училиште ќе се из-

ведува на три јазици: македонски јазик, турски јазик и 
англиски јазик. 

Член 9 
Програмата за Воспитно-образовната дејност на 

приватното средно училиште е соодветно со програ-
мата за гимназиско образование кое сс остварува во 
државните средни училишта во Република Македонија. 

Член 10 
Приватното средно училиште ќе отпочне со работа 

од 1.10.1996 година, од кога Министерството за образо-
вание и физичка култура ќе донесе решение за верифи-
кација. 

Член 11 . 
Средствата потребни за работа на приватното 

средно училиште ги обезбедува основачот. 
Член 12 

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

Бр. 23-2497/1 
16 септември 1996 година 

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

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА 

ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 

1. Во Одлуката за определување највисоко ниво на 
цените на електричната енергија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 15/96), во точка 1 зборот 
„пониските“ во заградата се заменува со зборот „пови-
соките“. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 
1996 година до 31.03.1997 година. 

Број 23-2455/1 
23 септември 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

978. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонка („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 2 септември 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За советник на министерот за образование и фи-
зичка култура се назначува Лела Јаковлевска- Јотев-
ска, досегашен психолог во ЦОУ „Марко Цепенков"-
Станица Зелениково. 

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

Бр. 17-2331/2 
2 септември 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

977. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/95, 
30/95 и 43/95) и член '45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Ма-
кедонија, донесе 

979. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 2 септември 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-

СТОПАНСТВО 

1. За советник на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство се назначува Фикрет Мурте-
зан^ дипл. инж. агроном, раководител на ТП „Мими“ -
Скопје. 

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

Бр. 17-2335/2 Претседател на Владата 
2 септември 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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980. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 2 септември 19% година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ 

ВЕШТАЧЕЊА - СКОПЈЕ 

1. За советник на директорот на Републичкиот завод 
за судски вештачења - Скопје се назначува Кољо Кра-
љевски, вешто лице во Отсекот за машинство и елек-
тро вештачења во Републичкиот завод за судски вешта-
чења - Скопје. 

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

Бр. 17-2363/2 
2 септември 1996 година Претседател на Владата 

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

981. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија“ („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата да Република Македонија на 
седницата одржана на 2 септември 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИ-

СТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

1. За помошник на министерот за надворешни ра-
боти и раководител на Секторот за Балкан се назна-
чува Виктор Димовски, поранешен началник на Упра-
вата за внатрешни работи - Битола. 

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

Бр. 17-2411/2 „ 
2 септември 1996 година Претседател на Владата 

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

982. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за јавните 

патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 26/96) и член 46, став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 11 септември 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА 

МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА 

1. За директор на Фондот за магистрални и реги-
онални патишта се именува Стевица Божиноски, досе-
гашен секретар на Републичката СИЗ за патишта. 

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

Бр. 17-2450/1 
11 септември 1996 година Скопје Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

983. 
Врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 11 
септември 1996година донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ НА СЛУЖ-
БАТА ЗА ПРОТОКОЛ И ПРЕВЕДУВАЊЕ ВО ВЛА-

ДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За раководител на Службата за протокол и преве-
дување во Владата на Република Македонија се назна-
чува Јана Петковска, дипл. инженер архитект, досега-
шен сценограф во ТВ „Сител" - Скопје. 

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

Бр. 17-2478/1 
11 септември 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски,с.р. 

984. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за приватиза-

ција на државниот капитал во претпријатијата („Служ-
бен весник на Република Македонка“ бр. 37/96) и член 
45 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 
и 63/94), Владата донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИ-
ТАЛ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 

СЕПТЕМВРИ 1996 ДО МАРТ 1997 ГОДИНА 

I 

Со оваа Програма се утврдуваат: претпријатијата 
кај кои државниот капитал согласно член 2 од Законот 
за приватизација на државниот капитал ќе биде пред-
мет на продажба во периодот септември 1996 - мар\г 
1997. II 

Претпријатија кои се во процес на трансформација 
кај кои ќе се врши продажба на државен капитал заради 
обезбедување на контролниот (мнозински) пакет на ак-
ции се: 
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Претпријатија кај кои процесот на приватизација е Законот за приватизација на државниот капитал во 
завршен и кај кои ќе се врши продажба на државниот претпријатијата се: 
капитал, одделно од општествениот, согласно член 9 од 
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III 5. Во општината Кисела Вода се избираат 25 члена и 

Во рок од еден месец по истекот на рокот за кој се 
донесува оваа Програма, Министерството за финансии 
и доставува извештај на Владата на Република Македо-
нија за реализација на Програмата. 

IV 

Оваа програма влегува во сила ^осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 23-2569/1 
23 септември 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

6. Во Градот Скопје се избираат 25 члена. 

II 

Наведените точки од 1 до 6 за бројот на членовите 
на советите во општините, ќе се објави во „Службен 
весник на Република Македонија 

Бр. 23-2617/1 
27 септември 1996 година 

Скопје 

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

985. 
Согласно член 91 став 1 алинеја 1 од Уставот на 

Република Македонија, член 27 од Законот за локал-
ната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 52/95), 
член 13 од Законот за Градот Скопје („Службен весник 
на РМ“ бр. 49/96) и Решението на Претседателот на 
Собранието на Република Македонија за распишување 
на избори за членови на советите на општините и Сове-
тот на Град Скопје и за градоначалници на општините и 
градоначалник на Град Скопје („Службен весник на 
РМ“ бр. 50/96), а врз основа на официјалните податоци 
за бројот на населението пооделно по општини во Репу-
бликата, Владата на Република Македонија го 

О Б Ј А В У В А 
БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТИТЕ ВО 
ОПШТИНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
СОВЕТОТ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ КОИ ЌЕ СЕ ИЗ-
БИРААТ НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ ШТО ЌЕ СЕ 

ОДРЖАТ НА 17.11.19% ГОДИНА 

I 

1. Општините во кои се избираат по 13 члена се: 
Пехчево, Бистрица, Новаци, Бач, Старавина, Могила, 
Кукуречани, Цапари, Добрушево, Македонски Брод, 
Самоков, Пласница, Блатец, Миравци, Богданци, Стар 
Дојран, Врапчиште, Маврови Анови, Долна Бањица, 
Србиново, Вруток,Центар Жупа, Македонска Каме-
ница, Демир Хисар, Сопотница, Конопиште, Росоман, 
Другово, Осломеј, Вранештица, Чешиново, Облешево, 
Зрновци, Оризари, Ранковце, Орашец, Клечевце, 
Старо Нагоричане, Крушево, Житоше, Демир Капија, 
Белчишта, Косел, Мешеишта, Тополчани, Кривогаш-
тани, Витолиште, Злетово, Конче, Подареш, Лозово, 
Куклиш, Муртино, Луково, Делогожди, Лабуништа, 
Велешта, Вевчани, Џепчиште, Шипковица, Јегуновце, 
Вратница, Богомила, Градско, Чашка, Извор, Кар-
бинци, Арачиново, Зелениково, Петровец, Сопиште, 
Кондово и Чучер - Сандево; 

2. Општините во кои се избираат по 17 члена се: 
Берово, Валандово, Виница, Гевгелија, Неготино-По-
лошко, Ростуша, Че1ране, Дебар, Делчево, Кичево, 
Зајас, Кратово, Крива Паланка, Липково, Неготино, 
Долнени ,П робиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, 
Ново Село, Василево, Босилово, Теарце, Брвеница, 
Каме!кане, Боговиње, Желино, Студеничани, Илин-
ден, Сарај и Шуто Оризари; 

3. Општините во кои се избираат по 19 члена се: 
Гостивар, Кавадарци, Кочани, Струмица, Струга, 
Штип и Ѓорче Петров; 

4. Општините во кои се избираат по 23 члена се: 
Битола, Куманово, Охрид, Прилеп, Тетово, Велес, 
Гази Баба, Карпош, Центар и Чаир; 

986. 
Врз основа на членовите 10, 11 и 19 став 1 точка 3 и 

член 63 точка 7 од Законот за НБРМ („Сл. весник на 
РМ“ - Пречистен текст бр. 29/96), Советот на НБРМ, 
на својата I. седница одржана на 24.09.1996 година до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ, ИЗДВОЈУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИК-

ВИДНОСТ 

1. Во Одлуката за пресметување, издвојување и ко-
ристена на задолжителна резерва на банките за одржу-
вање на нивната дневна ликвидност („Службен весник 
на РМ“ бр. 62/95) се врши следното дополнување.-

во точката 8 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Ако банката не го обезбеди просекот согласно точ-

ките 3 и 4 од оваа одлука во наредните 30 дена не може 
да одобрува кредити и да врши други пласмани на коми-
тетите , освен пласмани во хартии од вредност на На-
родна банка на Република Македонија и продажба на 
депозити на Народна банка на Република Македонија“. 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
објавуваното во „Службен весник на РМ“. 

О. бр. 02-15/L-1/96 
24 септември 1996 година Претседател 

Скопје на Советот на Народна банка на 
Република Македонија 

Гувернер, 
М-р Борко Станоевски, с.р. 

987, 
Врз основа на член 18 и член 63 точка 15 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“- Пречистен текст, бр.29/96), Советот на 
Народна банка на Република Македонија, на I- сед-
ница, одржана на 24.09.1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА РАСТЕЖОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛА-
СМАНИ НА БАНКИТЕ И НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

ВО 1У-ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1996 ГОДИНА 

1. Банките и штедилниците можат да ги зголемат 
денарските пласмани одобрени на стопанските субјекти 
во општествена, приватна и мешовита сопственост и на 
граѓаните до 15,7% на 31 октомври 1996 година, до 
16,9% на 30 ноември 1996 година и до 18,1% на 31 
декември 1996 година, кумулативно во однос на дозво-
лената состојба на тие пласмани на 31.12.1995 година 
регулирана со соодветни одлуки на Народна банка на 
Република Македонија. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, денарските 
пласмани можат да се зголемат во IVто тримесечје за 
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износот еднаков на 30% од просечната дневна состојба 
на продадените депозити и купените благајнички за-
писи од Народна банка на Република Македонија од 
почетокот на 1996 година до крајот на месецот што му 
претходи на месецот за кој се однесува ограничувањето 
на денарските пласмани (просечната дневна состојба од 
јануари-септември 19% година како право за октомври, 
- просечната дневна состојба од јануари-октомври како 
, право за ноември и просечната дневна состојба од јану-
ари-ноември како право за декември 19% година.) 

2. Банките основани во текот на 1996 година, за кои 
не е утврдена дозволена состојба-на 31 .12.1995 година, 
во смисла на точка 1 од оваа одлука, можат да ги зголе-
муваат денарските пласмани по 25% месечно од виси-
ната на основачкиот капитал намален за износот на 
девизната позиција во странство. 

Штедилниците основани во смисла на став 1 од оваа 
точка можат да ги зголемуваат денарските пласмани по 
25% месечно од висината на основачкиот капитал. 

3. Под денарски пласмани во смисла на оваа одлука 
се подразбираат денарските пласмани утврдени во 
точка I и II од одлуката за методологијата за утврду-
вано на вкупните денарски побарувања на банките и 
штедилниците кои се под ограничувано („Службен вес-
ник на РМ“, бр.56/95). 

4. Заради следење и контрола на спроведуваното на 
одредбите на оваа одлука, банките и штедилниците ќе и 
доставуваат на Народна банка на Република Македо-
нија декадни и месечни извештаи за остварената со-
стојба на денарските пласмани. Декадните извештаи се 
доставуваат во Народна банка на Република Македо-
нија два дена по истекот на декадата. Месечните извеш-
таи се доставуваат врз основа на книговодствената со-
стојба на тие пласмани на крајот на месецот еден ден по 
рокот предвиден за доставување на КЊ-БИФО (извеш-
тај за книговодствената состојба на сметките на бан-
ките и штедилниците). 

5. Извештаите од точка 4 на оваа одлука банките и 
штедилниците ги доставуваат според Упатството што 
го пропишува гувернерот на Народна банка на Репу-
блика Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на РМ“, а ќе се применува од 
01.10.1996 година. 

0.бр.02-15/L-2/96 Претседател \ 
24 септември 1996 година на Советот на Народна банка на 

Скопје Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

988. 
Врз основа на член 8 од Законот за банки и штедил-

ници (Пречистен текст - „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр.29/96) и член 63 точка 30 од За-
конот за Народна банка на Република Македонија 
(Пречистен текст - „Службен весник на РМ“ бр.29/96), 
Советот на Народна банка на Република Македонија, 
на својата V, седница, одржана на 24.09.19% година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАПИТАЛНА, УПРАВУВА-
Ч И И РОДНИНСКА ПОВРЗАНОСТ НА ПРАВНИ 

И ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

1. Со оваа одлука се утврдуваат условите под кои две 
и повеќе физички и правни лица може да се сметаат за 
капитално, управувачки и роднински поврзани (во по-
натамошниот текст: поврзани) од аспект на ограничу-
ван,ата во однос на сопственичката структура на акци-
ите со право на управување со банката и од аспект на 

органичуванлта на износот на кредитите од член 22 и 
член 26 од Законот за банки и штедилници. 

2. Да се контролира некое претпријатие, во смисла 
на оваа одлука, значи да се поседува, контролира или 
има право на глас со повеќе од 35% од вкупното право 
на глас во тоа претпријатие; 

3. Две физички лица се сметаат за поврзани до-
колку: 

-едното физичко лице е брачен другар, родител или 
дете на другото физичко лице; 

- двете физички лица, заедно со други лица кои се 
поврзани со нив, контролираат едно правно лице. 

4. Едно физичко лице и едно правно лице се сметаат 
за поврзани доколку: 

- физичкото лице, заедно со други лица кои се повр-
зани со него, го контролира правното лице; 

- физичкото лице е работоводен орган, член на ор-
ганите на управување или на друг начин остварува зна-
чајно влијание врз управувањето со правното лице. 

5. Две правни лица се сметаат за поврзани доколку: 
- едното правно лице, заедно со други лица кои се 

^поврзани со него, го контролира другото правно лице; 
- едно или повеќе физички или правни лица ги кон-

тролираат двете правни лица; 
- двете правни лица контролираат трето правно 

лице; 
- повеќе од 50% од управните одбори на двете 

правни лица имаат ист персонален состав. 
6. Претпријатијата кои се контролирани од страна 

на банката се сметаат за поврзани со основачите на 
банката и на нив се однесува ограничувањето од член 26 
став 1 на Законот за банки и штедилници. 

7. Освен критериумите од точка 3,4 и 5 од оваа 
одлука, од аспект на ограничувањата на износот на 
кредитите од член 22 и член 26 од Законот за банки и 
штедилници, две физички или правни лица се сметаат 
за поврзани доколку кредитите одобрени наредното 
лице, директно или индиректно, служат за финанси-
рање на активностите на другото лице. 

8. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

О.бр.02-15/L-3/96 
24 септември 1996 година Претседател 

Скопје на Советот на Народна Банка на 
Република Македонија 

Гувернер, 
м-р Борко Станоевски, с.р. 

989. 
Врз основа на член 22 и 26 од Законот за банки и 

штедилници (Пречистен текст - „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 29/96) и член 63 точка 30 од 
Законот за Народна банка на Република Македонка 
(Пречистен текст - „Службен весник на РМ“ бр. 29/96), 
Советот на Народна банка на Република Македонија, 
на својата L седница одржана на ден 24.09.1996 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 22 И ЧЛЕН 26 ОД 
ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат поблиските услови 
за примена на одредбите од Законот за банки и штедил-
ници кои се однесуваат на вкупниот износ на сите кре-
дити на еден заемобарател и на кредитите одобрени на 
основачите, работоводниот орган, работниците со по-
себни овластувања, членовите на управниот одбор и на 
други органи на банката. 
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2. Одобрување кредит, во смисла на оваа одлука, 
значи одобрување кредит, издавање гаранција и други 
облици на зголемување на билансните и вонбилансните 
побарувања од одреден комитент, со исклучок на пре-
сметувањето камати и надомести. 

Вкупна кредитна изложеност, во смисла на оваа од-
лука, значи збир на сите билансни и вонбилансни поба-
рувања на банката од одреден комитент. 

Внатрешни лица, во смисла на оваа одлука, се сме-
таат работоводниот орган на банката, работниците на 
банката со посебни овластувања и членовите на управ-
ниот одбор и на други органи на банката. 

Поврзаност, во смисла на оваа одлука, значи поврза-
ност од аспект на Одлуката'за капитална, управувачи 
и роднинска поврзаност („Службен весник на РМ“ бр. 
53/96). 

3. Заради заштита од концентрација на ризици 
спрема еден комитет, банката е должна да води сметка 
за вкупната кредитна изложеност на тој комитент и 
ОДНОСОТ на вкупната кредитна изложеност спрема га-
рантниот капитал на банката. 

4. Заради заштита од концентрацијата на ризици 
спрема неколку поврзани комитети, банката е должна 
да изгради систем на идентифицирање и следење на 
поврзаноста на комитентите помеѓу себе, со основа-
чите и со внатрешните лица на банката и да води сметка 
за вкупната кредитна изложеност на поврзаните коми-
т е т и заедно и односот на вкупната кредитна изложе-
ност спрема гарантниот капитал на банката. 

5. Најдоцна до 31 јануари секоја година, откако 
извршиле увид во списокот на комитети на банката, 
внатрешните лица пополнуваат извештај во кој ќе ги 
наведат физичките и правите лица кои се поврзани со 
нив, а кои настапуваат како комитети на банката. 

Доколку некое физичко или правно лице поврзано 
со внатрешно лице поднесе барање за кредит во бан-
ката, пред одобрување на кредитот, внатрешното лице 
кое е поврзано со заемобарателот е должно писмено да 
го извести органот на банката кој одлучува за одобру-
вањето на кредитот.за постоењето на поврзаноста. 

6. Банката има обврска да изготви и постојано да 
ажурира одделни списоци за: 

а) внатрешни лица на банката, заедно со правите и 
физичките лица кои се поврзани со нив (на кои се одне-
сува ограничувањето за одобрување кредит во висина 
до 1% од гарантниот капитал на банката); 

б) основачи на банката со учество од над 3% во 
вкупниот број на акции со право на управување, заедно 
со правните и физичките лица поврзани со нив (на кои 
се однесува ограничувањето за одобрување кредит во 
висина до 10% од гарантниот капитал на банката); 

в) останати комитети на банката кои се меѓусебно 
поврзани (на кои се однесува ограничувањето за одо-
брување кредит во висина до 30% од гарантниот капи-
тал на банката); 

7. Банката не смее да одобри кредит на нов заемоба-
рател без да обезбеди документација за сопственичката 
структура и составот на орган т е на управување на 
заемобарателот и без да ги изврши неопходните про-
верки за поврзаноста на заемобарателот со останатите 
комитета на банката, со основачите и внатрешните 
лица на банката. 

Банката е должна континуирано да ја ажурира доку-
ментацијата за сопственичката структура и составот на 
орган т е на управување на постоечките комитети на 
банката. 

8. Кредитите на основачите, на внатрешните лица и 
на лицата кои се поврзани со нив, се одобруваат врз 
основа на одлука на органот на банката кој одобрува 
кредити. 

Внатрешното лице на кое му се одобрува кредитот, 
или кое е поврзано со лицето на кое му се одобрува 

кредитот, не смее да учествува во донесувањето на од-
луката за одббрување на кредит. 

9. Кредитите на основачите, на внатрешните лица и 
на лицата кои се поврзани со нив не може да се одобру-
ваат по поповолни услови од кредитите кои им се одо-
бруваат на другите заемобаратели, ниту пак во себе да 
вклучуваат поголем ризик за враќање на кредитот од 
вообичаениот. 

10. Банките ќе ги доставуваат до Народна банка на 
Република Македонија списоците од точка 6 на оваа 
одлука и податоците за кредитите на основачите и вна-
трешните лица, според содржина, методологија и ро-
кови на доставување пропишани со посебно Упатство 
на гувернерот на Народна банка на Република Македо-
нија. 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за утврдување на големи-
ната на кредитите и гаранциите кои што банките им ги 
одобруваат на капитално-поврзаните заемобаратели, 
основачите и внатрешните физички лица во банките 
(„Службен весник на РМ“ бр. 15/95). 

12. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

О. бр. 02-15/1.-4/96 
24 септември 1996 година „ Претседател 

Скопје на Советот на Народна банка 
на Република Македонија 

Гувернер, 
м-р Борко Станоевски, с.р. 

990. 
Врз основа на член 54 од Законот за банки и ,ште-

дилници (Пречистен текст - „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 29/96) и член 63 точка 30 од 
Законот за Народна банка на Република Македонија 
(Пречистен текст - „Службен весник на РМ“ бр. 29/96), 
Советот на Народна банка на Република Македонија на 
својата седишта, одржана иА 24,09.19% година ,понесе 

ОДЛУКА 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
НЕТО ДОЛЖНИЦИТЕ НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛ-

НИЦИТЕ 

1. Со оваа одлука се утврдува методологијата која ќе 
се применува од страна на собранијата на банките и 
штедилниците (во понатамошниот текст: банките) за 
утврдување на нето должниците при усвојување на 
годошшите пресметки на банките. 

2. Под нето должници, во смисла на оваа одлука, се 
подразбираат правните и физички лица кај кои просеч-
ните годишни обврски спрема банката се повисоки од 
просечните годишни побарувања спрема банката. 

3. Под обврски спрема банката, во смисла на точка 2 
на оваа одлука, се подразбираат с т е обврски во однос 
на земени кредити, добиени гаранции, пресметани ка-
мати и надомести и други обврски спрема банката, кои 
се искажани во образецот КА/1 (Извештај за класифи-
кација на активата по комитети), согласно Упатството 
за спроведување на Одлуката за класификација на ак-
тивите билансни и вонбилансни ставки на банките и 
штедилниците според степенот на нивната ризичност. 

4. Под побарувања спрема банката, во смисла на 
точка 2 на оваа одлука, се подразбираат с т е побару-
вања по основ на депозити, позајмици и други побару-
вања спрема банката, како и номиналната вредност на 
вложените средства во акционерскиот капитал на бан-
ката. 

5. Во износите на обврските и побарувањата на едно 
правно, односно физичко лице, се вклучуваат и изно-
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сите на обврските и побарувањата на правните и физич-
ките лица кои согласно Одлуката за утврдување на ка-
питална, управувачи и роднинска поврзаност на 
правни и физички лица („Службен весник на РМ“, бр. 
53/96) се сметаат за поврзани со тоа“ лице. 

6. Просечните годишни обврски за една година се 
добиваат така што збирот на износите на обврските на 
последниот работен ден на последните пет квартали се 
дели со 5. На ист начин се пресметуваат и просечните 
годишни побарувања. 

7. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

О. бр.02-15Л.-5/96 
24 септември 1996 год. л Претседател 

Скопје на Советот на Народна банка 
на Република Македонка 

Гувернер, 
м-р Борко Станоевски,с.р. 

2 9 ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА 
Врз основа на член 104 од Статутот на ЈП „Електростопанство на Македонија14 - Скопје, а согласно Одлуката 

на Владата на Република Македонија бр. 23-24155/1 од 23.09.19% година, Управниот одбор на Јавното претприја-
тие на седницата одржана на 27.09.1996 година донесе ( 

Т А Р И Ф Н И С Т А В О В И 
З А ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
На потрошувачите на електрична енергија приклучени на прагот на преносот, електричната енергија им се 

испорачува по следните тарифни ставови: 

Член 2 
На потрошувачите на електрична енергија приклучени на дистрибутивната мрежа електричната енергија им 

се испорачува по следните тарифни ставови: \ 

ч 
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^ Основен придонес за пресметковна моќ. Се пресметува согласно Тарифниот систем за продажба на електрична 
енергија („Сл. весник на СРМ“, бр. 47/89) 

Член 3 
Овие тарифни ставови влегуваат во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе се применуваат од 01.10.1996година до 31.03.1997 година. 

УО бр. 02-4629/26/2 
27 септември 1996 година Претседател, 

Скопје дипл. екк. Силјан Мицевски, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Се повикува тужениот Костоски Апостол Тихомир 
од Гостивар, сега со непозната адреса во Крагуевац, да 
се јави во Основниот суд во Гостивар или постави свој 
полномошник, кој ќе го застапува по предметот П. бр. 
963/96, во кој е тужен од тужителот Селмани Амди 
Елмаз од Гостивар. 

Доколку не се јави или не постави свој полномош-
ник, во постапката ќе го застапува Фидани Шоип, се до 
правосилното окончување на овој спор. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 963/96. (323) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 

Пред Основниот суд во Ресен се води постапка по 
предлог за физичка делба на предлагачката Николина 
Блатковска од Ресен, ул. „Борис Кидрич" бр. 5/6, про-
тив предлагачот Илија Трајчевски од Австралија, со 
непозната адреса. 4 

Се повикува предлагачот во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот да се јави и достави адреса или 
постави свој застапник. По истекот на овој рок ќе му 
биде поставен привремен старател кој ќе го води спо-
рот во негово име. 

Од Основниот суд во Ресен, ВПП бр. 63/96 (321) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
сопственост по тужбата на тужител иге Ајрули Ајрула, 
Ајрули Ејуп и Ајрули Арзихане, сите од с. Камењане, 
против тужените Зулбеари Имрли од с. Камењане, сега 
со непозната адреса на живеење во Белград и др. 

Се повикува тужениот Зулбеари Абедин, Имрли да 
се јави во судот, да 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 на тужениот ќе му 
постави привремен старател преку Центарот за соци-
јални работи - Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово,'П.бр. 874/96. (322) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителот Емин Екрем од 
с. Одри, против тужената Емини Царола од Берлин -
СР Германија, со непозната адреса. 

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави 
адреса или да овласти полномошник кој ќе ги застапува 
во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спро-
тивно, во истекот од 30 дена по објавувањето на огла-
сот, судот преку ЦСР - Тетово ќе и постави привремен 
застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1255/96. (324) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 

Срег. бр. 6824/96 на регистарска влошка бр. 1-67491-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
„БЕРН КОМПАНИ“ д.о.о. Претпријатие за градеж-
ништво и трговија експорт-импорт, с. Балиндол, Го-
стивар. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
14.05.19% година, а основач е Хасим Зибери од с. Ко-
рито, Гостивар. 

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 
050302, 090140, 090150, 090160, 090181, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 060501, 060502, 060503, 110309, 080201, 
080202, 080190, 110109, 110620, 110909, 070310, 070320, 
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малограничен промет со соседните земји: Албанија, 
Грција, Бугарија и СР Југославија, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, слободни царински продавници, застапување 
на странски фирми. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување на претпријатието 

во земјата и во странство е Хасим Зибери, директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, бр, 
6824/96. (7185) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 2122/96 на регистарска влошка бр. 1-65041-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на седиштето 
на Претпријатието за промет, услуги и производс,тво 
„САВАГО-М" експорт-импорт, д.о.о. ул. „50 Дивизи-
ја“ бр. 16, Скопје. 

Се менува седиштето на фирмата и во иднина ќе 
гласи: ул. „Црниче“ бр. З-а, Скопје. 

Основен суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 2122/96. 

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 1188/ 
% , го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, инжинеринг и заста-
пување „ТИКО-МАКСАН" д.о.о. извоз-увоз, бул. 
„Крсте Мисирков“ бр. 9-11, Скопје. 

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 
011316, 011319, 011320, 011390, 011411, 011412, 011413, 
011419, 011420, 011430, 011524, 011527, 011590, 011941, 
011949, 030003, 050301, 0^0302, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070229 , 070230, 070240, 070250, 
050301, 090301, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 
090139, 090129, 090140, 090150, 090169, 090181, 090183, 
090189, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 
110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110901,'110902, 
110909, 120341, 060501, 060502, 070310, 070320, услуги 
на меѓународна шпедиција, посредништво, комисиони 
работи, застапување на странски фирми, консигнацио-
на продажба, безцарински продавници-фришоп, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, малограничен 
промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југослави-
ја. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е 
Тураби Реџепов, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1188/96. (7325) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1225/96, на регистарска влошка бр. 1-67940-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието во приватна сопственост и запишува-
ње на право на работење во надворешно трговскиот 
промет на Претпријатието за производство, промет и 
услуги на големо и мало „АНДРОМЕДА-М" д.о.о. 
експорт-импорт ул. „Пребондова“ бр. 3, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 
01/96 од 12-06- 1996 год., а основач е Љупчо Илиевски. 

Дејности: 011212, 011299, 011313, 011390, 011527, 
011832, 012512, 012513, 012521, 012522, 012611, 012699, 
013021, 013022 , 013030, 013113 , 013121, 013200, 060103, 
060501, 060502, 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, 070225, 
070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090132, 
090181, 090189 , 090201, 090202, 110304, 110309, 110903, 
110909, 070310, 070320, реекспорт, посредување и за-
станување во прометот со стоки и услуги, услуги во 
надворешно трговскиот промет, меѓународен тран-
спорт на стока и патници и сообраќајно агенциски ус-
луги, шпедитерски услуги, меѓународна шпедиција, 
консигнација, малограничен промет со Бугарија, Грци-
ја, Албанија и СР Југославија, 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во надворешно трговскиот промет е Љупчо Илиевски, 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1225/96. (7326) 

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 1439/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67998-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар основањето на Претпријатието 
за сценско-музички дејности, издаваштво, маркетинг 
услуги и трговија „ХМК МЈУЗИК МАК“ д.о.о. екс-
порт-импорт ул. „Славка Димкова“ бр. 25а, Скопје. 

Претпријатието е основано со основачки актгдого-
вор од основачите Зоран Митровиќ и правно лице 
ХМК Кфт. на ден 28.03. 1996 год. 

Дејности: 012421, 012129, 01311, 013902, 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, 070240, 070250, 070260, 110109, 110301, 
110302, 110303, 110309, 110902, 110904, 120311, 120312, 
120341, 120362, 120363, 120364, 070310, 070320, во на-
дворешно трговско работење, застапување и посреду-
вање, реекспорт, посредништво, меѓународна шпеди-
ција, превоз на стоки во меѓународен друмски сообра-
ќај, слободни царински продавници. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Зоран Митровиќ, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1439/96. (7327) 

Основен суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1459/96, на регистарска влошка бр. 1-20745-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на директор на 
Претпријатието за производство, промет и услуги 
„КОНВОЈ“ п.о. увоз-извоз ул. „29-ти Ноември“ бр. 42/ 
1-6, Скопје. 

Се брише Марјана Вучурсвиќ, се запишува Драгица 
Николовска. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1459/96. (7328) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1228/96, на регистарската влошка, бр. 1-
67942-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основање-
то на д.о.о. за производство, промет, посредување и 
услуги „РЕАК-КОМПАНИ" експорт-импорт ул. 
„Кримска“ бр. 38, Скопје. 

Дејности: 110905, 110903, 110909, 110901, 110620, 
1106111, 011313, 011419, 011413, 011420, 011430, 011526, 
011602, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011390, 
011729, 0М741, 011742, 011743 , 011749, 011799, 011949, 
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0120001, 012201, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 
012612, 012313, 012622, 012623, 012624, 012699, 012703, 
013022, 013021, 013030, 013099, 013113, 013114, 013115, 
013119, 013050, 013121, 013400, 013500, 013400, 013500, 
013901, 013904, 013909, 020110, 020121, 020140, 03003, 
03004, 050100, 050301, 050302 , 060503, 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, 070221, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 
080129, 080130, 080201, 080202, 090110, 090121, 090123, 
090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 
090171, 090172, 090179, 090181, 090189, 090201, 090202, 
090209, 100200, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 
110401, 110402, 070310, 070320, дејности во надворешен 
промет комисиони и консигнациони работи, реек-
спорт, посредување и застапување во областа на про-
метот со стоки и услуги, малограничен промет со Ал-
банија, Грција, Бугарија и Србија. 

Со одлука од 3.6.96 год. основачи на претпријатие-
то се Џафер Рапуши и Екрем Демири - директор со 
неограничени овластувања. 

Екрем Демири - директор со неограничени овла-
стувања за застапување во внатрешен и надворешен 
промет. Неограничена одговорност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1228/96. (7356) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1176/96, на регистарската влошка бр. 1-
67910-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основање-
то во приватна сопственост Претпријатието за прои-
зводство, промет, посредување и услуги „МАКЕДОН-
СКИ-КЕРАМИЧАР" д.о.о. експррт-импорт с. 
Мршевци, Скопје. 

Дејности: 011905, 110903, 110909, 110901, 110620, 
1106111, 011313, 011419, 011413, 011420, 011430, 011526, 
011602, 011710, 011721, 011722 , 011723, 011724, 011390, 
011729, 011741, 011742, 011743, 011749, 011799, 011949, 
0120001, 012201, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 
012612, 012313, 012622, 012623, 012624, 012699, 012703, 
013022, 013021, 013030, 013099, 013113, 013114, 013115, 
013119, 013050, 013121, 013400, 013500, 013400, 013500, 
013901, 013904, 013909, 020110, 020121, 020140, 03003, 
03004, 050100, 050301, 050302, 060503, 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, 070221, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 
080129, 080130, 080201, 080202, 090110, 090121, 090123, 
090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 
090171, 090172, 090179, 090181, 090189, 090201, 090202, 
090209, 100200, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 
110401, 110402, 11403, 11404, 120312, откуп на сточар-
ски, земјоделски прозводи, печурки и др. 070310, 
070320, дејности во надворешен промет комисиони и 
консигнациони работи, реекспорт, посредување и за-
стапување во областа на прометот со стоки и услуги, 
малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и 
Србија. 

Со одлука од 3.6.96 год. основачи на претпријатие-
то се Ѓорѓиевска Станка и Летка - директор со нео-
граничени овластувања застапник на претпријатието 
во внатрешен и надворешен промет. Неограничена од-
говорност. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1176/96. (7357) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1424/96, на регистарската влошка, бр. 1-

67956-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основање-
то на д,о.о. за производство, промет, посредување и 
услуги „ЈП-КОМПАНИ" експорт-импорт ул. „Влади-
мир Каваев“ бр. 34, Скопје. 

Дејности: 110905, 110903, 110909, 110901, 110620, 
1106111, 011313, 011419, 011413, 011420, 011430, 011526, 
011602, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011390, 
011729, 011741, 011742, 011743 , 011749, 011799 , 011949, 
0120001, 012201, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 
012612, 012313, 012622, 012623, 012624, 012699, 012703, 
013022 , 013021, 013030, 013099, 013113, 013114, 013115, 
013119, 013050, 013121, 013400, 013500, 013400, 013500, 
013901, 013904, 013909, 020110, 020121, 020140, 03003, 
03004, 050100, 050301, 050302, 060503, 060501, 060502, 
060601, 060602 , 070111, 070112 , 070113, 070114, 070Д21, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213 , 070214, 070219, 070221, 070221, 070223 , 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070230 , 070240, 070250, 070260, 
080111, 080112 , 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 
080129, 080130, 080201, 080202, 090110, 090121, 090123, 
090131, 090132, 090133, 090139 , 090140, 090150, 090160, 
090171, 090172, 090179, 090181, 090189, 090201, 090202, 
090209, 100200, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 
110401, 110402, 070310, 070320, дејности во надворешен 
промет комисиони и консигнациони работи, реек-
спорт, посредување и застапување во областа на про-
метот со стоки и услуги, малограничен промет со Ал-
банија, Грција, Бугарија и Србија. 

Со одлука од 17.06,96 год. основач на претпријатие-
то е Јурица Прижмиќ, Даниела Пиперкоска - дирек-
тор со неограничени овластување за застапувањето во 
внатрешен и надворешен промет, неограничена одго-
ворност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1424/96. ^ (7358) 

Основниот суд Скбпје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1303/96 на регистарска влошка бр. 1-16893-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија на големо и ма-
ло и услуги „ЕМА-Н“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Мо-
цартова" бр. 17, Скопје. 

Се менува лицето овалстено за застапување во вна-
трешен и надворешен трговски промет: Се брише Ди-
меска Весна, директор без ограничување, се запишува 
Најдевски Мишо, директор без ограничување. 

Основен суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1303/96., 
(7243) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1991/96 на регистарска влошка бр. 1-50419-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за телекомуникации и ин-
форматика „КАКТУС ДЕВЕЛОПМЕНТ" д.о.о. бул. 
„Гоце Делчев“ бр. 11, ДТЦ - Мавровка, Скопје. 

Со Одлука од 05.07.1996 год. истапува Папазоска 
Хелена од Скопје. 

Основен суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1991/96. 
(7244) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2106/96 на регистарска влошка бр. 1-20304-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето 
на основач на Трговското претпријатие „СМС ТРА-
ДЕ" д.о.о. скспорт-импрот, ДТЦ Мавровка, ламела Ц, 
1/4, Скопје. 

Кон досегашното претпријатие пристапува основа-
чот Аџиски Ване од Скопје, со одлука од 23.08.1996 
год. 

Основен суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2106/96. , 
(7245) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1862/96 на регистарска влошка бр. 1-1210-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за проектирање и производ-
ство на електични производи и опрема - Акционерско 
друштво во мешовита сопственост, „РАДЕ КОНЧАР 
- АПАРАТНА ТЕХНИКА“ п.о. бул. „III Македонска 
бригада“ бб, Скопје. 

Се менува лицето овластено за застапување во вна-
трешен и надворешен трговски промет: Се брише Ба-
кев Тодор, директор без ограничување, се запишува: 
Панзов Илија, директор без ограничување. 

Основен суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1862/96. 
(7239) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1861/96 на регистарска влошка бр. 1-10401-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Друштвото со ограничена одговорност во 
мешовита сопственост, со полна одговорност, „РАДЕ 
КОНЧАР - СЕРВИС И ПОПРАВКИ НА ЕЛЕК-
ТРИЧНИ ПРОИЗВОДИ“, бул. „III Македонска бри-
гада“ бб, Скопје. 

Се менува лицето овалстено за застапување во вна-
трешен и надворешен трговски промет: Се брише 
Спировски Петар, директор без ограничување, се за-
пишува: Антевски Аце, директор без ограничување. 

Основен суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1861/96. 
(7240) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, ,со решението 
Срег. бр. 1702/96 на регистарска влошка бр. 1-65772-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
овластено лице на Претпријатието за производство, 
промет и услуги „МАРБИНГ" д.о.о. увоз-извоз, ул. 
„Славејко Арсов“ бр. 16-а, Скопје. 

Се запишува: Марковски Благојче, директор со 
неограничени овластувања. 

Се брише: Михаиловска Жаклина, досегашен ди-
ректор без ограничувања. 

Основен суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1702/96. 
(7241) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 125Ј/96 на регистарска влошка бр. 1-67905-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговското претпријатие „ЕЛЕНИ-М" д.о.о. извоз-
увоз, бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15/3/13, Ско-
пје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 090139, 090129 , 070131, 070132, 070140, . 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 090139, 090129, 090140, 090150, 090169, 
090181, 090183, 090189, 110109, 110301, 110302, 110303, 
110304, ,110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110901, 
110909, 070310, 070320, услуги на меѓународна шпеди-
ција, посредништво, комисиони работи, застапување 
на странски фирми, консигнациона продажба, бесца-
рински продавници, фришоп, меѓународен транспрот 
на стоки и патници, малограничен промет со Бугарија, 
Грција, Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица одговара 
со сиот свој имот. 

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

1251/96. (7217) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1948/96 на регистарска влошка бр. 1-24294-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Производното, услужно и трговско 
претпријатие на големо и мало, „ДАМЕКС" д.о.о. 
увоз-извоз, ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 1-а/4-3, Ско-
пје. 

Во внатрешен трговски промет се прошируваат 
следните дејности: 050100, 050201, 050202, 050209, 
050301, 050302. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1948/96. (7218) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1703/96 на регистарска влошка бр. 1-29479-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста во внатрешен промет на трговското прет-
пријатие во приватна сопственост на големо и мало и 
услуги „ПИА" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Народен фронт“ 
31/29, Скопје. 

Се запишува проширување на дејноста во внатре-
шен трговски промет со: 012701, 012702, 012703, 
012810, 012820, 012830, 013021, 013022, 013111, 013112, 
013113, 013119, 013121, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 070227, 080121, 080122, 080123, 090129, 080190 
080201, 080202, 1(Х)392. 

Основен суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1703/96. 
(7242) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5009/96 на регистарска влошка бр. 1-42400-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на дирек-
тор на Претпријатието за промет, туризам, угостител-
ство и услуги „ФРАНС-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-им-
порт, ул. "16-та Македонска бригада“ бр. 18, Скопје. 

Се брише досегашниот директор на претпријатието 
Бранко Давидовски, застпаник со неограничени овла-
стувања, се запишува и именува нов диркетор Сашо 
Бојчев, застапник со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
5009/96. (7216) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7515/96 на регистарска влошка бр. 1-55337-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Производно-транспортно услужно и тргов-
ско претпријатие „МАБ-ТРАДЕ-ИНВЕСТМЕН" 
д.о.о. експорт-мпорт, ул. "Џон Кенеди“ бр. Б8/6, Ско-
пје (Па) 

Пристапува основачот Фатих Јуксел, а истапува 
Ценгис Иге. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7515/96. (7219) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1688/96 на регистарска влошка бр. 1-67921-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и запишување на правото за на-
дворешно-трговско работење на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „ЕВРО-ГРАНИТИ" 
д.о.о. експорт-импорт, с. Желино, Тетово. 

Претпријатието е основано со договор за основање 
од 27.06.1996 год., а основачи се Тајиб Муратовиќ и 
Сабахудин Муратовиќ, од Тетово. 

Дејности: 012001, 012002, 012003, 011111, 011112, 
011113, 011119, 011220, 011231, 011232, 011291, 011292, 
011299, 090110, 090140, 100392, 100399, 012111, 012112, 
012120, 012130, 012141, 012142, 012143, 050100, 050201, 
050202, 050203 , 050209, 050301, 050302, 110402, 110403, 
110404, 011320, 011390, 090123, 090124, 090129, 090189, 
090183 , 012142, 012421, 011314, 011941, 012321, 012322, 
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013909, 013121, 013099, 030003, 060501, 060502, 060503, 
060803, 090121, 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, 080114, 080119, 080180, 080201, 080202, 110109, 
110202, 110302, 110303, 110309., 110902, 110903, 110909, 
откуп на земјоделски производи, стока и сточарски 
производи, шумски плодови, семе и саден материјал, 
водоземци и влекачи и сл.; пренос на возила, пренос 
на недвижности, рента-кар и сл., 070310, 070320, по-
средување и застапување во прометот со стоки и услу-
ги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на сто-
ки, меѓународен транспорт на патници, услуги на ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, меѓународни сообраќајно-агенциски рабо-
ти, продажба на стоки од консигнациони складови, ту-
ристички услуги, малограничен промет со Албанија, 
Бугарија, Грција и СР Југославија, продажба на стоки 
од слободни царински продавници, изведување на ин-
вестициони работи во странство. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет с Тајиб Муратовиќ, 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд до Скопје, Срег. бр. 
1688/96. (7220) 

Основниот стопански суд во Битола, со решението 
Срег. бр. 2805/96 на регистарска влошка бр. 1-18823, 
го запиша во судскиот регистар основањето на При-
ватното трговско претпријатие , Д Е М И К О 2005" с. 
Лабуништа, Струга, п.о. с. Лабуништа Струга. 

Основач: Армена Демишоска. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 

070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070202, 080201, 090110, 090121, 090122, 090123, 090131, 
090132, 090133, 090139, 090179, 090140, 050100, 050201, 
050202, 050209, 050301, 050302, 080111, 080112, 080113, 
080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 
012201, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 
070310, 070320, услуги , во меѓународниот транспорт на 
стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, 
посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
одговара со целиот свој имот и има полна одговорност 
и полно овластување. 

Од Основниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 
2805/96. (7179) 

Основниот стопански суд во Битола, со решението 
Срег. бр. 2768/96, на регистарска влошка бр. 1-18794, 
го запиша во судскиот регистар основањето на Тргов-
ското претпријатие „НАРЦИСА КОМЕРЦ“ п.о. ул. 
„23-та" број 2, Битола. 

Основач: Евтимовска Наташа. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 

070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070190, 110909, 070310, 070320. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Директор: Наташа Евтимовска. 

Од Основниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 
2768/96. (7180) 

Основниот стопански суд во Битола, со решението 
Срег. бр. 2806/96 на регистарска влошка бр. 1-18824, 
го запиша во судскиот регистар основањето на При-
ватното градежно и трговско претпријатие „КРА-
СТА“ п.о. с. Калишта, Струга. 

Основач: Мимини Ајри. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 

070122 , 071023, 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, 
080202, 080201, 090110, 090121, 090122, 090123, 090131, 
090132, 090133, 090139, 090179, 090140, 050100, 050201, 
050202, 050209, 050301, 050302, 080111, 080112, 080113, 
080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 
012201, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 
070310, 070320, услуги во меѓународниот транспорт на 
стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, 
посредување и застапување во прометот .на стоки и 
услуги, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
одговара со целиот сбој имот и има полна одговор-
ност, полно овластување. 

Од Основниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 
2806/96. (7181) 

Основниот стопански суд во Битола, со решението 
Срег. бр. 270/96, на регистарска влошка бр. 1-18094, 
го запиша во судскиот регистар основањето на Прет-
пријатието за професионална рехабилитација и врабо-
тување на инвалиди, трговија, услуги и производство 
„96 ЕЛ-БИ КОМЕРЦ“ увоз-извоз п.о. ул. ,ЈИералти" 
бб, Битола. 

Основачи: Стојан Димовски, Пеце Соколовски и 
Цано Трампевски. 

Дејности: 011710, 011730, 011741, 011793, 011920, 
013500, 060502 , 070111, 070112 , 070113, 070114, 130233, 
070121, 070122 , 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213 , 070214, 070219 , 070221, 070222, 070223, 
070224, 0702Ј5 , 070226, 070229 , 070230, 070240, 070250, 
070260, 080190, 080201, 090131, 090139, 070310, 070320, 
услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патни-
ци, малограничен промет и реекспорт. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
има полна одговорност и полно овластување. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Стојан Димовски. 

Од Основниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 
270/96. ' (7182) 

Основниот стопански суд во Битола, со решението 
Срег. бр. 2863/96, на регистарска влошка бр. 1-18843, 
го запиша во судскиот регистар Трговецот-посдинец 
МУСТАФА И Љ А З АЛИЛОВСКИ ТП Битола, ул. 
„Милан Петревски“ број 8, за превоз на патници со 
такси автомобили. 

Дејности: 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобил. 

Трговецот поединец одговара за своите обврски 
лично, со целиот свој имот. 

Овластен потписник е Мустафа Алиловски од Би-
тола. 

Се задолжува трговецот поединец во рок од 90 дена 
од приемот на решението да достави доказ од надлсж-
ниот државен орган односно фонд дека ги намирил 
обврските определени со закон, како и извод од рсги-
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атарот и бројот под кој физичкото лице - трговец пое-
динец е запишано како Трговец поединец, во спротив-
но судот по службена должност ќе го брише уписот. 

Од Основниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 
2863/96. (7183) 

Окружниот стопански суд во Штип, на регистарска 
влошка бр. 1-2585, го запиша во судскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Приватното претприја-
тие за меѓународен транспорт, меѓународно сообраќај-
но агенциски работи, трговија на големо и мало и ту-
ризам, посредување-застапување, „ФАТАЛ КОМПА-
НИ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Киро Кикенски" 37, 
Кочани. 

Дејности: 01, 0124, 01241, 012410/ 01242, 012421, 
012429, 0134, 01340, 013400, 09, 0901, 09018, 090183, 
090189. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (7184) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2070/96 на регистарска влошка бр. 1-4181 “О-
О-О, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Трговското претпријатие на големо и ма-
ло „ФА-ДРОГЕРИЈА" извоз-увоз целосна одговор-
ност, ул. „Кочо Рацин“ 10/6, Скопје. 

Дејности: 060502, меѓународен транспорт на стока. 
Основен суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2070/96. 

(7230) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2078/96 на регистарска влошка бр. 1-67280-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Здравствената организација - ординација 
по општа медицина и Сисцијалистичка ординација но 
интерна медицина „НИНА МЕДИКАЛ" ц.о. Скопје, 
ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 59-2а. 

Пристанува основачот Елвис Алексовски. 
Основен суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 2078/96. 

(7231) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2051/96, ја запиша во судскиот регистар про-
мената на назив и проширувањето на дејноста во вна-
трешен промет на Производното трговско претприја-
тие „АНА МАРИ“ п.о. експорт-импорт, ул. „11 Ок-
томври“ 2/4-2, Скопје. 

Називот во иднина ќе гласи: Претпријатие за гра-
дежништво, проектирање, инженеринг, производство 
и трговија ,,АДИНР' експорт-импорт, п.о. ул. „11 Ок-
томври“ 2/4-2, Скопје. 

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050302, 110302, 
110401, 110402, 110403, 110404, 110406. 

Основен суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 2051/96. 
(7232) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 3343/96 на регистарска влошка бр. 1-4172-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на 
претпријатието „СКОПЈЕКОМЕРЦ" ул. „Мито Хаџи-
василев“ бр. 48, Скопје. 

Бришење на претпријатието за трговија на големо 
и мало „ДИПЛОМАТ“ ц.о. увоз-извоз Скопје, ул„ 
„Благоја Давков“ бр, 7 со рег. влошка 1-4172-0-0-0 по-
ради припојување кон д.о.о. за промет на големо и 
мало „СКОПЈЕКОМЕРЦ" увоз-извоз, Скопје, ул. 
„Мито Хаџивасилев“ бр. 48, со рег. влошка 1-2306-0-0-

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
3343/96. (7233) 
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СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со 

решението Ст. бр. 1885/95 од 10.VI.1996 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТПУ „Евро-
пром К-94" од Скопје, ул. „Иван Козаров“ бр. 2. 

За стечаен судија с одредена Мирјана Немет, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Владимир Маневски, 
ул. „Народен фронт“ бр. 21/1, телефон 227-308. 

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

Рочиште за испитувано на пријавените побарувања 
се закажува дополнително. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1759) 

Основниот суд во Куманово објвува дека со решени-
ето Ст. бр. 214/96 од 18.IX.1996 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот АД „Биброк" - Кума-
ново, ул. „И Октомври“ бб. 

За стечаен судија е определен Стојман Димковски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е определен Драган Стефанов-
ски, ул, „Ангел Дуцо" бр. 1, Куманово, телефон 30-844. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 15.XI.1996 година во 10,00 часот, 
сала бр. 7/II при овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (1760) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Работна книшка на име Снежана Стојановска, 
Скопје. (4742) 

Работна книшката име Ефрем Гиовски, Скопје. 
(4743) 

Чековна картичка бр. 202721288 и чекови од бр. 
2272648 до 2272652, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Славјанка Анастасовска, Скопје. 

(4744) 
Решение бр. 18-2931/2-96 од 17.IV.19% година, изда-

дено од Министерство за надворешни работи на РМ на 
име Претпријатие „Сел-ла" ДОО - Велес. (4746) 

Пасош бр. 0015287, издаден од УВР - Прилеп на име 
Неданоски Љубе, ул. „Мариовска“ бр. 29, Прилеп. 

(4748) 
Пасош бр. 0712446 на име Железарски Младен, с. 

Мачево, Берово. „ (4749) 
Пасош бр. 516528/95 на име Абдулаи Семир, с. Ра-

вен, Гостивар. 4 (4750) 
Пасош бр. 187425/94 на име Палазов Андреј, ул. 

„В .Николески“ бр. 1, Охрид. (4751) 
Пасош бр. 586143, издаден од УВР - Штип на име 

Гичев Душан, ул. „В.Доганџиски" бр. 95, Штип. (4752) 
Картичка бр. 5085/59 на име Стојков Миланче, с. 

Стар Караорман, Штип. (4753) 
Пасош бр. 829725, издаден од УВР - Прилеп на име 

Ѓураков Стеван, ул. „Прохор Пчински" бр. 2, Прилеп. 
(4754) 

Пасош бр. 0714841/95, издаден од УВР - Гевгелија 
на име Аризанов Петар, ул. „Мицо Шаренков“ бр. 30, 
Гевгелија. (4755) 
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Чекови бр. 10725381, 10725383,10725390 и 10725386, 
издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на тековна 
сметка бр. 11544-86, на име Станковска Милица, ул. 
„Емил Зола“ бр. 71/9, Скопје. (4756) 

Чекови од бр. 11423868 до 11423876 (9 чека) од те-
ковна сметка бр. 10485-17, издадени од Стопанска 
банка а.д. - Скопје на име Ласте Апостоловски, ул. 
,Димитар Гуштанов" бр. 38-а, Скопје. (4757) 

. Пасош бр. 0331183, издаден од ОВР - Неготино на 
име Илиева Зора, ул. „МирчеАцев“ бр.2, Неготино. 

Пасош бр. 143590/93 на име Трајков Стево, Н.Тунел 
бр.2-2/9, Велес. (4759) 

Пасош бр. 0620170, издаден од УВР - Прилеп на име 
Здравевска Билјана, ул. „Октомвриска“ бр. 23, При-
леп. (4760) 

Пасош бр. 0375680, издаден од УВР т Прилеп на име 
Петровски Илија, Прилеп. (4761) 

Пасош бр. 171936, издаден од ОВР - Кичево на име 
Хусоски Нехру, ул. „Скопска“ бр. 68, Кичево. (4762) 

Пасош бр. 316429 на име Зашов Гоце, ул. „1-ви Мај“ 
бр. 26, Кочани. (4763) 

Пасош бр. 593133 на име Мустафи Мустафа, с. Ве-
лебрдо, Гостивар. (4764) 

Пасош бр. 401182/94 на име Хусеини Фариде, с. 
Долна Бањица, Гостивар. (4765) 

Пасош бр. 590827 на име .Танковска Доца, ул. „Бели-
чица“ бб, Гостивар. (4766) 

Пасош бр. 521293/95 на име Демири Агим, ул. „Бе-
личица“ бр. 63, Гостивар. (4767) 

Пасош бр. 93851/93, на име Елмази Зиде, ул. „Б. 
Велјаноски" бр. 79, Гостивар. , (4768) 

Пасош бр. 458818/94, издаден од УВР - Тетово на 
име Исмаилхани Абдулахи, с. Г. Палчиште, Тетово. 

(4769) 
Пасош бр. 616400, издаден од УВР - Куманово на 

име Петрушевски Бобан, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 119, 
Куманово. (4770) 

Пасош бр. 662287, издаден од УВР - Штип на име 
Кавракова Благица, ул. „Сремски фронт“ бр. 60/8, 
Штип. (4771) 

Пасош бр. 0312623, издаден од УВР - Прилеп на име 
Богески Бранко, ул. „Никола Карев“ бр. 10, Прилеп. 

(4772) 
Пасош бр. 0294962 на име Милановиќ Сузана, ул. 

„Партизанска“ бр. 95/17, Битола. (4773) 
Пасош бр. 295561 на име Стевановска Елизабета, 

ул. „Кумровец" бр. 90, Битола. (4774) 
Пасош бр. 0569168 на име Јанева Благица, ул.„Пре-

спа“ бр. 14, Кавадарци. (4775) 
Пасош бр. 288434, издаден од УВР - Штип на име 

Мустафов Ибадет, ул. „И.Р.Лола" бр. 103, Штип. (4776) 
Пасош на име Петковски Драган, ул, „Перо Чичо" 

бр. 1, Куманово. (4777) 
Пасош бр. 235838, издаден од ОВР - Дебар на име 

Шала Јетон, ул. „Борис Кидрич" бр. 34, Дебар. (4778) 
Пасош бр. 0113521/93 на име Алиовски Алија, с. 

Црник, Берово. (4779) 
Пасош бр. 1469% на име Асан Тања, ул. „Страшо 

Пинџур" бр. 62, Тетово. (4780) 
Пасош бр. 515798 на име Анѓелковиќ Горан, ул. 

„К.Ј.Питу“ бр. 45, Тетово. (4781) 
Чекови од бр. 11393934 до 11393941 (8 чека), изда-

дени на тековна сметка бр. 41753-01 од Стопанска банка 
а.д. - Скопје на име Мишко Цолевски, ул. „Хо Ши 
Мин“ бр. 152-а, Скопје. (4782) 

Чекови од бр. 2834801 до 2834804 од тековна кар-
тица бр. 65/67, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Светлана Мамутевска - Миљковиќ, ул. 
„Никола Тесла“ бр. 2-1/50, Скопје. (4782-а) 

Пасош бр. 586400, издаден од УВР - Штип на име 
Ефре мов Симеон, ул, „С.Пинџур" бр. 10, Штип. (4785) 

Пасош на име Алексовски Зоран, ул. „Игманска“ 
бр. 45, Велес. (4786) 

Пасош бр. 0122481 на име Коцев Јован, с. Сми-
ланци, Радовиш. (4787) 

Пасош бр. 439943 на име Трпчески Горан, ул. „Даме 
Груев“ бр. К5/39, Охрид. (4788) 

Пасош бр. 0293582 на име Ивановски Димче, ул. 
„М.Милутиновиќ" бр. 100/28-а, Битола. (4789) 

Пасош бр. 881598 на име Мососки Мишел, бр. 
„Мара Угринова" бр. 36/6, Гостивар. (4790) 

Пасош бр. 522023, издадено од УВР - Тетово на име 
Рецепи Ал и веби, с. Добарце, Тетово. (4791) 

Пасош бр. 226354/96, на име Усеини Резак, Гости-
вар. (4792) 

Пасош бр. 0271764 па име Обуку Сузана, Дебар. 
(4844) 

Пасош бр. 0185911 на име Каба Мируше, Дебар. 
(4845) 

Пасош бр. 0372823 на име Фида Арбен, Дебар. (4846) 
Пасош бр. 0531531 на име Качалнику Сиана, Дебар. 

(4847) 
Пасош бр. 0137695 на име Пачуку Тритан, Дебар. 

(4848), 
Пасош бр. 0398221 на име Фишеку Ќерам, Дебар. 

(4849) 
Пасош бр. 0369596 на име Торбачи Сали, Дебар. 

(4850) 
Пасош бр. 008955 на име Торбачи Кимер, Дебар. 

(4851) 
Пасош бр. 052859 на име Торбачи Шкљзен, Дебар. 

(4852) 
Пасош бр. 0531179 на име Коруми Конџе, Дебар. 

(4853) 
Пасош бр. 0441551 на име Мафис Беќири, Дебар. 

'(4854) 
Пасош бр. 51829, издаден од ОВР - Струга на име 

Села Петрит, с. Ливада --Струга. ч (4855) 
Пасош бр. 86273, издаден од УВР - Тетово на име 

Јонузи Афродите, с. Нераште, Тетово. (4856) 
Чековна картичка бр. 3165180 и чекови од бр. 

1391576 до 1391580 на име Верка Додевска, ул. „Сане 
Ѓорѓиев“ бр. 20, Штип. (4793) 

Чекови од бр. 1262562 до 1262567, издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Стојчев Киро, с. 
Босилово, бр. 108, Струмица. (4794) 

Пасош бр. 337148 на име Бафтијари Зеди, с. Добри-
ло л, Гостивар. (4795) 

Чекови од бр. 11289646-650-1128960, издадени на 
тековна сметка бр. 23440-03, од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Трпко Змејковски, ул.„Букурешка“ бр. 
117-а, Скопје. (4796) 

Чекови од бр. 11438068 до 11438084, издадени на 
тековна сметка бр. 39972-02 од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Владимир Аврамовски, ул. „Мице Ко-
зар“ бр. 15 - Скопје. (4797) 

Пасош бр. 461547 на име Шаини Диана, ул. „М.Гру-
јески" бр. 13-а, Гостивар. (4797-а) 

Уверение за одобрување на патно возило за тран-
спорт на стока под царинска пломба, Приколка „Утва" 
со регистарски бр. СК 619 АК. (4801) 

Пасош бр. 876113/96, издаден од УВР - Скопје на 
име Весница Стојковска, ул. „Пушкинова" бр. 4/1-28, 
Скопје. (4802) 

Пасош бр. 385706/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Елизабета Бајрам, ул. „Дринска“ бр. бб, Скопје. 

(4803) 
Пасош бр. 013065/94, издаден од УВР - Скопје на 

име Сами Симон, ул. „Димче Мечето“ бр. 17, Скопје. 
(4804) 

Пасош бр. 356602/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Исуф Топојани, ул. „Серава“ бр. 56, Скопје. (4805) 

Пасош бр. 248950/94, издаден од УВР - Тетово на 
име Муртезан Рамадани, с. Палатица, Тетово. (4806) 

Пасош бр. 133608/93, издаден од УВР - Скопје на 
,име Али Сабедин, с. Равни Габер, Скопје. (4907) 
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Пасош бр. 0058472/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Ахил Симов, ул. „Милан Марковиќ“ бр. 15-6, 
Скопје. (4808) 

Пасош бр. 256831/94, издаден од УВР - Титов Велес 
на име Јове Тодоровска ул. „Петре Милевски“ бр. 33, 
Титов Велес. (4827) 

Пасош бр. 622814/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Горан Јаневски, ул. „Јанко Мишиќ“, бр. 22, 
Скопје. (4828) 

Пасош бр. 571731/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Арбен Зејнел, ул. „152 А БИС“ бр. 24, Скопје. 

Пасош бр. 0258191/94, издаден од УВР - Струмица 
на име Нејков Зоран, с. Василево, Струмица. (4857) 

Пасош бр. 0414557/94, издаден од УВР - Струмица 
на име Асанов Федаи, с. Градошорци 173, Струмица. 

(4859) 
Тековна сметка бр. 3807/50 и чекови бр. 683906 и од 

бр. 683915 до 683919 (шест чекови), издадени од Сто-
панска банка - Гевгелија на име Пандев Илија ул. 
„Гоце Делчев“ бр. 44, Гевгелија. (4860) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/93), АД „Картонтекст" во 
стечај, „Св. Николе, објавува 

ОГЛАС 
З А ПОВИКУВАЊЕ Н А ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ З А ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА КОН АД „КАРТОНТЕКСТ" ВО СТЕЧАЈ 
СВ. НИКОЛЕ 

1. АД „Картонтекст" во стечај Св. Николе ги пови-
кува поранешните сопственици и нивните правни на-
следници, државјани на Република Македонија, до-
колку имаат да ги пријават своите побарувања во рок 
од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огла-
сот. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посе-
бен образец пропишан од Агенцијата на Република Ма-
кедонија („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94). 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во 
два примероци од кои по еден до: 

- АД „Картонтекст" во стечај, Св. Николе, ул. Мар-
шал Тито бр. 71 и до 

- Агенцијата за трансформација на Република Ма-
кедонија. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ДОО „Пру-
жини и текстил“ - Демир Хисар 

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 30.07.1996 го-
дина, донесе одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 

27 септември 1996 

со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управуваното со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Битолска“ бб во 
време од 07 до 13 часот. 
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