
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. 

Понеделник, 4 ноември 1996 
Скопје 

Број 60 Год.LII 

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

1084. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 52/91), Претседателот на Република 
Македонија, донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО АРАПСКА РЕПУБЛИКА ЕПИТЕТ 

СЕ ПОСТАВУВА 
I 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

IV 

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

Бр. 08-929 
31 октомври 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Виктор Габер, вонреден и ополномоштен амбасадор 
на Република Македонија во Република Италија, за 
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Ма-
кедонија во Арапска Република Египет, со седиште во 
Рим. 

II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 

Указ број 43 
23 октомври 1996 година 

Скопје 

1085. 
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 
Парична казна во износ од 5.000,00 денари се изер 

шува од осуденото лице: 
1. Богатин Стоил Митевски од с. Градец. 

II 
Делумно се ослободува од извршување на казната 

затвор осуденото лице: 
1. Владимир Митре Ѓоргиев од Штип, до траење од 6 

месеци 
III 

Се укинува мерката за безбедност протерување на 
странец од Републиката на осуденото лице: 

1. Војо Петре Кестин од с. Туменец - Корча Репу-
блика Албанија. 

1086. 
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 
Македонка („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА МОТЕЛ ВО С. ТРНОВО, ПОКРАЈ ЛОКАЛ-
НИОТ ПАТ С. ТРНОВО НАЦИОНАЛЕН ПАРК 
„ПЕЛИСТЕР", НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИ-

НАТА БИТОЛА 
1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 

на мотел во с. Трново, покрај локалниот пат с. Трново 
- Национален парк „Пелистер", на КП број 386/2, КО 
„Трново“, во м.в. „Горица“, со вкупна површина од 
2.000 квадратни метри, на подрачјето на општината 
Битола, чиј инвеститор ќе биде Приватното претприја-
тие „ЗИУ" од Битола 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, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

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

Број 23-2896/1 
28 октомври 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1087. 
Врз основа на член 103 од Законот за основното 

образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 34/ 
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 ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ ,ДИМИТАР МИЛАДИ-

НОВ“ ОД СКОПЈЕ 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште ,Димитар Миладинов“ од Скопје 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 13.02.1996 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија'". 

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

Бр. 23-471/1 
21 октомври 1996 година 

Скопје 

1088. 
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините 

(„Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и ЧЈЈен 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 31/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ 
КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СТОКИ ВО 1996 

ГОДИНА 
1. Во Одлуката за определување на царински кон-

тингенти при увоз на стоки во 1996 година („Службен 
весник на РМ“, бр. 21/96, 32/96, 42/96 и 58/96), во точка 
5 став 1, по алинејата „четири“ се додава нова алинеја 
„пет“, која гласи: ' 

„ - моторен бензин до 95 октана (тарифна ознака 
2710 00 0012) во количина од 2.000 тони и моторен 
бензин над 95 октана (тарифна ознака 2710 00 0013) во 
количина од 12.000 тони“. 

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

Бр. 23-2743/2 
28 октомври 1996 година 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака НАИМЕНУВАЊЕ Количина 

1 2 3 4 

3920 Други плочи, листови, 
филмови, фолии и 
ленти од пластични 
маси, што не се со не -
точна структура, ^заја-
кнати, неламинирани, 
без подлога или што не 
се комбинирани со 
други материјали: 

3920 51 00 00 Од плиметил метакри-
лат 
а) плочи од акрилни по-

' лимери - плексиглас 

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

Број 23-2860/2 Претседател на Владата 
21 октомври 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1090. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 
45 од Законот за Владата на Република Македонка 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/90 к 63/94), Владата 
донесе 

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

СЕ УВЕЗЕ Б Е З ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

1089. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 
63/95), Владата на Република Македонија 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 Собрани-
ето на Република Македонија - Републичка (државна) 
изборна комисија и тоа: 

13.500 кгр. 
(13,5 тони) 

9015 Геодетски (вклучувајќи 
фот^гјраметриски), хи-
дрографски, ,океано-
графски, хидролошки, 

мтеоролошки ил ге-
оизики инструменти 

и апарати, освен ком-
паси, далномери 

9015 80 Ц 00 -- Метеоролошки, хи-
дролошки и геофизички 
инструменти и апарати 
а) Метеоролошки си-

стем електронски ин-
струменти иапарати за 
цивилно воздухоплов-
ство со прибор за повр-
зување и п р и к ч у в а е ; 2 парчиња 

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

Бр: 23-2839/1 ' ' 
28 октомври 1996 година Претседател на владата 

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

1091. 
Врз основа на член 27, став \2 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр.20/93 и 63/95) и 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 УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не ре 
произведува во Република Македонија и може; да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за урбанизам, градежништво заштитеа на жи-
вотната средина и тоа: 
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Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8524 Плочи, ленти и други 
снимени подлоги со 
звучни или други слични 
феномени, вклучувајќи 
матрици и галвански 
отпечатоци за произ-
водство на плочи, освен 
производите од Глава 
37: 

8524 91 - за репродукција на по-
јави освен на звук или 
слика: 

8524 91 10 00 - Со снимени подлоги 
или програми, од вид 
кои се употребуваат со 
машини за автоматска 
обработка на податоци 
а) сателитски снимки 3 парчиња 

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

Бр. 23-2835/1 
28 октомври 1996 година Претседател на Владата 

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

1092. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр.20/93 и 63/95) и 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 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 сообраќај и врски - Дирекција за цивилна 
воздушна пловидба и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

4901 Печатени книги, бро-
шури, летоци и слични 
печатени материјали, 
вклучувајќи и слободни 
листови: 

4901 99 00 00 -Друго 
а) стручна литература 2000 парчиња 

3471 Машини за автоматска 
обработка на податоци 
и нивни единици; маг-
нетни или оптички чи-
тани, машини за пре-
сметување на податоци 
на носители на пода-
тоци во кодирана 

форма и машини за 
обработка на такви по-
датоци, неспомнати или 
неопфатени на друго 
место: 

8471 49 - Друго, испорачани 
како систем: 

847149 90 00 - Друго 
а) Систем на машини за 
автоматска обработка 
на податоци со прибор 
за приклучување и 
поврзување кој се со-
стои од: централна еди-
ница, работни станици 
1рафички принтер, 
алфа нумерички прин-
тер, уред на непреки-
нато напојување, ком-
поненти за поврзување 
(кабли компоненти за 
инсталација, ашшкации 
и оперативен софтвер) 2 комплета 

8529 Делови погодни за упо-
треба исклучително или 
главно за апарати од 
тар. бр. 8525 до 8528: 

8529 10 - Антени и антевски ре-
флектори од сите ви-
дови; делови погодни за 
употреба со нив: 

8529 10 31 00 —-За прием преку сате-
лит а) сателитски антев-
ски систем со прибор за 
поврзување и приклучу-
вање со хардвер 2 комплета 

854| Електрични машини и 
апарати со посебни 
функции, неспоменати 
ниту опфатени на друго 
место во оваа глава: 

8543 89 - Друго: 
8543 89 20 00 - Антевски засилувачи 

а) антевски засилувачи 2 комитета 

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

Бр. 23-2837/1 „ 
28 октомври 1996 година Претседател на Владата 

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

1093, 
Врз основа на член 27 став 7 од Законот за царините 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 
и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија (,,Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова Решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а која е неопходна за опслу-
жување на авионите и за безбедно обавување на воз-
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дуваниот сообраќај на аеродромите во Скопје и Охрид и 
тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

4418 

7308 

Градежна столарија и 
други производи за гра-
дежништво од дрво, 
вклучувајќи плочи со 
саќе, составени пар-
кетни плочи, режана и 
цепена ширина: 

4418 90 00 00 -Друго 
а) Елементи за прегради 
за царинска и пасошка 
контрола 
Конструкции (освен 
монтажни згради од 
тар. бр. 9406) и делови 
за конструкции (на при-
мер, мостови и секции 
на мостови, врати за 
брани, кули, решетка-
ста столови, покриви, 
покривни скелет, 
врати и прозорци и 
рамки за нив, прагови за 
врати, прозорски ка-
паци, огради и стол-
бови), од железо или че-
лик; лимови, прачки, 
профили, цевки и 
слично, подготвени за 
употреба во конструк-
ции, од железо или че-
лик: 

7308 90 -Друго: 
7308 90 99 00 - Друго 

а) челична профили и 
делови за конструкции 
за прегради за царинска 
и пасошка контрола 

9403 

9403 60 
9403 60 90 00 

9403 90 
9403 90 30 00 

1094. 
Врз основа на член 27 став 7 од Законот за царините 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 
и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а која е неопходна за опслу-
жување на авионите и за безбедно обавување на воз-
душниот сообраќај на аеродромите во Скопје и Охрид и 
тоа: 

3 комплета 
Тарифен 

број 
Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

2 комплета 

-Друг мебел и негови 
делови: 
- Друг дрвен мебел : 
- Друг дрвен мебел 
а) Дрвен мебел за пул-
тови и шалтери за па-
сошка и царинска кон-
трола 
- Делови: 
- Од дрво 
а) Делови за мебел за 
пултови и шалтери за 
царинска и пасошка 
контрола 

2 комитета 

1 комплет 

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

Бр. 23-2836/1 
28 октомври 1996 година 

Скопје 

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

8414 Воздушни или вакуум 
пумпи, воздушни или 
гасни компресори и вен-
тилатори; вентилаци-
они или рециркулаци-
они отстранувачи на ми-
рис со вграден инстала-
тор, вклучувајќи ги 
оние опремени со фил-
тер: 

8414 40 Воздушни компресори 
вградени на шасија на 
приколки: 

8414 40 90 00 Со капацитет над 2мЗ/ 
мин 
а) Воздушен стартер РС 1 парче 
Т-98 

8430 Други машини за рам-
нење, стругање, ко-
пање, набивање, вадење 
или дупчење земја, ми-
нерали или руди; ма-
кари и машини за ва-
дење типови; снежни 
плугови и дувалки за 
снег: 

8430 20 00 00 Снежни плугови и ду-
вал ки за снег 
а) плугови за чистење 
на снег со хидраулични 2 плута и 2 
инсталации комплети 

8Ѕ30 Електрична опрема за 
сигнализација, сигур-
ност, управување или 
контрола на сообраќа-
јот на железнички 
пруги, трамвајски 
пруги, друмови, вна-
трешни водни паркира-
лишта, пристанишни 
инсталации или аеро-
дроми (освен опремата 
од тар. број 8608); 

8530 80 00 00 --Друго 
а) опрема за опрему-
вање на писта 1 комплет 
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Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

НАИМЕНУВАЊЕ Количина 

1 2 3 4 

8705 

8701 Трактори (освен оние 
од тар. број 8709): 

8701 90 - Друго: 
8701 90 90 00 - Друго: 

а) трактори за влечење 
на авиони (ремонт) 
Моторни возила за спе-
цијална намена (на при-
мер, самотоварни во-
зила за превоз на де-
фектни возила, возила 
дигалки, пожарникар-
ски возила, возила со 
вградени бетонски ме-
шалка возила за чи-
стење на патишта, во-
зила за прскање или по-
синување, возила рабо-
тилници, подвижни ра-
диолошки 

8708 

1 парче 

освен оние констру-
ирани за превоз на пат-
ници или на стоки: 

8705 30 00 00 - Пожарникарски во-
зила 
а) противпожарно во-
зило со додатна опрема 

8705 90 -Друго: 
8705 90 90 90-- Друго: 
00 а) возило за сервиси-

рање на тоалети во ави-
оните (фекалија) Тип 
БТ 925 од фирмата 
„СИРАГА“ со скали на 
вовлекување 
б) Сефтгејт мерач на 
лизгавост, Марк 3 Демо 
возило т.е. возило 
„Саап 900 ЦС" со вгра-
ден мерач на лизгавост 

Делови и приоор за 
моторни возила од 
тар. број 8701 

до 8705: 

1 парче 

1 парче 

1 парче 

1095-
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 44/95; 24/96 и 34/96) и член 46 став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
Република Македонија бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 14 октом-
ври 1996 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ 
ОДБОР НА ОУ ,,ИЛИНДЕН“ - КРИВА ПАЛАНКА 

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Илин-
ден“ - Крива Паланка се именуваат: 

Предраг Велиновски, дипл. град. инженер, надзорен 
орган на железничка пруга во изградба, 

Жаклина Цековска, професор во УСО „Ѓорче Пе-
тров“ - Крива Паланка 

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

Бр. 17-57/4 
14 октомври 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

8708 99 -Друго: 
8708 99 60 99^- Друго: Зб орчиња 

а) руди и адаптери за (прилог спе 
туркање на авион. цификација) 

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

1096. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 44/95; 24/96 и 34/96) и член 46 став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен, весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
Република Македонија бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 14 октом-
ври 1996 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ 
ОДБОР НА ОУ „ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ -

КАРПОШ“ - РАНКОВЦЕ 
1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Христи-

јан Тодоровски - Карпош“ - Ранковце се именуваат: 
- Татјана Ѓорѓиевска, дипл. правник, вработена во 

ПЕ на Министерство за финансии - Крива Паланка, 
- Блаже Петковски, дипл. економист, вработен во 

АД „Карпош“ - Крива Паланка. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-57/5 
14 октомври 1996 година Претседател на Владата 

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

1097. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална заш-

тита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78; 43/78; 35/85; 
17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14 октомври 19% година, до-
несе 

Бр. 23-2838/1 
28 октомври 1996 година 

Претседател на Владата 
,; на Република Македонија, 

' Бранко Црвенковски, с.р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ГЕВГЕЛИЈА 
1. За директор на Центарот за социјална работа во 

Гевгелија се именува Тодорка Поп-Ристова, дипл. педа-
гог, досегашен директор на овој центар. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-61/8 
14 октомври 1996година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1098. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална заш-

тита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78; 43/78; 35/85; 
17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14 октомври 19% година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА - БИТОЛА 
1. За директор на Центарот за социјална работа во 

Битола се именува Слободан Тасевски, дипл. педагог, 
досегашен директор на овој центар. 

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

Бр. 17-61/9 
14 октомври 1996 година Претседател на Владата 

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

1099. """“ 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална заш-

тита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78; 43/78; 35/85; 
17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14 октомври 1996 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ДЕБАР 
1. За директор на Центарот за социјална работа во 

Дебар се именува Мојси Даци, дипл. правник, вработен 
во овој центар. 

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

Бр. 17-61/10 
14 октомври 1996 година Претседател на Владата 

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

н о е . - -
Врз основа на член 163 од Законот за водите 

(„Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 37/87; 51/88; 20/90; 
23/90; 24/91 и „Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 83/92) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија4' 
бр.63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14 октомври 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ВОДИ 

„МАНТОВО“ - РАДОВИШ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Работничкиот совет на Работната 
организација за стопанисување со води „Мантова“ -

Радовиш, со која за индивидуален работоводен орган на 
организацијата повторно е именуван Ристо Томов, 
дипл. правник. 

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

Број 17-63/2 Претседател на Владата 
14 октомври 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1101. 

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за кори-
стење на воздухопловните пристаништа („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 47/73 и 38/90) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 14 октом-
ври 19% година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ ,,МАКЕДОНИЈА“ -

СКОПЈЕ 

1. За вршител на должноста директор на Јавното 
претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ -
Скопје се именува елек.инж. Александар Чепиљугин, 
досегашен в.д. директор на ова претпријатие. 

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

Бр 17-1343/2 Претседател на Владата 
14 октомври 1996 година на Република Македонија, 

Ско п ј е Бранко Црвенковски, с.р. 
1102. “ 

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 14 октомври 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За советник на министерот за образование и фи-
зичка култура, за високо образование, се назначува 
Џемил Идризи. 

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

Број 17-2654/2 Претседател на Владата 
14 октомври 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1103. - - - -

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 14 октомври 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РА-

БОТИ 
1. Се разрешува Јон Ивановски од должноста по-

мошник на министерот за надворешни работи и раково-
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дител на Секторот за меѓународни економски организа-
ции и интеграции, поради преземање на други работи и 
задачи. 

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

Број 17-2745/2 Претседател на Владата 
14 октомври 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1104. 

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите 
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 14 октомври 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македонија 
се назначува Драган Тилев, досегашен преземен работ-
ник во Владата на Република Македонија. 

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

Број 17-2798/2 Претседател на Владата 
14 октомври 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1105. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за кори-

стење на воздухопловните пристаништа („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 47/73 и 38/90) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
Република Македонија бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 14 октом-
ври 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ „МАКЕДО-

НИЈА“ - СКОПЈЕ 
1. За вршител на должноста заменик директор на 

Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македо-
нија“ - Скопје се именува Илјаз Сабриу, дипломиран 
економист. 

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

Број 17-2799/1 „ 
14 октомври 1996 година Претседател на Владата 

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

1106. 
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 14 октомври 1996 година, донесе 

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

РОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
1. За помошник на министерот за надворешни ра-

боти и раководител на Секторот за меѓународни еко-
номски организации i интеграции, се назначува Сте-

фан Николовски, досегашен советник во Амбасадата 
на Република Македонија во Љубљана. 

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

Бр. 17-2800/2 
14 октомври 1996 година Претседател на Владата 

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

1107. - - - -
Врз основа на член 9 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/93 и 48/93) и член 10 од Законот за 
трансформација на претпријатијата и задругите со опш-
тествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско зем-
јиште („Службен весник на РМ“ бр. 19/96), Владата 
донесе 

Д О П О Л Н У В А Њ Е 
НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА НА 
ВРЕДНОСТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШ-

ТЕСТВЕН КАПИТАЛ 
1. Во Методологијата за проценка' на вредноста на 

претпријатијата со општествен капитал („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 74/93, 25/95 и 58/95) по делот УЛ, се 
додава нов дел VIII „Постапка на проценка на вредно-
ста на претпријатијата и земјоделските задруги кои сто-
панисуваат со земјоделско земјиште“ кој гласи: 

,Д. Проценката на вредноста на претпријатијата и 
земјоделските задруги кои стопанисуваат со земјодел-
ско земјиште се врши најмалку со примена на методите 
од статичкиот и динамичкиот пристап. Проценителот 
оценува која од методите од динамичкиот пристап ќе ја 
примени, односно која е еајадекватна во дадениот слу-
чај. Тој е должен да ги образложи аргументите за при-
мена на соодветна метода. 

При одредување на проценетата вредност, процени-
телот поаѓа од резултатите добиени со примена на 
двата пристапи. Проценителот е должен да ги обра-
зложи аргументите за изборот на проценетата вред-
нрст. ' 

2. За претпријатијата и земјоделските задруги кои се 
организирани во сложени форми, во својот состав 
имаат преработувачки капацитети или заокружени тех-
нолошки целини-(сточарска фарма, фабрика, винарска 
визба, рибник, оранжерии, институти, лаборатории, се-
менски станици, опитни центри и слично) се изработу-
ваат посебни почетни биланси, без оглед ма тоа дали во 
програмата за начинот ма остварувањето на трансфор-
мацијата се предвидува и организационо преструкту-
ирање со нивно издвојување во посебни друштва.4' 

2. Измените и дополнувањето на Методологијата за 
проценка на вредноста на претпријатијата! со опште-
ствен капитал влегуваат во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

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

Бр. 23-2930/1 
28 октомври 1996 година 

Скопје 
1108 

Врз основа на точка 3 алинеја 2 од Одлуката за 
прибирање, користење и управување на средствата од 
Програмата ФАРЕ на Европската Унија во Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 12/94 и 31/ 
95), Комисијата за Компензациониот Фонд ФАРЕ до-
несе О Д Л У К А 
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА ПО 
КОРИСТЕНИ КРЕДИТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА. 
ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ЗА РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА ИЛИ ЗА НОВИ ПРО-
ИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ 

Член 1 
За регистрирање на дел од каматата по користени 

кредити, за реконструкцоја и модернизација на постој-
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ните производни капацитети или за нови производни 
капацитети во областа на индустријата, производното 
занаетчиство и земјоделство, ќе се насочат 49,0 мили-
они денари (1,0 милиони ски) од средствата на Компен-
зациониот Фонд ФАРЕ, во согласност со Индикатив-
ниот план за ангажирање на средствата во 1996 година. 

Член 2 
Право на регрес на дел од каматата по користени 

кредити имаат мали и средни претпријатија од приват-
ниот сектор (во натамошниот текст: корисници на кре-
дити), на кои во текот на 19% година се одобрени кре-
дити од банките од земјата или странство за реализа-
ција на проекти за реконструкција и модернизација на 
постојните производни капацитети, или за изградба на 
нови производни капацитети во индустријата, произ-
водното занаетчиство и земјоделството (во натамош-
ниот текст: користени кредити) 

Член 3 
Регресирање на дел од каматата по користени кре-

дити ќе се врши за проекти со кои се обезбедува: 
- поголемо производство со користење на домашни 

ресурси 
- ново вработување 
- зголемување на извозот 
Регресирање^ на дел од каматата ќе се врши за 

користени кредиту со каматна стапка над есконтната 
стапка на Народна банка на Република Македонија, до 
висина на кредитот од најмногу 50% од пресметковната 
вредност на проектот, која е пријавена во банката со 
поднесување на барањето за одобрување на кредитот. 

Член 4 
Регресирањето на делот од каматата по користени 

кредити ќе се врши во висина од: 
- 20% од каматната стапка за користени кредити со 

кои се врши реконструкција и модернизација на постој-
ната опрема во индустријата, производното занетчи-
ство и земјоделство. 

- 30% од каматната стапка за користени кредити за 
набавка на опрема и градежни работи, за нови произ-
водни капацитети во индустријата, производното зана-
етчиство и земјоделство. 

Член 5 
^ Правото на регрес на дел од каматата почнува да се 
користи од денот на доспевање на обврските по основ 
на камата (редовна и интеркаларна), сметано од денот 
на стапување во сила на оваа одлука. 

Правото на регрес на дел од каматата не се однесува 
на обврските по основ на затезна и казнена кадата. 

Член 6 
Плаќањето на регресот на дел од каматата се врши 

врз основа на каматна листа на банкава, за доспеана 
обврска по користениот кредит. 

Плаќањето на регресот на дел од каматата на кори-
стени кредити се врши кај банка кај која е одобрен 
кредитот. 

По исклучок од став 2 на овој член, плаќањето на 
регресот на дел од каматата за користени странски кре-
дити, кои не се извршуваат преку домашна банка, се 
врши директно кај корисникот на кредитот во денарска 
противвредност, по средниот курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на доспевање на обвр-
ската. ^ Член 7 

Правото на регрес на дел од каматата на користени 
кредити се остварува врз основа на поднесено барање 
до Министерството за развој. 

Барањето се поднесува на образец РегК-1, кој е со-
ставен дел на оваа одлука. 

Кон барањето се приложува: Резиме на инвестици-
оната програма и Договор за користење на кредит. 

За остварување на правото на користење на одобре-
ниот регрес на дел од каматата, корисникот на креди-
тот треба во рок од три дена од денот на добивањето на 
известувањето дека му е одобрен регрес на дел од кама-
тата, да достави каматна листа на користениот кредит-
издадена од страна на банката кредитор и доказ за пре-
несување на средствата на корисникот, 

Член 8 
За одобрување на регресот на дел од каматата за 

користени кредити одлучува министерот за развој по 
претходно мислење на Министерството за стопанство, 
за проектите од областа на индустријата и производ-
ното занаетчиство односно по претходно мислење на 
Министерс?твото за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, за користени кредити од областа на земјодел-
ството. 

За одлуката по поднесеното барана, корисникот: на 
кредитот ќе биде известен во рок од 15 дена, од денот 
на поднесувањето на комплетната документација. 

Член 9 
Правото на регрес на дел од каматата на користени 

кредити може да се остварува до рамките на располо-
живите средства, утврдени со член 1 на оваа одлука. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 03-2162/1 Претседател 
23 октомври 1996 г о д и н а на Комисијата на Компензаци-

Скопје ониот фонд ФАРЕ 
ОБРАЗЕЦ РЕГК-1 Абдулменаф Беџети, с.р. 
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1109. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 70/92), на седницата одржана на 9 октомври 1996 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 4 став 2 во делот што гласи: 
„водејќи сметка за принципот на правда и правичност“, 
член 11 став 1 во делот што гласи: „а посебно јавно 
истапување заради влијание врз текот и исходот на суд-
ската постапка“ и член 15 став 1 од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/ 
95). 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставно-
ста на член 11 став 1 од Законот во делот што гласи: „се 
забранува секој облик на влијание врз судијата во врска 
со судењето“. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несена иницијатива од Рафаил Черепналкоски адвокат 
од Скопје, со решение У .бр. 20/96 од 3 јули 1996 година? 
поведе постапка за оценување уставноста на одредбите 
од Законот означени во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што основано се постави прашањето за нивната устав-
ност. 

5. Судот на седницата утврди дека според член 4 став 
2 од Законот, судовите донесуваат одлуки засновани 
врз Уставот, законите и меѓународните договори рати-
фикувани во согласност со Уставот, водејќи сметка за 
принципот на правда и правичност, а според член 11 од 
овој закон се забранува секој облик на влијание врз 
судијата во врска со судењето, а посебно јавно истапу-
вање заради влијание врз текот и исходот на судската 
постапка. 

На седницата Судот, исто така, утврди дека според 
член 15 став 1 од законот, ниту со закон, ниту со акт на 
извршната власт не може да се дозволи преиспитување 
на судските одлуки или да се менува составот на судот 
заради влијание врз одлучувањето на судот. 

6. Според член 8 од Уставот темелни вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија, меѓу дру-
гото, се основните слободи и права на човекот и граѓа-
нинот признати во меѓународното право и утврдени со 
Уставот, владеењето на правото, поделбата на држав-
ната власт на законодавна, извршна и судска и почиту-
вањето на општо прифатените норми на меѓународното 
право. 

Според член 16 став 1 од Уставот се гарантира сло-
бодата на јавното изразување на мислата, а според ста-
вот 2 од овој член се гарантира слободата на говорот, 
јавниот настап, јавното информирање и слободното ос-
новање на институциите за јавно информирање. Според 
ставот 7 од овој член цензурата е забранета. 

Со член 54 став 1 од Уставот слободите и правата на 
човекот и граѓанинот Можат да се ограничат само во 
случаи утврдени со Уставот. 

Основните одредби на Уставот, посебно членот 8 и 
одредбите за слободите и правата на човекот и граѓани-

нот се темелни вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија во чија основа е човекот и граѓа-
нинот со својата слобода и граѓански суверенитет. Ос-
новните слободи и права на граѓанинот се дефинирани 
прецизно и категорично и во нив се инкорпорирани 
сите значајни меѓународни акти. Сите слободи и права 
уставно се гарантирани, на прво место според принци-
пот на недискриминација, а потоа и врз начелото на 
судска заштита на граѓанските права. Таа заштита гра-
ѓаните ја остваруваат и пред редовното и пред устав-
ното судство. Уставно предвидените ограничувања на 
слободите и правата на граѓаните и условите кога тие 
можат да се ограничат се таксативно наброени во Уста-
вот и нивно ограничување не јре допушта со закон или 
друг подзаконски акт. 

Според член 98 од Уставот судската власт ја вршат 
судовите, а со ставот 2 на овој член е предвидено дека 
Садовите се самостојни и независни. Судовите судат врз 
бенова на Уставот и законите и меѓународните дого-
вори ратификувани во согласност со Уставот. 

Според ставот 3 од овој член организацијата на суд-
ството е единствена, а според ставот 4 забранети се 
вонредни судови. Според ставот 5 на овој член видовите 
и надлежноста, основањето, укинувањето, организаци-
јата и составот на судовите, како и постапката пред нив 
се уредуваат со закон што се донесува со двотретинско 
мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. 

Според член 102 од Уставот расправата пред судо-
вите и изрекувањето на пресудата е јавна, а според 
ставот 2 на овој член јавноста може да биде исклучена 
во' случаите утврдени со закон. 

Од основните начела на Уставот и од овке уставни 
одредби произлегува дека Уставот на Република Маке-

донија судската власт ја конституирал како одвоена не-
зависна судска власт. Определувајќи дека судовите су-
дат врз основа на Уставот, законите и ратификуваните 
меѓународни договори Уставот го димензионира суде-
њето, делењето на правда и разрешувањето на споро-
вите, 

Исто така, и Законот за судовите содржи повеќе 
одредби со кои се обезбедува независноста и самостој-
носта на судовите, односно на судиите. Така, во членот 
3 од овој закон, меѓу другото, како цел и функција на 
судството, е предвидено Непристрасно применување на 
правото без оглед на положбата и својството на стран-
ките. Понатаму во член 14 од Законот е предвидено 
дека судијата донесува непристрасни одлуки врз основа 
на своја слободна оценка на доказите и примена на 
законот. При одлучувањето врз судијата не може да се 
вршат какви и да е ограничувања, влијанија, поттикну-
вања, притисок, закани или мешање, директно или ин-
директно од кој и да е субјект и поради која и да е 
причина. 

Според тоа, и Уставот и Законот за судовите содр-
жат правни норми што го обезбедуваат уставното на-
чело за самостојност и независност на судовите. 

Исто така, Уставот на Република Македонија како 
темелна вредност на уставниот поредок на Републиката 
ја утврдил поделбата на државната власт на законо-
давна, извршна и судска (член 8 алинеја 4). Согласно 
така извршената поделба на власта според членот 98 од 
Уставот судската власт ја вршат судовите како само-
стојни независни органи кои судат врз основа на Уста-
вот, законите и меѓународните договори ратификувани 
во согласност со Уставот. 
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Тргнувајќи од уставната и , законската определба 
дека во остварувањето на своите цели и функции суди-
ите се врзани единствено за Уставот, законите и меѓу-
народните договори ратификувани во согласност со 
Уставот, Судот смета дека, судовите при донесувањето 
на одлуките да водат сметка за принципот на правда и 
правичност, дава можност судијата врз основа на сво-
ето субјективно сфаќање за правдата и правичноста 
при пресудувањето да излезе надвор од рамките на 
Уставот, законите и меѓународните договори односно 
дава можност за необјективно и пристрасно пресуду-
вање во конкретните спорови поради што оцени дека 
овој дел од одредбата на член 4 став 2 од Законот 
излегува од рамките на означената уставна одредба и е 
во несогласност со Уставот. 

Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

У.бр.20/96 
9 октомври 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Република Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 

1110. 

Од уставната гаранција за слободата на говорот и 
јавниот настап произлегува дека содржината на слобо-
дата на јавното изразување на мислата не е ограничена 
само на човековото мислење како внатрешен психо-
лошки процес, туку се однесува на слободата на чове-
кот она што го мисли за природните и општествените 
појави што го опкружуваат да го соопшти на јавноста. 
При тоа за, уставната гаранција не е битна содржината 
на пораката што се искажува со користењето на 'слобо-
дата на јавното изразување и со“ јавниот настап. Меѓу-
тоа, со оспорената одредба на член 11 став 1 од Законот 
се забранува јавното истапување заради влијание врз 
текот и исходот на судската постапка., Тргнувајќи од 
содржината на уставната гаранција за слободата на го-
ворот и јавниот настап и дежа слободите и прабата на 
човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во 
случам утврдени со. Уставот, Судот оцени дека-аваа 
одредба од Законот во делот што гласи: „а посебно 
јавно истапување заради влијание врз текот и исходот 
на судската постапка44 е во несогласност со член 16 став 
1, 2 I 3 м член 54 став 1 од Уставот. Притоа, Судот 
смета дека оспорената одредба упатува на заклучок 
дека се забранува секаков јавен настап што не е во 
согласност со означените уставни одредби. 

Од оспорената одредба ма став 1 на член 15 од Зако-
нот произлегува забрана со закон да се дозволи преи-
спитување на судските одлуки со што се забранува со 
закон да се утврдат условите и начинот за преиспиту-
вање ма судските одлуки. Судот смета дека преиспиту-
вањето на судските одлуки е прашање на процесните и 
на други закони поради што оцени дека овој дел од 
одредбата не е во согласност со член 98 став 5 од Уста-
вот. 'Таќа, според член 68 алинеја 18 Собранието на 
Република Македонија дава амнестија, а според член 84 
алинеја 10, Претседателот на Република Македонија 
дава помилување во согласност со закон, што значи 
дека Уставот дава можност за менување на судските 
одлуки во согласност со закон. 

7. На седницата Судот утврди дека одредбата од 
член 11 став 1 од Законот во делот што гласи: „се 
забранува секој облик на влијание на судијата во врска 
со судењето44, е во функција на остварување на устав-
ната гаранција за независност и самостојност на судо-
вите-, поради што оцени дека е во согласност со наведе-
ните уставни одредби, 

Врз основа на изнесеното, 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

одлучи како во 

Врз основа на член 16 став 2 и член 63 точка 14 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 

LI седница, одржана на 29.10.1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ И ЗА СТАП-
КИТЕ НА НАДОМЕСТОТ НА' НАРОДНА БАНКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за каматните стапки и за стапките на 
надоместот на Народна банка на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“, бр. 27/92, 55/93, 6/94,15/ 
94, 28/94, 35/94, 52/94, 63/94 и 9/96) се вршат следните 
изменувања и дополнувања: 

а) Во точка 2 алинеја 1 се брише 

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови, во состав од претседателот на Судот д-р'Јован 
Проевски и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крле-
ски, Олга Лазова', д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 

б) Во точката 5 се додаваат два нови става 1 и 2 кои 
гласат: 

„Доколку банките не обезбедат просечен износ на 
средствата на задолжителна резерва во пресметков-
ниот период, во смисла на прописите за задолжителна 
резерва, тие плаќаат надомест на Народна банка на 
Република Македонија за износот на необезбедениот 
просек за целиот пресметковен период по стапка која е 
за 200% поголема од есконтната стапка“. 

,Доколку банките во текот на пресметковниот пе-
риод користат средства од задолжителната резерва над 
20% од обврската за задолжителна резерва, без оглед 
на тоа што банките обезбедиле просек на крајот на 
пресметковниот период, тие плаќаат надомест на изно-
сот искористен над 20% од обврската за задолжителна 
резерва за секој ден од користењето по стапка која е за 
200% поголема од есконтната стапка“. 

в) Во точката 5 во досегашните два става 1 и 2 кои 
стануваат ставови 3 и 4 зборовите „банките и“ се бри-
шат. 

г) Точката 7 се менува и гласи: 

„На остварениот просек на средствата за задолжи-
телна резерва, но најмногу до висината на обврската на 
банките, Народна банка на Република Македонка 
плаќа камата по стапка во висина од 38,8% од есконт-
ната стапка. 
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На средствата на задолжителна резерва на штедил-
ниците Народна банка на Република Македонија плаќа 
камата по стапка во висина од 38,8% од есконтната 
стапка“. 

2. Оваа) Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 01.11.1996 година. 

О.бр. 02-15/LI-1/96 Претседател 
29 октомври 1996 година н а Советот на Народна банка 

Скопје н а Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

1111. 
Врз основа на член 15 став 1 под 2), член 16 став 2 и 

член 63 точка 11 и 14 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ пре-
.чистен текст, бр. 29/96) Советот на Народна банка на 
Република Македонија на својата 1Л седница одржана 
на 29.10.1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КАМАТНАТА СТАПКА НА ЛОМБАРДНИТЕ 
КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ ОД СТРАНА НА НА-
РОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Со оваа Одлука се утврдува висината на камат-
ната стапка според која Народна банка на Република 
Македонија им одобрува ломбардни кредити на бан-
ките. 

2. Каматната стапка на ломбардните кредити од 
точка 1 на оваа Одлука изнесува 14.40% на годишно 
ниво. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.11.1996 година. 

О. бр. 02-15/LI-2/96 
29 октомври 1996 година Претседател 

Скопје н а Советот на Народна банка 
на Република Македонија 

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

1112. 
Врз основа на член 63 точка 5 од Законот за На-

родна банка на Република Македонка („Службен вес-
ник на РМ“ - пречистен текст, бр. 29/96), Советот на 
Народна банка на Република Македонија на својата 1Л 
седница, одржана на 29.10.1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТО-
ДОЛОГИЈАТА НА ВКУПНИТЕ ПЛАСМАНИ НА 

БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

1. Во Одлуката за методологијата на вкупните де-
нарски пласмани на банките и штедилниците („Служ-
бен весник на РМ44, бр. 56/95 и 62/95) се врши следното 
дополнување: 

а) Во глава I точка 2 потточка 2.2.2. после сметката 
5102 се додава сметката 5103. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.11.1996 година. 

О. бр. 02-15/LI-3/96 Претседател 
29 октомври 1996 година 

Скопје на Советот на Народна банка 
на Република Македонија 

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

1113. 
Врз основа на член 63 точка 5 од Законот за На-

родна банка на Република Македонија („Службен вес-
ник на РМ44 - пречистен текст, бр. 29/96), Советот на 
Народна банка на Република Македонија на својата ХЛ 
седница, одржана на 29.10.1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТО-
ДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИТЕ 
ДЕНАРСКИ ПОБАРУВАЊА НА БАНКИТЕ И 

ШТЕДИЛНИЦИТЕ КОИ СЕ ПОД 
ОГРАНИЧУВАЊЕ 

1. Во Одлуката за методологија за утврдување на 
вкупните денарски побарувања на банките и штедилни-
ците кои се под ограничување („Службен весник на 
РМ44, бр. 56/96 и 62/96) се врши следното дополнување: 

а) Во глава I точка 1 потточка 1.2. во алинеа 1 после 
сметката 5102 се додава сметката 5103. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.11.1996 година. 

О.бр. 02-15/LI-4/96 
29 октомври 1996 година Претседател 

Скопје н а Светот на Народна банка 
на Република Македонија 

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

1114, 
Врз основа на член 63 точка 5 од Законот за На-

родна банка на Република Македонија („Сл. весник на 
РМ“ - пречистен текст бр. 29/96), и член 3 став 2 од 
Уредбата за контниот план и за билансите на банките и 
штедилниците („Сл. весник на РМ44 бр. 43/95), по прет-
ходно прибавено мислење на Министерството за фи-
нансии, Советот на Народна банка на Република Маке-
донија на својата LI седница одржана на 29.10.1996 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТ-
НИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

1. Во Планот за аналитичките сметки во Контниот 
план за банките и штедилниците што го пропишува 
Народна банка на Република Македонија кој е составен 
дел на Одлуката за аналитичките сметки во Контниот 
план за банките и штедилниците („Сл. весник на РМ44 

бр. 51/95 и 9/96) се вршат следните изменувања и допол-
нувања: 

а) Сметката „1411 - Привремено користење на за-
должителната резерва од страна на банките за одржу-
вање на дневната ликвидност44 се брише. 

б) Сметката „2411 - Користење на задолжителна 
резерва на банките кај Народна банка на Република 
Македонија“ се брише. 

в) По сметката 5102 се воведува нова сметка 5103 
која гласи: ,Долгорочни кредити дадени на нефинанси-
ски правни лица - приватни претпријатија, од наменски 
средства на државата“. 

По својот карактер сметката е активна и на неа 
имаат право да книжат само банките. 

г) По сметката 9211 се воведува нова сметка 9213 
која гласи: „Долгорочни депозити на јавен сектор за 
одобрување на инвестициони кредити на приватни 
претпријатија“. 



Стр: 3128 - Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛДЈСА МАКЕДОНИЈА 4 ноември 1996 

По својот карактер сметката е пасивна и на неа 
имаат право да книжат само банките. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.11.1996 година. 

О. бр. 02-15/LI-5/96 Претседател 
29 октомври1996 година на Народна банка 

' на Република Македонија 
Гувернер, 

М-р Борко Станоевски, с.р. 

1115. 
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 LI сед-
ница, одржана на 29.10.1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОГРА-
НИЧУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА 
РАСТЕЖОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА 
БАНКИТЕ И НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ ВО IV-ТО ТРИ-

МЕСЕЧЈЕ ОД 1996 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за ограничување на обемот и дина-
миката на растежот на денарските пласмани на банките 
и на штедилниците во IV-то тримесечје од 1996 година 
(„Службен весник на РМ“, бр. 53/96) се врши следното 
дополнување: 

а) Во точката 3 се додава нов став 2 кој гласи: 
„По исклучок од став 1 на оваа точка, како пла-

смани кои се под ограничување не се подразбираат дол-
горочните кредити дадени на нефинансиски правни 
лица - приватни претпријатија, од наменски средства на 
државата“. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се применува од 01.11.1996 година. 

О. бр. 02.15 LI-6196 
29 октомври 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот на Народна банка на 
Република Македонија 

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

33.4 Провизијата за извршена купо-продажба на де-
визи на девизниот пазар (куртажа) 0,8% (од 
сто), а најмалку 1.000,00 денари. 

2. Во точката 6 став 1 се додаваат зборовите „освен 
за долгорочни кредити за инвестициони вложувања“. 

3. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објаву-
вањето во „Службен весник на РМ“. 

1116. 
Врз основа на член 63 став 1 точка 23 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија - пречистен 
текст („Службен весник на Република Македонија“, 
број 29/96), Советот на Народна банка на Република 
Македонија на својата LI седница одржана на 
29.10.1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА 
СЕ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА 
УСЛУГИТЕ ШТО ГИ В?ИШ НАРОДНА БАНКА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за единствена тарифа по која се 
наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши 
Народна банка на Република Македонија, („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 82/92, 68/93, 28/ 
94, 67/94, 22/95, 56 /95, 62/95, 4/96 и 45/96), во точката 4 
став 1 во Тарифата под VI потточка 33.4 се менува и 
гласи: 

О. Бр. 02-15/LI-10/96 
29 октомври 1996 година 

Скопје 
Претседател на 

Советот на Народна банка на 
Република Македонија 

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

Одделението за кадровски и персонални работи во 
Владата на Република Македонија во Решението за 
определување претставници во Советот на Институтот4 

за тутун - Прилеп („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 58/96) ја дава следната 

ИСПРАВКА 

- кај кандидатот д-р ВАСИЛ КОЦЕВСКИ, наместо 
професор на Вишата земјоделска школа во Битола, 
треба да стои „вработен во Институтот за земјоделие -
Струмица“. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје I Скопје се води по-
стапка за доделување на чување, воспитување и де-
лумно издржување на мал. дете, по тужбата на тужите-
лот Верица Стојчевска од Скопје, застапувала од ада. 
Пејчиновскi Ѓурица против тужениот Владимир Нико-
лиќ со непозната адреса во СР Југославија. 

Се повикува тужениот да се јави во овој суд. Во 
спротивно, судот ќе му постави привремен старател 
преку Центарот за социјални работи на град Скопје, кој 
ќе ги штити неговите интереси се до правосилното 
завршување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV.П.бр. 1523/ 
96. (388) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води спор за враќање на заем по 
тужбата на тужителката Сузана Лазеска од Скопје, ул. 
„Петар Ацев“ бр. 27/1 против тужениот Ерфан Рама-
дани од с. Студеничани бр. 342, а сега со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот Ерфан Рамадани од с. Студе-
ничани, а сега со непознато место на живеење да се јави 
во Општинскиот суд во Скопје во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот да достави своја адреса и по-
стави поломошник. Во спротивно, ќе му биде одреден 
привремен старател што ќе ги штити неговите права во 
постапката. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, I.П.бр. 3645/ 
95. (387) 

Пред овој суд заведен е спор за развод на брак по 
тужбата на тужителката Садије Рамовиќ од Скопје, 
против тужениот Јусен Рамовиќ со непозната адреса на 
живеење. 
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Се повикува тужениот Јусен Рамовиќ да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
или во истиот рок да ја достави сегашната адреса на 
живеење. Доколку не се јави во рокот од 30 дена на 
истиот ќе му биде поставен и привремен старател во 
смисла на чл. 84 од ЗПП, кој што ќе ги застапува 
неговите интереси до окончувањето на постапката или 
до неговото јавување во судот. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје,II. П.бр. 782/ 
96. (389) 

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 

Лицето Петре Талевски роден на 12.07.1893 година 
во с. Лавци - Битолско уште за време на Турската 
империја отишол во САД на печалба. За последен пат 
Петре е виден во 1948 г. го градот Детроит - Сојузна 
држава Мичиген, САД. Од тогаш за него нема никакви 
вести. 

Се повикува лицето Петре Талевски од с. Лавци, 
како и секое лице кое знае било што за исчезнатиот 
Петре Талевски, за неговите контакти, или за неговиот 
живот по 1948 година без одлагање да се јави во Основ-
ниот суд во Битола. 

Доколку во рок од 3 месеци од денот на објавува-
њето на овој оглас не се јави исчезнатиот или било кој 
друг кој знае нешто за него, судот ќе донесе одлука по 
предлогот за прогласување на исчезнатото лице за 
умрено. 

Од Основниот суд во Битола, ВПП. бр. 373/96. (371) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Се повикува тужената Огњатовиќ вд.% Јована Звез-

дана од с. Зубовце, живее во СРЈ со непозната адреса, 
да се јави при Основниот суд во Гостивар, или постави 
свој полномошник кој ќе ја застапува по предметот 858/ 
96 година, тужена од тужителот Шеапи Мазлама Ајваз 
од с. Дебреше-Гостиварско. 

Доколку не се јави или не постави свој полномошник 
во постапката ќе ја застапува Фидани Шоип стручен 
соработник при Основниот суд во Гостивар се до право-
силното окончување на овој спор. 

Од Основниот суд Гостивар, П.бр. 858/96 (377) 

Се повикува тужениот Беќири Азби Бесим од с. 
Мало Турчане, Гостиварско, сега со непозната адреса 
во Сараево, Босна и Херцеговина, да се јави при Основ-
ниот суд во Гостивар или постави свој полномошник кој 
ќе го застапува по предлогот П.бр. 1081/96 во кој е 
тужен од тужителот Беќири Изаир од с. Мало Турчане. 

Доколку не се јави или не постави свој полномошник 
во постапката ќе го застапува Фидани Шоип стручен 
соработник при основниот суд во Гостивар се до право-
силното окончување на овој спор. 

Од Основниот суд Гостивар, П.бр. 1081/96. (383) 

Пред овој суд се води граѓанска постапка по тужбата 
на тужителот Хазар и Шерифи Мехмед од с. Врап-
чиште - Гостиварско против тужените Илиевска Го-
рица, Илиески Илија, Илиески Војне, Илиески Делче, 
Петроска Дола, Несторова Драгица, Илиески Живко, 
Илиески Трпе, Илиеска Митана, Илиеска Драгица, 
Илиески Јордан застапуваш! од привремен старател 
Илиески Васил од с. Врапчиште, како и против туже-
ните Богоевска Велика, Јованоска Катица, Јованоски 
Пепо, Крајчевска Љубица Аресоноска Доца и Јовано-
ска Сава сите со непозната адреса на живеење а за 

утврдување на сопственост по основ на одршка. Вред-
ност на спорот 135.000,00 денари. 

Согласно одредбите од ЗПП за привремен застап-
ник на тужените Богоеска Велика, Јованоска Катица, 
Јованоски Пепо, Крајческа Љубица Аресоноска Доца и 
Јованоска Сава сите со непозната адреса на живеење им 
се поставува за привремен застапник лицето Илиески 
Васил од с. Врапчиште, Гостиварско. 

Од Основниот суд Гостивар П.бр.41/96. (395) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Пред Основниот суд Велес поведена е постапка за 
оспорување на татковство по тужбата на тужителот 
Ценета Ваикл од с. Горно Оризари преку законската 
застапничка Јасмина Лекпек против тужениот Ваикл 
Норберт од Виена сега со непозната адреса на живеење 
во Австрија. 

Се повикува лицето Норберт Ваикл од Виена, сега 
со непозната адреса на живеење во Австрија во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави 
пред Основниот суд Велес. 

Доколку во наведениот рок тоа не го стори за при-
времен застапник на лицето Ваикл Норберт се одре-
дува Јачева Биљана дипл. пр. стручен соработник во 
Основниот суд Велес. Привремениот застапник ќе ги 
застапува интересите на тужениот во постапката ед до-
дека истиот не се јави пред судот, или, пак, додека не 
назначи полномошник. 

Од Основниот суд Велес, П.бр. 1554/96. (397) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред основниот суд во Дебар е заведена процесна 

постапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Фисник Даци од Дебар против тужената Церка Даци 
род. Демировска сега со непозната адреса на живеење 
во СР Германија. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужената да се јави во судот, достави 
точна адреса или, определи полномошник кој ќе ја за-
стапува по постапката по овој предмет во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок судот на тужената ќе и по-
стави привремен застапник преку ЦСР Дебар. 

Од Основниот суд Дебар. П.бр. 60/96. (370) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Основиот суд во Кочани е поднесена тужба од 
мал. Борчо Стојков од Кочани преку законскиот за-
стапник-неговиот татко Влатко Стојков од Кочани ул. 
„11-ти Октомври“ бр.1/а против тужената Јулија Ѓорѓи-
ева од Кочани на привремена работа во Швајцарија, со 
непозната адреса за зголемување на издршка. 

Се повикува тужената Јулија Ѓорѓиева од Кочани да 
се јави во рок под 30 дена во Основниот суд во Кочани. 

Доколку тужената не се јави во определениот рок, 
ниту постави свој полномошник, судот ќе и определи 
привремен застапник и тоа Благојчо Стојменов судски 
приправник во Оптшинскиот суд во Кочани, кој ќе ги 
застапува интересите на тужената се до правосилното 
окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани П.бр. 312/96. (375) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд се води парнична постапка по тужбата 
на тужителот Спасовски Ратко од Куманово со стан на 
ул. „Михајло Лупин“ бр. 55 против тужениот Томислав 
Лазаревски од Куманово со непознато престојувалиште 
за утврдување на сопственост. Вредност на спорот 1.000 
денари. 
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На тужениот му се поставува привремен застапник 
Љиљана Петровска стручен соработник при Основниот 
суд во Куманово, кое ќе го застапува тужениот до окон-
чувањето на постапката иди до неговото појавување во 
судот. 

Од Основниот суд Куманово, П.бр. 965/95. (390) 

Пред овој суд се води парнична постапка по тужбата 
на тужителот Цветковски Горѓи од Куманово, ул. „Ва-
раждниска“ бр. 28 против тужениот Османовски 
Перо од с. Тромеѓа Зебрњачки пат за нарушено владе-
ние. Вредност на спорот 2.000 денари. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса судот му 
поставува привремен застапник Маја Денковска стру-
чен соработник при Основниот суд Куманово што ќе го 
застапува до правосилното окончување на овој спор. 

Од Основниот суд Куманово, П.бр. 2965/95. (385) 

Пред овој суд се води парнична постапка по тужбата 
на тужителот Спахија Имер од Куманово со стан на ул. 
„Божидар Аџија“ бр. 12, против тужениот Селими Ли-
ман со непознато престојувалиште, за утврдување на 
сопственост. Вредност на спорот 1.000 денари. 

На тужениот му се поставува привремен застапник 
Љиљана Петровска стручен соработник при Основниот 
суд во Куманово, која ќе го застапува тужениот до 
окончување на постапката или до негово појавување на 
судот. 

Од Основниот суд Куманово, П.бр. 1735/96. (389) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 

тужбата на тужителот Сејдини Јусуф од с. Чегране, 
Гостиварско, против тужената Добревска Слафка од с. 
Стенче а сега со непозната адреса, поради утврдување 
на сопственост по основ на купопродажба. 

Бидејќи тужената Добревска Слафка е со непозната 
адреса во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да 
се јави во судот или да одреди свој полномошник, а во 
спротивно на истата ќе и биде поставен привремен ста-
рател преку Центарот за социјална работа Тетово, кој 
ќе ги застапува нејзините интереси се до окончување на 
постапката. 

Од основниот суд Тетово, П.бр. 1271/96. (373) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужбата на тужителот ПСШ ,ЛЕШНИЦА“ ДОО Те-
тово против тужениот Нухија Али од с. Ѓермо Тетово а 
сега со непозната адреса во странство поради надомест 
на штета. 

Бидејќи тужениот Нухија Али е со непозната адреса 
се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот да се јави во судот или да одреди свој полномошник 
а во спротивно на истиот ќе му биде поставен привре-
мен старател кој ќе ги застапува неговите интереси се 
до окончување на постапката. 

Од Основниот суд Тетово, П.бр.983/96 (374) 

Пред овој суд се води граѓански спор за исполнување 
на договор по тужбата на тужителот Крстевски Ан-
гелко од с. Туденце, против Петровски Живко од Бео-
град сега со непозната адреса. Вредност на спорот 
20.000 денари. 

Се повикува лицето Петровски Живко од Београд 
сега со непозната адреса да во рок од 30 дена се јави во 
овој суд, или постави свој полномошник да ги штити 
неговите права во постапката, доколку во овој рок не се 

јави или постави свој полномошник, судот преку ЦСР 
Тетово ќе му постави привремен старател кој ќе се 
грижи за неговите права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд Тетово, П.бр. 1246/96. (376) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
сопственост по тужбата на тужителот Садри Ќамиљи 
од с. Одри против тужениот Стојан Атанасовски од с. 
Одри сега со непозната адреса во СР Југославија. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса се повикува 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на РМ“ да се јави во судот или да одреди свој 
полномошник, а по истекот на овој рок на истиот ќе му 
биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува 
неговите интереси се до окончување на постапката 

Од Основниот суд Тетово, П.бр. 1375/96. (396) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителот Јусуфи Јусуф 
од с. Одри против тужената Раимонда Дине од Репу-
блика Албанија со непозната адреса. 

Бидејќи тужената Раимонда Дине е со непозната 
адреса во Република Албанија се повикува истата по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да 
се јави и во судот во рок од 30 дена или да одреди свој 
полномошник. Во спротивно на истата ќе и биде поста-
вен привремен старател преку Центарот за социјална 
работа Тетово. 

Од Основниот суд Тетово, П.бр.1263/96 (372) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
утврдување на сопственост по тужбата на тужителот 
Македонска православна црква-епархија полошко ку-
мановска, тетовско архиерејско намесништво против 
тужените Драган Стевовски од с. Огушиште, Петар 
Стевиќ од с. Отушиигге сега во САД со непозната 
адреса на живеење и др. 

Се повикува тужениот Петар Душанов Стевиќ 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 по обајвувањето на огласот. 
По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му постави 
привремен старател преку центарот за социјални ра-
боти Тетово. 

Од Основниот суд Тетово, П. бр. 664/96. (393) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужбата на тужителот Савевски Дракче од Тетово ул. 
„Благоја Тоска“ бр. 29/32 против тужениот Зејнели Фе-
тиш од с. Јажинце сега на привремена работа во Герма-
нија со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави 
точна адреса или, да одреди полномошник кој ќе ја 
застапува 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 социјални работи Тетово. 

Од Основниот суд Тетово, П.бр. 1014/96. (392) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Лика Дрита од Тетово против 
тужениот Лика Самет од Швајцарија сега со непозната 
адреса. 

Бидејќи тужениот Лика Саме е со непозната адреса 
во Швајцарија истиот се повикува да во рок од 30 дена 
се јави пред судот или во истиот рок овласти свој полно-
мошник во земјата а во спротивно овој суд ќе му по-
стави привремен застапник преку ЦСР Тетово кој ќе се 
грижи за неговите права и интереси до правосилното 
окончување на спорот за развод на брак. 

Од Основниот суд Тетово, П. 831/96. (394) 
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Пред овој суд води процес Аким Рамадани од с. Д. 
Палчиште, против Рамадани Исак Џеват и Рамадани 
Исак Емурла од с. Д. Палчиште, сега со непозната 
адреса во Швајцарија, за исполнение на договор. 

Се повикува тужениот Емурла да во рок од 15 дена 
по објавувањето на огласот да се јави на судот или 
постави свој застапник, а по протек на овој рок ќе му 
биде поставен привремен старател, кој ќе ја води по-
стапката во негово име. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1121/96. (391) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителката Бектеши 
Џарије од с. М. Речица против тужениот Бектеши Не-
зир од с. Боговиња а сега моментално во Германија со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот Бектеши Незир од с. Бого-
виње да се јави во судот и достави точна адреса, или да 
одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката 
во овој предмет во рок од 30 дена сметано од објавува-
њето на огласот. По истекот на овој рок судот на туже-
ниот ќе му постви привремен старател преку Центарот 
за социјални работи - Тетово. 

Од Основниот суд Тетово, П. бр. 1174/96. (378) 

Пред Основниот суд во Тетово е во тек постапка за 
докажување на смртта на лицето Нурије Шаќири од с. 
Г. Речица Тетовско по предлог на предлагачот Шаќири 
Сатки од истото село. 

Се повикува лицето Нурије Шаќири од с. Г. Речица, 
Тетовско да се јави во Основниот суд Тетово и секој 
друг што знае за нејзиниот живот во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот. 

Од Основниот суд Тетово, П. бр. 448/96. (379) 

Пред овој суд се води спор за утврдување на татков-
ство по тужбата на тужителката Ѓузел Амети од с. ЈГ. 
Речица, Тетовско против тужениот Далиф Муслија од 
с. М. Речица - Тетовско а сега со непозната адреса во 
Швајцарија. , 

Се повикува тужениот Далиф Муслија од с. М. Ре-
чица кој сега се наоѓа со непозната адреса во Швајца-
рија да се јави пред Основниот суд во Тетово во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот, да достави 
своја адреса или постави свој полномошник, во спро-
тивно судот ќе му постави привремен старател кој ќе го 
штити неговите права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд Тетово, П. бр. 1268/96. (380) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителката Назлија Саити од с. Д. Леш-
ница, против тужениот Љутви Адеми од с. Желино на 
привремена работа во СР Германија. 

Се повикува тужениот Љутви Шаип Адеми од с. 
Желино а сега на работа и престој во СР Германија да 
се јави прред Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот да достави своја 
адреса или постави свој полномошник, во спротивно 
судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги 
штити неговите права и интереси во постапката 

Од Основниот суд Тетово, П. бр. 798/96. (381) 

Пред овој суд се води спор по тужбата на тужителот 
Рафет Сали Ибиши од с. Слатино против тужениот 
Ќерими Абдул Селим од с. Слатино а сега со непозната 
адреса во Америка а со основ за утврдување на купо-
продажбата. 

Се повикува тужениот Ќерими Абдула Селим од Со 
Слатино сега со непозната адреса во Америка, да се 
јави пред Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот да достави своја 
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адреса, или постави свој полномошник, во спротивно 
судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги 
штити неговите праќа и интереси во постапката. 

Од Основниот суд Тетово, П. бр. 1238/96. (382) 

Пред Основниот суд во Тетово се води вонпроцесна 
постапка по предлог на предлагачот Абдула Емрули од 
с. М. Речица Тетовско за докажување на смртта на 
лицето.Хазби Шефи Алију од с. М. Речица Тетовско. 

Се повикува Лицето Хазби Шефи АЛИЈУ да се јави ,во 
Основниот суд Тетово и секој друг што знае за неговиот 
живот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, во 
спротивно судот ќе му постави привремен старател и ќе 
ја докаже смртта на истиот. 

Од Основниот суд Тетово, П. бр. 404/96. (384) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

-Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Среѓ. бр. 1384/96 на регистарска влошка бр. 1-67924-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето и 
усогласување со Закон за претпријатијата на Тргов-
ското претпријатие во приватна сопственост на големо 
и мало, услуги, експорт-импорт „ФОУРТЕЕН-КОМ-
ПАНИ" - Скопје, д.о.о. Д.Т.Ц. „Мавровка“ локал бр. 
71. 

Претпријатието е основано со акт за основање на 
основачот Мехмети Суат на 20.06.1996 година. 

Дејности: 070111, 070112,-070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 076131, 070132, 070140, 070150, 090123, 070211, 
070212, 070213 , 070214, 070215 , 070221, 070222, 070223, 
070224, 070325 , 070226, 070229 , 070230, 070240, 0702513, 
070260, 110303, 110304, 110309, 110909, 080114, 080119, 
080121, 080122, 080129, 080190, (380202, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во надворешното и внатрешново трговско работење е 
Мехмети Суат, директор со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег, бр. 
1384/96. (7263) 

, Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 6218/96 на регистарска влошка бр. 1-25239-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на Дејност на Претпријатието за трговија на големо и 
мало, ковинско-издавачка дејност и услуги „БАТА-
ПРЕСС" експорт-импорт п.о. Бул. „Партизански 
одреди“ бр. 72/105, Скопје. 

Дејности: 012421, 012429, 060501, 060502, 060503, 
090183, 120311, реекспорт, консигнација, комисиони 
работи, застапување на странски фирми, претставува-
ње, посредување и застапување во прометот со стоки 
и услуги, работи на долгорочна кооперација, лизинг 
работи, малограничен промет со Грција, Бугарија, Ал-
банија и СР Југославија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
6218/96. (7264) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 6977/96 на регистарска влошка бр. 1-23235-0-
0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
за застапување на Претпријатието за промет на голе-
мо и мало и услуги ,МАКРОТУРС" експорт-импорт 
со ц.о., с. Пирок, Тетово. 

Се брише досегашниот застапник Јакуп Рецепи, ди-
ректор, а се запишува нов застапник Ормани Нирван, 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
6977/96. (7277) 
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Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 
2174/96 на регистарска влошка бр. 1-29705-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на ,директор на 
Претпријатието во приватна сопственост за производ-
ство, услуги и промет на големо и мало „ЕЛ-БИС" 
ц.о., ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 80/2-1, Скопје. 

Се брише Игор Пандилов, а се запишува Благуна 
Пандилова, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2174/96. (7278) 

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 
1813/96 на регистарска влошка бр. 1-67976-0-0-0, го за-
пиша во судскиот регистар основањето на Претприја-
тието за промет со пестициди, ѓубрива и застанувања 
на странски фирми ,,ФИТОХЕМ" увоз-извоз д.о.о., 
ул. „Владимир Комаров“ бб, Скопје. 

Друштвото е основано со одлука за основање од 
02.07.1996 год., а основачи се Никола Ќорнаков и 
Фроска Ќорнакова со стан на ул. „Народен Фронт“ 
ј|р. 25/5, Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110909, 
070310, 070320, застапување на странски фирми, заста-
пување во надворешно трговскиот промет, застапува-
ње и посредување во промет на стоки и услуги, кон-
сигнација, реекспорт, малограничен промет со Бугари-
ја, Грција, Албанија и СР Југославија, склучување до-
говори за долгорочно производство на коперација. 

Претпријатието ги има сите овластувања во прав-
ниот промет со трети лица со неограничено овластува-
ње. 

За обврските што настануваат во главниот промет 
претпријатието одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот промет е Фроска 
Ќорнакова, директор со неограничена одговорност. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
1813/96. ј (727.9) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7238/96 на регистарска влошка бр. 1-67732-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за меѓународен транспорт и трговија 
„ГОТЛИБ" д.о.о. експорт-импорт, бул. „Јане Сандан-
ски“ бр. 36 вл. 2/10, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 
01.01 од 11.06.1996 год., а основач е Стрезоски Спасе 
од Скопје. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
060609, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 0701218, 070129, 
070132 , 070140, 070211, 070212 , 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070229, 
070230, 070250, 070260, 110309, 110109, 110302, 090209, 
070310, 070320, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки и услуги, меѓународен транспорт 
на патници, реекспорт, компензациони работи, кон-
сигнациони складови, малограничен промет со Бугари-
ја, Албанија, Грција 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 претприја-
тието одговара со сиот свој имот. 

Стрезоски Спасе, директор, со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7238/96. (7280) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1908/96 на регистарска влошка бр. 1-64145-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име 
на фирма и проширување на Претпријатието за прои-
зводство, монтажа и сервисирање на електротехнички 
производи „Т.Ц.М. „ТОМАКО"д о.о. Скопје. 

- Од досегашното име на Претпријатието за прои-
зводство, монтажа и сервисирање на електротсхнички 
производи „Т.Ц.М. ИНЖЕНЕРИНГ“ д.о.о. ул. „Пар-
тизански одреди“ бр. 21/1-13, Скопје, сега гласи: Прет-
пријатие за производство, монтажа и сервисирање на 
електротехнички производи „Т.Ц.М. „ТОМАКО" 
д.о.о. ул. „Партизански одреди“ бр. 21/1-13, Скопје. 

Претпријатието во внатрешен промет се проширу-
ва со: 050302, 050100, 011949, 012201, 012202, 012321, 
012322, 012323, 012421, 012429, 012612, 012613, 012615, 
012621, 012622, 012624, 012699 , 012810, 012820, 012830, 
011810, 011920, 011990, 060502 , 060503, 012310, 012322, 
013022, 110403- 110404, 110620, 110901, 110902, 110303, 
011315, 011710, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 
080121, 080122 , 080123, 080129 , 080190,-080201, 080202, 
110109, 110301, 110302, 090129 , 090140, 090160, 090181, 
090209, 090123, 110304, 110611, 130112, 110301, 012001, 
110903,'110905 , 011390, 011311, 011320, 060501, 011710, 
011722, 011723, 011724, 011729. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1908/96. (7281) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1686/96 го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на Претпријатието за туризам и угостителство 
„ПРОТЕА" д;о.о. ул. „Васил Горгов“ бр. 32, Скопје. 

Претпријатието е основано со договор за основање 
од 14.06.1996 год., а основачи се Винко Ивачиќ, Пе-
трушевски Владислав и Петрушевски Жарко од Ско-
пје. 

Дејности: 080201, 080202, 080111, 080112, 080121, 
080122, 080129, 080190, 110109, 080119, 070111, 070113, 
070114, 070123, 070124, 070125, 070126, 070213, 070214, 
070219, 070224, 070310, 070320, реекспорт, продажба 
на стоки од консигнациони складови, посредување и 
застапување на странски лица при промет на стоки, и 
услуги. 

Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и на-

дворешен промет е Винко Ивачиќ, директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1686/96. ' (7494) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решсниетс 
Срег. бр. 680/96 на регистарска влошка бр. 1-46674-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Претпријатието за надво-
решен и внатрешен промет на големо и мало, градеж-
ништво, инженеринг, производство и услуги „ФАТ“ 
д.о.о. експорт-импорт ул. „Студеничанска" 52-А, Ско-
пје. 

Се брише: Наумка Тунтевска, директор без ограни-
чување. 

Се запишува: Димитар Тунтевски, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 680/ 
96. \(7495) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2212/96 на регистарска влошка бр. 1-24278-0-
0-0, ја задиша во судскиот регистар промената на седи-
ште и проширување на дејноста на Претпријатието за 
промет и услуги „МАРАКС" д.о.о. увоз-извоз, ул. 
„Видое Смилевски Бато“ К1-21/19, Скопје. 

Новото седиште на, фдрмата е .Претпријатие за 
промет и услуги „ТИМ ИНЖИЊЕРИНГ 96“ д.о.о из-
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воз-увоз, ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 23 влез I локал 
3, Скопје. 

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 
110109, 110303. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2212/96. (7496) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2075/96 на регистарска влошка бр. 1-42400-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште и лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен трговски промет на ГЈретпријатието за 
промет, туризам, угостителство и услуги „ФРАНС-
КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт, ул. „16 Македонска 
бригада“ бр. 18, Скопје. 

Се врши промена на седиштето на претпријатието 
така да во иднина ќе биде на улица „Маршал Тито“ 
бр. 10, нас. Горче Петров, Скопје. 

Се брише досегашниот директор Бранко Давидов-
ски, а се запишува Славица Шуќуровска, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
2075/96. 

Окружниот стопански суд Скопје, со решението 
Срег. бр. 1190/96 на регистарска влошка го запиша во 
судскиот регистар основањето во мешовита сопстве-
ност на Претпријатието за трговија и услуги „ВРЛД-
РИСРЧ" извоз-увоз д.о.о. ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 
13, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
05.06.1996 год. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 70112, 070113, 
070114, 070121, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 080201, 
080202, 060501, 060502, 060503, 080111, 080112, 080121, 
080122, 080190, 110309, 110909, 070310, 070320, посре-
дување и застапување во надворешнотрговскиот про-
мет, меѓународен транспорт на патници, меѓународен 
транспорт на стока, меѓународна шпедиција, туристич-
ки услуги во странство. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и На-
дворешно трговски промет е Лазаровски Љубомир в.д. 
директор, без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1190/96. (7465) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
Срег. бр. 1414/96, на регистарска влошка бр.1-68042-0^ 
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија транспорт „ДАМИ-ОН" 
ц.о. увоз-извоз ул. „Народен фронт“ бр. 23, локал 23, 
Скопје. 1 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 20.06.1996 год. а основач е Ангел Миланов од Т. 
Велес. 

Дејности: 060501, 060502, 060503 , 070111, 070112, 
070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070124, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 110309, 110909 , 070310, 070320. 

Во' правниот промет претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица, одговара со сите свои 
средства. 

Директор и застапник во надворешно трговското 
работење е Оливера Маџоска, без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1414/96. (7466) 

Окружниот стопански суд Скопје, со решението. 
Срег. бр. 1535/96 на'рсгистарска влошка бр. 1-68054-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето 
право на надворешно трговското работење на. Прет-
пријатието за производство, промет и услуги „БАЛ-
КАН-ПРОМЕТ 96" увоз-извоз д.о.о. ул. „Орце Нико-
лов“ бр. 3, Куманово. 

Претпријатието е, основано со одлука за основање 
бр. 01-1 од 19.06.1996 год.; а основачи се Стојковиќ 
Драган, Станковиќ Збран, Богдановски Стојанчо сите 
од Куманово. 

Дејности: 011320, 011390, 011721, 011724, 011791, 
012624, 012699, 011949, 012310, 011390, 012323 , 012324, 
012622, 012624 , 012699, 013113 , 013114, 013115 , 013121, 
060201, 050202, 060302, 060401, 060402, 060403, 060501, 
060502, 060503, 060601, 060602 , 060801, 060802 , 060803, 
070111, 070112 , 070113, 070114 , 070121, 070122 , 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129 , 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 
080112 , 080113, 080114, 080119 , 080121, 080122 , 080129, 
080190, 08201, 080202, 110301, 110302, 110303, 11304, 
11309, 1110404, 110909, 070300, 070320, малограничен 
промет со Албанија, Грција, Бугарија к СРЈ, посреду-
вање во надворешно-трговскиот промет, реекспорт, 
комисиона продажба, консигнациона продажба, ком-
пензациони работи, меѓународна шпедиција, меѓунаро-
ден транспорт, услуги во меѓународниот транспорт на 
стоки и патници, туристички услуги, во странство, 
угостителски услуги во странство и агенциски услуги 
во областа на транспортот. 

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

Лице овластено за застанување е Костиќ Злата, ди-
ректор без ограничување. 

Окружнсн стопански суд Скопје, Срег. бр. 1535/96. 
- - (7467) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1913/96, на регистарска влошка бр. 1-62062-
0-0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „МАРТИ МАР" д.о.о. експорт-импорт ул. „Ви-
збегово“ бр. 77, Скопје. 

Се брише Ингилизов Стојан, се запишува Ингили-
зовски Трајче. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 1913/ 
96. (7468) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2116/96, на регистарска влошка бр. 1-5592-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Основното музичко училиште „ПЕТАР 
БОГДАНОВ-КОЧКО" д.о. ул. „Мајор Чеде Филипов-
ски“ бр. 21, Гостивар. 

Се брише Богосав Страшески, се запишува Богда-
новски Бобан вд директор. 

Од Основниот суд Скопје 1 Скопје, Срег. бр. 2116/ 
96. (7469) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1775/96, на регистарска влошка бр. 1-6706-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Производно услужното трговско претприја-
тие „АЛЕК - ЕНТЕРПРАЗ" Д . О . О . експорт-импорт 
ул. „Хо Ши Мин“ бр. 108 б, Скопје. 

: Пристапува основачот Марковска Анастасија, а ис-
тапува Марковска Весна. 
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Се брише Марковска Весна, се запишува Марков-
ска Анастасија 

Од Основниот суд Скопје I Скопје,'Срег. бр. 1775/ 
96. (7470) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1274/96 на регистарска влошка бр. 1-67982-0-
0=0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна' сопственост на Претпријатието за промет, 
транспорт и услуги експорт-импорт „ЏИМИ-ОИЛ" 
д.о.о. ул. „Илинденска“ бб, Тетово. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
17.06.1996 год. а основач е Мустафи Џенаит од Тето-
во. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
ќе истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските ќе одговара со целиот свој имот. 

Основачот не одговара, а сноси ризик во висина на 
основачкиот влог. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219 , 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227 , 070228, 070230, 070240, 070250, 070260, 
060501, 060502, 110109, 110309, 110303, 110909, 090209, 
070310, 070320. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е 
Мустафи Џенаит - директор без ограничување: 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1274/96. (7458) 

Окружниот стопански суд Скопје, со решението 
Срег. бр. 5144/96, на регистарска влошка бр.1-38250-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и запишување право на вршење 
надворешно трговски промет на Претпријатието за 
производство, промет и услуги на големо и мало 
„САЛКО“ извоз-увоз п.о. ул. „Перо Тошев“ бр. 19, 
Куманово. 

Основач: Гордана Јовановска од Куманово. 
Дејности: 02011, 020110, 02014, 020140, 011941, 

011949, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122 , 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013,. 070131, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221,. 070225, 070226, 070229, 07031, 
070310, 07032, 070320, 080190. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, бр. 
5144/96. (7459) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1731/96 на регистарска влошка бр. 1-41893-0--

0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за трговија, туризам и 
услуги „БИЗНИС КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт 
ул. „Д. Божинов“ бр. 15, Скопје. 

Дејноста во внатрешниот промет сс проширува со: 
013021, 090171. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
1731/96. (7460) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1849/96, на регистарска влошка бр. 1-68071-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговското друштво за промет на стоки, услуги прои-
зводство, консигнација и застапување Киро и други 
„СОЛАР-96" -увоз-извоз Д.О,“О, ул.. .„Востаничка“ бр. 
148 Скопје. 

Основач: Киро Таневски од Скопје и „МАКСИМА 
ЛАЈН" импорт-експорт - Атина Република Грција. , 

Дејности: 110302, 110303, 110304, 110309, 110905, 
110404, 110909 , 070111, 070112 , 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128. 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070214, 070219, 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227 , 070229, 070230 , 070240, 070250, 070260, 
070201, 070500, 060502, 060501, 090121, 090122, 090131, 
090139, 110301, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет настапува во 
свое име и за с^оја сметка а за обврските сторени 
спрема трети лица одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и на-
дворешен трговски промет е в.д. директорот Киро Та-
невски со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1849/96. (7461) 

Основниов суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2133/96, на регистарска влошка бр. 1-2908-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Холдинг „КОМПАКТ-ХЕЛАК" акционерско дру-
штво за инженеринг, консалтинг и промет, експорт-
импорт п.о. ул. „Народен Фронт“ бр. 19, Скопје. 

Се брише Елизабета Дамјановска вд директор, а се 
запишува во внатрешен и надворешен трговски про-
мет Дамјановски Богдан, директор. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
2133/96. (7462) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2355/96, на регистарска влошка бр. 1-51928-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на 
Трговското - претпријатие „ДЕ-ДИ“ експорт-импорт 
д.о.о. Трговски центар „13-ти Ноември“ бр. 1/8, Ско-
пје. 

Бришење на претпријатието „ДЕ-ДИ“ поради при-
појување кон Трговското претпријатие „ДЕЛМАР-
КОМЕРЦ" извоз-увоз д.о.о. Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2355/96. (7463) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2356/96, на регистарска влошка бр. 1-10610-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето 
на Трговското претпријатие .,ДЕЛМАР-КОМЕРЦ'к из-
воз-увоз д.о.о. Булевар ,Јане Сандански44 ,бр. 58-1/4, 
Скопје. -

Припојувањето на претпријатието ,ДЕ-ДИ“ екс-
порт-импорт д.о.о: кон Трговското претпријатието 
„ДЕЛМАР КОМЕРЦ“ извоз-увоз д.о.о. Бул. ,,Јане 
Сандански“ бр. 58-1/4, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2356/96. (7464) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2916/96 на регистарска влошка бр, 1-292, ја запиша во 
судскиот регистар промената на лице овластено за за-
стапување на „ЈУГОТУТУН" АД за производство, 
обработка, дткуп и продажба на тутун, земјоделство 
и трговија на големо и мало во мешовита сопственост 
со П.О. ул. „Јосиф Јосифовски“ 221, ,Ресен. 

Се брише од судскиот регистар лицето Благојче Ја-
невски, в.д директор, а се запишува Тодор Јанчевски, 
застапник. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2916/96. 
(7413) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
3015/96, на регистарска влошка бр. 1-246, ја запиша во 
судскиот регистар промената на директор на Претпри-
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јатието во општествена сопственост за стопанисување 
со шуми и примарна преработка на дрво „КАЈМАК-
ЧАЛАН" п.о „Борис Кидрич" 33, Битола. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
претпријатието ШПП „КАЈМАКЧАЛАН" Битола на 
лицето Благој Масларов и се брише од судскиот реги-
стар, а се запишува овластено лице за застапување: 
Дипл. шум, инж. Ѓорѓи Каракачевски в.д. директор 
без ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 3015/96. 
(7414) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението 
Срег. бр. 2569/96 на регистарска влошка бр. 1-18684, 
го запиша во судскиот регистар основањето на При-
ватното претпријатие за угостителство, трговија на г о \ 
демо и мало, „БОНЧЕЈЦА" п.о. увоз-извоз ул. „Бра-
ќа Бешироски“ бр. 42, Прилеп. 

Дејности: 013021, 013121, 080121, 090122, 080129, 
080190, 080201, 080202, 110301, 110302, 110309, 060501, 
060502, 060503 , 060601, 060602 , 060609, 070111, 071012, 
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, 090171, 110303, 011311, 011315, 
011320, 011390, 070310, 070320, посредување и застапу-
вање во промет со стоки и услуги, продажба на стоки 
од консигнациони складови, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, туристички и угости-
телски услуги, меѓународна шпедиција. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Боро Талески, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 
2569/96. (7415) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2984/96, на регистарска влошка бр. 1-6343, ја запиша 
во судскиот регистар промената на седиште и лице 
овластено за застапување на Претпријатието - дру-
штво со ограничена одговорност во мешовита сопстве-
ност за надворешна и внатрешна трговија „БИ-
ТРЕЈД" п.о. експорт-импорт ул. „1-ви Мај“ бр. 204, 
Битола. 

Се разрешува од функцијата директор на претпри-
јатието, лицето Живко Божиновски заради остварува-
ње право на пензија, а на негово место за в.д. дирек-
тор се именува лицето Пецо Гроздановски. 

Се врши промена на седиштето на Претпријатието 
од ул. „Добривое Радосављевиќ" бр. 3 во Битола, на 
ул. „Бул. „1-ви Мај“ бр. 203, Битола. 

Од Основниот суд во Скопје, Срег. бр. 2984/96. 
(7416) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7796/96, на регистарска влошка бр. 1-68059-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
претпријатието и право на вршење надворешно тргов-
ски промет на Трговското претпријатие „АПЛАУЗ 4" 
д.о.о. ул. „710" бр. 1, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 
1/1 од 27.06.1996 год., а основачи се Марјан Трифунов-
ски и Гоце Трифуновски од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 70224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 

070260, 080121, 080122, 080190, 110309, 110909, 070310, 
070320. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешно трговскиот промет се: 
Марјан Трифуновски, директор и Гоце Трифуновски, 
комерцијален директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7796/96. (7417) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1300/% на регистарска влошка бр. 1-68012-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и за-
пишување право на вршење работи на надворешен 
трговски промет на Претпријатието за завршни рабо-
ти во градежништвото, промет и услуги „МАГНЕТ“ 
д.о.о. ул. „Тодор Чангов“ бр. 32/5, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 17.06.1996 год., а основач е Драган Тасевски од 
Скопје. 

Дејности: 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 07Ш24, 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, 060501, 060502, 060503, 080201, 
080202, 110302, 110309, 110402, 110403, 110404, 110620, 
110902, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
продажба на стоки од консигнациони складови, меѓу-
народна шпедиција, реекспорт. 

Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
Лице овластено за заситување во внатрешниот и 

надворешниот промет е: Драган Тасевски, директор, . 
без огрнаичувања. 

Од Окружниот стопански суд во Сдопје, Срег. бр. 
1300/96. (7481) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2390/96 на регистарска влошка бр. 1-68098-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Транспортното трговско друштво „ФА" ДООЕЛ, Ми-
то Хаџивасилев Јасмин“ б.б., Скопје. 

Дејности: 070140, 070230, 070320. 
Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во меѓународниот 

превоз на стоки во друмскиот сообраќај, Иловски Ѓор-
ѓи Константин, управител без ограничување, овластен 
и за застапување во надворешна трговија со непре-
храмбени стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
2390/96. (7482) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2088/96 на регистарска влошка бр. 1-21798-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
овластено лице за застапување во внатрешен и надво-
решен трговски промет на Претпријатието за трговија 
„МЕГА КОМЕРЦ-М" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Народен 
фронт“ бр. 25/10, Скопје. 

Се брише досегашниот директор Клинчаров Борче, 
а сс запишува Манева Стсвчсвска Магдалена в.д. ди-
ректор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
2088/96. (7483) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1791/96 на регистарска влошка бр. 1-68036-0-
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0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и запишување право на надворе-
шно трговско работење на Претпријатието за тргови-
ја, угостителство, услуги и шпедиција „РОДИ КОМ" 
д.о.о. увоз-извоз, ул., „Јане Сандански“ бр. 3-2/27, Ско-
пје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
бр. 01-01/96 од 30.06.1996 год. а основач е Димитров-
ска Корнелија. 

Дејности: 012512, 012513, 012515, 012521, 012522, 
012524^ 012611, 012614, 012621, 012622, 012701, 012702, 
012703, 012810, 012820, 012830, 013010, 013021, 013022, 
013050, 013111, 013114, 013119, 013121, 060501, 060502, 
060503 , 060602 , 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 0)0140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 
070229, 070240, 070250, 080111, 080112, 080113 , 080114, 
080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 
110302, 110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 110403, 
110404, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, застапу-
вање и посредување во прометот со стоки и услуги, 
консигнација, реекспорт, туристички услуги, шпедици-
ја. 

Во правниот промет со трети лица претпријаитето 
истапува во свое име и за своја сметка. За сите обв-
рски настанати во прометот претпријатието одговара 
со целиот свој имот. 

Во внатрешното и надворешното трговско работе-
ње претпријатието ќе биде претставувано од основа-
чот Корнелија Димитровска, директор без ограничува-

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1791/96. (7484) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 743/96 на регистарска влошка бр. 1-13984-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, трговија 
и услуги „МАРЛЕС" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Ратко Ми-
тровиќ“ бб. Скопје. 

Се брише Драган Митаноски, се запишува Драго-
слав Костовски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 743/ 
96. (7485) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 648/96 на регистарска влошка бр. 1-11611-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на 
основач, директор и проширување на дејноста на 
Претпријатието за промет и услуги „ЗАР“ д.о.о. екс-
порт-импорт, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 49, Гевгелија. 

Истапува основачот Зденка Аврамовска, а приста-
пува Драгана Аврамовска. 

Дејноста во внатрешен промет на претпријатието 
се проширува со: 011820, 020110. 

Се брише Зденка Аврамовска, се запишува Драга-
на Аврамовска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 648/ 
96. (7486) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2136/96 на регистарска влошка бр. 1-20963-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувана на 
дејноста на Рудници и железарница „СКОПЈЕ-ТАЈ-
МИШТЕ" д.о.о. Претпријатие за производство, прера-
ботка, промет и услуги ц.о. Кичево. 

Во внатрешен промет се прошируваат следните деј-
ности: 070140, 070150, 07021. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2136/96. ' (7407) 

Окружниот стопански суд Скопје - Скопје, со ре-
шението Срег. бр. 3075/96, на регистарска влошка 
бр. 1-60668-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар про-
мената на лице на Претпријатието за трговија и услуги 
„СБДБ БИЦО“ ц.о. увоз-извоз ул. „Раде Кончар“ бр. 
3, Куманово. 

Се брише Слободанка Додевска, директор, а се за-
пишува во внатрешен и надворешен промет Голубовиќ 
Красимир, директор. 

Од Окружниот стопански суд - Скопје, Срег. бр. 
3075/96. (7408) 

Окружниот стопански суд Скопје, со решението 
Срег. бр. 1427/96 на регистарска влошка бр. 1-67958-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство и трговија „АНФА-
М" д.о.о. експорт-импрот ул. „Пиринска“ бр. 34, ,Ско-
пје. 

Основач и директор: Фросина Миновска од Скопје. 
Дејности: 011941, 011949, 012310, 012321, 012322, 

012421, 012429, 013021, 03003, 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, 080190, 080201, 080202, 090121, 
110109, 110309, 110404, 110909, 070310, 070320. 

Застапување и посредување во надворешно тргов-
скиот промет на стоки и услуги, реекспорт, застапува-
ње на странски фирми, малограничен промет со СРЈ, 
Бугарија, Грција, Албанија. 

Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег. бр. 
1427/96. (7409) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1213/96, на регистарска влошка бр. 1-1222-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за производство, про-
мет и услуги „ЛАДЕЊЕ“ д.о.о. ул. „Леринска" бб, 
Скопје. 

Во внатрешен промет се прошируваат следните деј-
ност: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070224, 
110301, 110309, 110909. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
1213/96. ^ ^ ^ ^ (7410) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1247/96, на регистарска влошка бр. 1-67974-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Производно трговското претпријатие „АРПРА-РА-
ПАР4 д.о.о. ул. „Коста Веселинов“ бр. 8, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт-одлука за осно-
вање а основач на претпријатието е Антонијо Петров 
од Скопје. 

Дејности: 011211, 011231, 011232, 0113111, 011312, 
011313, 011314, 011315, 011320, 011390, 011791, 011799, 
011810, 011820, 011832, 011920, 011930, 011941, 011949, 
011990, 012111, 012112, 012130, 012201, 012202, 012310, 
012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012410, 012421, 
012429, 012511, 012513, 012524, 012611, 012612, 012613, 
012614, 012615 , 012621, 01262 , 012701, 012702, 012703, 
012810, 012820, 012830, 012909, 013010, 013021, 013022, 
013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013071, 013072, 
013073, 013080, 013091, 013099, 013112, 013113, 013114, 
013121, 013122, 013400, 013500, 013904, 013909, 020110, 
020121, 020140, 020201, 020202, 050100, 050201, 050209, 
050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 0801 И, 
080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 
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080201, 080202, 090110, 090121, 0:90122, 090123, 090131, 
090132, 090133 , 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 
090179, 090181, 090189, 090202 , 090209, 110109, 110301, 
110302, 110303, 110304, 110309, 110402, 110403, 110404, 
110620, 110902, 110903, 110905, 110909, 120311, 120312, 
120363. Дејностите што претпријатието ќе ги обавува 
во надворешниот трговски промет се следните: 070310, 
надворешна трговија со прехранбени производи: 
070320, надворешна трговија со непрехранбени прои-
зводи, застапување и посредување во промет со стоки 
и услуги, консигнација, реекспорт, туристички услуги 
со странство, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, изведување на градеж-
ни и инвестициони работи во странство, малограничен 
промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР. Југослави-
ја. 

Претпријатието во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет ќе го застапува и претставува дирек-
торот Антонијо Петров од Скопје и тоа без ограничу-
вање. 

Претпријатието истапува во свое име и за своја 
сметка во правиот промет со трети лица, а за обврски-
те спрема трети лица одговара со целокупниот свој 
имот (целосна одговорност). 

Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
Од Основниот суд Скопје I - 'Скопје, Срег. бр. 

1247/96. (7411) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2080/96,'на регистарска влошка бр. 1-34231-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на за-
стапник на Приватното трговско претпријатие „ДИ-
КОМ" д.о.о. ул. „Лука Ѓеров" б р. 50-5/9, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Ристовски Димчо 
директор а се запишува Ристовска Роска, директор со 
неограничени овластувања во рамките на дејноста. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2080/96. (7412) 

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 
1468/96, на регистарската влошка, бр. 1-58720-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на лице овла-
стено за застапување во внатрешен промет на НТР 
Претпријатието за производство, промет, посредување 
и услуги „НИМЕТУЛА-КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-
иморт ул. „Маршал Тито“ бр. 6/47, Скопје. 

Се врши промена на лице овластено за застапување 
во внатрешен промет и НТР и тоа: 

Се брише - Екрем Демири - директор, а се запишу-
ва Шерефедин Полику. 

Од Основниот суд во Скопје, Срег. бр. 1468/96. 
' (7359) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1139/96, на регистарската влошка бр. 1-
67967-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основање-
то во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, промет, посредување и услуги „ГОРАН-
ТРЕЈД“ д.р.о. експорт-импорт ул. „Македонска Ко-
совска Бригада“ бр. 10/42, Скопје. 

Дејности: 011905, 110903; 110909, 110901,410620, 
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, 030003, 
030004, 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 производи, 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 29.6.96 год. основач на претпријатие-
то е Горданчо Салтировски од Скопје директор со 
неограничени овластувања за застапуање во внатре-
шен и надворешен промет. Неограничена одговор-
ност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1139/96. (7360) 

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 
1172/96, на регистарската влошка, бр. 1 -67962-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето во приватна 
сопственост на Претпријатието за производство, про-
мет, посредување и услуги „ДИНО-ТРЕЈД" д.о.о. екс-
порт-иморт ул.„Втора Македонска Бригада“ бр. 20-а, 
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, 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 производи, печурки и др. посредува-
ње и застапување во областа на прометот со стоки и 
услуги, малограничен промет со Албанија, Грција, Бу-
гарија и Србија. 

Со одлука од 3.6.1996 год. основач на претпријатие-
то е Хаљиљи Аљи и Мазлиум. Аљи Хаљиљи директор 
со неограничени овластувања, за застанување во вна-
трешен и надворешен промет. 

Неограничена одговорност. 
Од Основниот суд во Скопје, Срег. бр. 1172/96. 

(7361) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 1915/96, на регистарската влошка бр. 1-751 0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промената на директор 
на „МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА“ Буле-
вар „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ бб, Скопје. ' 

Се брише досегашниот директор на МРТ - Мелпо-
мени Корнети, а се запишува Слободан Трајковски -
генерален директор на МРТ. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1915/96. 

(7283) 
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Окружен стопански суд Скопје, со решението Срег. 
бр. 1263/96 на регистарската влошка, бр. 1-67944-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар основањето во приват-
на сопственост и запишување право на вршење работи 
во надворешно трговскиот промет на Претпријатието 
за трговија и услуги „БОДИНГ-92" ц.о. експорт-им-
порт ул. „Сава Михајлов" бр. 4, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
17.06.1996 год. а основач е Павловски Борис од Ско-
пје. 

Дејности: 0701, 07011, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 070150, 0702, 
07021, 070211,м 070212, 070213, 070214, 070219 , 07022, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 05030, 
050301, 050302, 08012, 080129, 080190, 080201, 080202, 
070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правиот промет со трети лица одговара со 
сите свои средства - целосно. 

Директор и застапник во областа на надворешно 
трговскиот промет (без ограничување) е лицето Пав-
ловски Борко од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд, Скопје, Срег. бр. 
1263/96. (7284) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2119/96, на регистарската влошка, бр. 1-
65685-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на лице на Претпријатието за производство и трговија 
„БЈАНКА ЕКСКЛУЗИВ" увоз-извоз д.о.о. ул. „Тале 
Христов" бр. 3/51, Скопје. 

Се разрешува Гичева Елена, директор, а се запи-
шува во внатрешен и надворешен промет Гичева Сне-
жана, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2119/96. (7285) 

то на Друштвото за производство промет и услуги 
„КОМПАНИЈА КИРИЌ“ д.о.о. експорт-импорт ул. 
„Виктор Иго“ бр. 20, Скопје. 

Друштвото е основано со одлука за основање од 
20.06.1996 год, а основач е Ќириќ Љубиша од Белград. 

Дејности: 011941, 011949, 012201, 0120202, 012203, 
012310, 012321, 012322, 050100, 050201, 050202, 050209, 
050301, 050302 , 060501, 060502 , 060503, 070121, 070122, 
070123, 070124 , 070125, 070126, 070127 , 070128, 070132, 
070124, 070221, 070221, 070212 , 070213, 070214, 070219, 
070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 080150, 
090110, 090121, 09022, 090123, 090140, 090150, 090160, 
090181, 090183, 110903, 110905, 110909, 070310, надво-
решна трговија со прехранбени производи 070320, на-
дворешна трговија со непрехрамбени производи, 
вршење туристички работи со странство, посредува-
ње, реекспорт и застапување во надворешен трговски, 
промет, консигнациона продажба. 

За обврските во правниот промет претпријатието 
одговара со целиот свој имот. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешен и на-
дворешно трговскиот промет е Каратановски Алек-
сандар - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1875/96. (7288) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2097/96 на регистарска влошка бр. 1-37721-0-

0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Претпријатието за трговија и услуги 
„ВИСКОМ" д.о.о. Бул. „Октомвриска Револуција“ 
бр. 10/2-8, Скопје. 

Дејности: 011219, 013909, 013904. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2097/96. (7295) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2120/96, на регистарската влошка, бр. 1-
37472-0-0-0, ја заниша во судскиот регистар промената 
на овластено лице за застанување во внатрешен про-
мет на Претпријатието за трговија и услуги „ЛЕДИ 
КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Симче Настевски“ бр. 4-б, Ско-
пје. 

Да се брише досегашниот директор Петре Велков-
ски, а да се запише Стефковски Симеон директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2120/96. (7286) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2206/96, на регистарската влошка, бр. 1-
14937-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на фирма на Компанијата за производство и трговија 
„МАГЛИД" ц.о. извоз-увоз ул. „Мис Стон“ бр. 14, 
Скопје. 

Се менува обликот на претпријатието Компанија за 
производство и трговија „МАГЛИД" ц.о., и во иднина 
ќе гласи: 

Компанија за градежништво „МАГЛИД-ИНЖЕ-
НЕРИНГ" д.о.о. експорт-импорт ул. „Мис Тон“ бр. 
14, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2206/96. (7287) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1875/96 на регистарската влошка, бр. 1-
68035-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основање-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2089/96 на регистарска влошка бр. 1-49769-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Претпријатието за трговија на големо и 
мало извоз-увоз „БИНАЈС" д.о.о. с. Трстеник, Кава-
дарци. 

Дејности: 070240, 070150, 070260, 060501, 060502, 
060503, 080121, 080190, 080201, 090121, 110309, 110909, 
090139, 013010, малограничен промет со Грција, Алба-
нија, Бугарија и Југославија, меѓународна шпедиција, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, посредни-
штво, застапништво, комисиони работи, консигнацио-
ни работи и реекспорт на стоки. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2089/96. (7296) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1729/96 на регистарска влошка бр. 1-68062-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, услуги, туризам, уго-
стителство и трговија на големо и мало „БЕШ ЈИЛ-
ДИЗ" експорт-импорт д.о.о. ул. „Џон Кенеди“ бр. 25/ 
3-2, Скопје. 

Дејности: 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 07021, 070222, 070223, 070225, 070224, 
070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 0802, 08020, 
080201, 080202 , 060501, 060502 , 060601, 060602, 110303, 
110304, 110309, 110909, 012615 , 012820, 012830, 013121, 
013122, 080129 , 080190, 090160, 090150, 090171, 090179, 

I 
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012622, 050100, 080119, 110602 , 080113, 080111, 080112, 
060403, 050301, 050302, 120190, 120420, 120312, 110902, 
080190, 080121, 080122, 07031, 070310, 07032, 070320, 
реекспорт, посредување и застапување во надворешен 
премет, меѓународен превоз на стоки, меѓународен 

превоз на патници, консигнациона продажба, меѓуна-
родна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
превземени во правниот промет со трети лица прет-
пријатието одговара со сиот имот со кој располага со 
целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет с 
Јонузовски Ирфан, вд директор без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1729/96. (7297) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1047/96 на регистарска влошка бр. 1-68021-0-

0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на 
Приватната здравствена организација - ординација по 
општа медицина „КОРПОРЕ САНО" д.о.о. ул. „2 фе-
бруар" бр. 9, Куманово. 

Здравствената организација е основана со договор 
за основање од 22.04.1996 год., а основачи се Арничсв-
ски Среќко и Михајловска Марина. 

Дејности:1301, 13012, 13120, 130111, 130159, 070320. 
Од Основниот 'суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

1047/96. (7298) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2162/96 на регистарска влошка бр. 1-7980-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, проширување на дејност и промена на директор 
на Претпријатието за производство и дистрибуција на 
аудио и видео материјали „БИРЛЕНД ЊУ ПАУЕР 
ПРОДАКШН" експорт-импорт п.о. Скопје, ул. „Ме-
тодија Митевски“ 1/4^7, Скопје. 

Новиот назив гласи: Трговско радиодифузно дру-
штво „ТЕЛЕКС“ ц.о. ул. „Битпазарска" бр. 60, Ско-
пје. -

Се брише стариот директор Сузана Ахмед, а се за-
пишува новиот директор Ахмед Шпенд. 

Дејности: 110302, 120350. 
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 

2162/96. (7299) 

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. 
бр. 1579/96, на регистарската влошка бр. 1-22132-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промената на правен 
облик, основач и директор на Претпријатието за вна-
трешна и надворешна трговија на големо и мало „МА-
ЈАМИ" експорт-импорт д.о.о. ул. „Вера Јоциќ“ бр. 14/ 
20, Скопје. 

Претпријатието за производство, консалтинг и про-
мет „СПЕКАР" п.о. Горни Милановац, СРЈ. 

Се брише Боро Мадиќ, се запишува Боро Мадиќ 
како вд директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
Ј579/96. (7312) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1970/96 на регистарска влошка бр. 1-5222-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, промена на основач и промена на директор на 
Трговското претпријатие „ЕСТО“ д.о.о. ул. „Рузвел-
това" бр. 2/22 Скопје. 

Се врши промена на седиштето и во иднина ќе биде 
на: ГТЦ II кат бр. 15 Градски трговски центар. 

Како основачи на претпријатието истапуваат лица-
та Златко Стоименов од Скопје и Билјана Стоименова 
од Скопје а пристапува лицето Слободан Боцевски од 
Скопје. 

Се разрешува Златко Стоименов директор, а се 
именува Боцевски Слободан директор со неограниче-
ни овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1970/96. (7313) 

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 
1893/96, на регистарска влошка бр. 1-49287-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на основач и ли-
це овластено за застапување во внатрешен промет и 
НТР на Претпријатието за производство на оптички 
помагала, промет и услуги „ИНТЕР-ОПТИК" увоз-из-
воз д.о.о. ул. „Парт. Одреди“ бр. 36/5, Скопје. 

Како основач пристапува лицето Миле Пеливанов 
од Скопје. 

Се брише досегашниот директор Миле Пеливанов 
а се запишува Емил Јосковски, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1893/96. ^ ^ ^ ^ (7314) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2062/96, на регистарска влошка, бр. 1-39457-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
цето овластено за застанување на Претпријатието за 
трговија, производство и услуги „МАНИ“ ц.о. ул. 
„Крушевска“ бр. 2, Богданци. 

Се брише досегашниот застапник САПЛАМАЕВ 
ЗОРАН, директор без ограничување, се запишува но-
виот законски застапник Паункова Хилда, директор, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2062/96. (7315) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на Окружниот стопански суд во Скопје, II 
Ст.бр. 15/96 од 03.IV.1996 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот ППП „Кана Комерц“ -
Скопје, ул. „Н. Русински“ бр. 10-2/28. 

За стечаен судија е одредена Стефка Чесноска-Та-
нева, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Петров Ефтим од 
Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 417-
130. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања, 
накнадно ќе се закаже. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1871) 

Основниот суд во Струга, со решението Ст.бр. 24/% 
од 15.X. 196 година, отвори стечајна постапка према 
должникот ПП „Фриго-Италија" ул. „Маршал Тито“ 
бр. 230 од Струга. 

За стечаен судија се одредува Фатмир Даути, судија 
на Основниот суд во Струга. 

За стечаен управник се одредува Балоски Илија, ул. 
„Ѓуро Салај“ бр. 14 од Струга. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања so пријава so поднесок во два примероци, 
со докзи и вирманска уплата на такса од 600 денари, 
уплатена на жиро сметка бр. 41020-696-37 во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на 
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РМ“. Се повикуваат должниците да ги измират своите 
долгови без одлагање. 

Рочиште за испитување на побарувањата се зака-
жува на 10.XII.1996 година во 10,15 часот во Основниот 
суд - Струга. 

Огласот е истакнат на огласната табла во судот на 
15.Х.1996 година. 

Од Основниот суд во Струга. (1849) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 21/96 
од 25.IX.1996 година над ПП „АЛЕКС - Силвија“ од 
Прилеп ја заклучи стечајната постапка. 

Од Основниот суд во Прилеп. (1836) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
нијата Ст.бр. 31/96 г. - ПТТ „Има-Е-Транс" - Кума-
ново, Ст.бр. 21/96 г. ППУ „Џамбаз-Комерц" Кума-
ново, Ст.бр. 87/96 - ПВНП „Ина - Промет“ - Кума-
ново, Ст.бр. 41/96 ППТУ „Софи-Трејд" Куманово, е 
заклучена стечајната постапка над овие претпријатија. 

По правосилноста на решенијата претпријатијата ќе 
се бришат од Регистарот на Претпријатијата што се 
води при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (1874) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 106/96 од 02.X.1996 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТУТ „К-
М А Т ' од Скопје ул. „Востаничка“ бр. 62. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Киро Јакимовски од 
Скопје, ул. „Бахар Моис“ бр. 1-а, телефон: 366-087. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на 02.XII.1996 год. во 11,45 часот, во барака 4, соба број 
5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Ско пје. (1842) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Сг.бр. 223/96-Ш од 27.V. 1996 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Претприја-
тие на големо и мало „Блимекс" од Скопје ул. „Дебар-
ца“ бр. 11. 

За стечаен судија е одредена Стефка Чесноска-Та-
нева судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од 
Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-11/7, телефон: 251-738. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на 12.XII. 1996 год. во 11 часот, соба број 56 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1843) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека ео 
решението Сг.бр. 229/96 од 10.VI. 1996 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТУП „КОР-
НЕКС" од Скопје ул. „Волгоградска" бр. 5/1. 

За стечаен судија е одредена Стевка Чесноска-Та-
нева, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од 
Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-2/7, телефон: 251-738. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на 12.XII.1996 год. во 10 часот, соба број 56 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1844) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 258/96 од 27.V.1996 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП „Це-Мах" од 
Скопје ул. „Прохор Пчински" бр. 146. 

За стечаен судија е одредена Стевка Чесноска-Та-
нева, 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 во „Службен весник на РМ“, до стечај-
ниот совет со пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања ќе се закаже 
дополнително. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1845) 

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со ре-
шението Ст. бр. 172/96 од 16.Х.1996 е отворена стечајна 
постапка над должникот ПОС за производство, промет 
и услуги „Црвена Звезда“ од Скопје ул. „Сава Ковче-
виќ" б.б. со жиро сметка 40100-601-5096. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Марина Панева Ме-
тодиевска од Скопје, бул. „Кузман Јосифовски Питу“ 
бр. 15/1/31, телефон 423-120. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на 23.XII.1996 год. од 8,30 ч. во барака 4, соба број 5 
при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. 

Основниот суд Скопје И-Скопје, објавува Дека со 
решението Ст. бр. 151/96 од 02.Х.1996 е отворена сте-
чајна постапка над должникот ППП „Шен Импекс“ од 
Скопје ул. ,Дижонска" б.б. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Илија Заковски од 
Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 54. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на 02.XII. 1996 год. од 10,30 ч. во барака 4, соба број 5 
при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1872) 



ЛИКВИДАЦИИ 
Основниот суд Скопје П-Скопје, објавува дека со 

решението Л. бр. 237/96 е отворена стечајна постапка 
над должникот Претпријатие за производство, промет 
и услуги „Ерфолг" ДОО ул. „Партение Зографски'5 бр. 
48 со жиро сметка 40100-601-107383. 

За Ликвидационен управник е одредена Драгица 
Иванџикова од Скопје, ул. „Дрезденска" бр. 15/11-12, 
телефон 363-730. 

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

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

Рочиште за испитувње на пријавените побарувања 
се закажува на ден 15.Х1.1996 год. во 9 ч. во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. 
Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-

шението Л. бр. 230/96 од 08.Х.1996 е отворена ликвида-
циона постапка над должникот Претпријатие за трго-
вија на големо имало „Верса-Пром" - Скопје од Скопје 
ул. „Партизански одреди“ бр. 36, со жиро сметка 40120-
601-238113 

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

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

Рочиште за испитување на пријавениве побарувања 
се закажува на ден 25.XI.1996 год. во 8,10 соба бр. 59 во 
зградата на Апелациониот суд - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1833) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 115/96 од 25.IX.1996 година заклучена 
е ликвидационата постапка над должникот Претприја-
тие за меѓународна и внатрешна шпедиција и трговија 
„Игишпед" Џ.О. Скопје, ул. „Ангел Димов“ бр. 8/5-3. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1850) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението II Л.бр. 91/96 од 15.Х.1996 година заклучена 
е ликвидационата постапка над должникот - Трговско 
услужно претпријатие на големо и мало „Сивекс" ДОО 
експорт-импорт Скопје, ул. „Anкарска“ бр. 23. 

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

Од Основниот суд Скопје-Скопје . (1851) 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решението II Л.бр. 17/96 од 15.X.1996 година заклучена 
е ликвидационата постапка над должникот Издавачко 
претпријатие „Христијанска книга“ од Скопје, ул. 
„Франклин Рузвелт" бр. 16. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1852) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението II Л.бр. 87/96 од 15.Х.1996 година заклучена 
е ликвидационата постапка над должникот Производно 
прометно претпријатие „Вендора-Векам" експорт-им-
порт Д.О.О. Скопје, ул. „Железничка“ бб. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1853) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението II Л.бр. 21/96 од 15.Х.1996 година заклучена 
е ликвидационата постапка над должникот Претприја-
тие за производство, трговија и услуги „Гранада" ДОО 
Скопје, ул. „Атинска“ бр. 26, спрат 7, стан 26. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1854) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението II Л.бр. 15/96 од 15.X. 1996 година заклучена 
е ликвидационата постапка над должникот Производно 
трговско претпријатие на големо и мало „Валтом" 
Скопје, ул. „Елисие Поповски“ бр. 19. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1855) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат под назив: „ П р е т п р и ј а т и е за тури-
зам, сообраќај, застапување, трговија и услуги „Флој 
Турист Компани“ увоз-извоз Д.О.О. - Скопје“. (5415) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за про-
мет, производство и услуги „Дали-Ан Компани“ - Тру-
барево - Скопје“. (5416) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие во опш-
тествена сопственост за производство и услуги Ветери-
нарна станица „Песјак“ П.О. - Македонски Брод“. 

(5436) 
Тркалезен печат под назив: Акционерско друштво 

услужно прометно производствено претпријатие Ју-
госнабдител" ц.о. Скопје. (5610) 

Тркалезен печат под назив: Производно трговско 
услужно претпријатие „РЕКОРД - ИНТЕРНАЦИ-
ОНАЛ“ ДОО Експорт-импорт Скопје. (5583) 

Тркалезен печат под назив: Претпријатие за трго-
вија и графички услуги „ВЕСНА-ГРАФИК" д.о.о. 
Скопје. (5608) 

Тркалезен печат под назив: „Мелоди" ДОО за сцен-
ска музичка издавачка дејност и трговија Скопје. (5606) 

Тркалезен печат под назив: Претпријатие - ДОО за 
производство услуги и промет „СЛОГА - ПРОМЕТ“ 
п.о. (во средината со големи букви е напишано Ш Т И П 
и под него има впишан број ,Д“. 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за, трговија на големо и мало „Роботрон Јуниор“ 
експорт-импорт ц.о. - Скопје. (5492) 

Тркалезен печат под назив: Производно услужно 
трговско претпријатие на големо и мало „Чарли" ц.о. 
увоз-извоз-Скопје. (5492-а) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за трговија, производство и услуги на големо и мало 
„Јута Комерц“ ц.о. увоз-извоз - Скопје. (5493) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Сојуз на 
друштвата на музичарите од забавна и народна музика 
на Република Македонија - Скопје. “ (5494) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трго-
вија на големо и мало, туризам, проектирање и инжене-
ринг извоз-увоз „ВАВ Интернационал“ д.о.о. - Скопје. 

(5495) 
Правоаголен печат под назив: „Трговско претприја-

тие „МОБИ КО" Д.О.О. Експорт-импорт Скопје“. 
(5621) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Месна заед-
ница с. Корешница-Неготино.' (5628) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за произ-
водство и трговија на големо и мало, „Кочанчанка Ко-
мерц“ увоз-извоз д.о.о.- Скопје. (5524) 

Тркалезен печат под назив: „Мелоди" доо за сцен-
ска музичка издавачка дејност и трговија“. (5525) 
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Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 742560/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Ненад Ликар, ул. „Гиго Михајловски“ бр. 2, Скопје. 

(5633) 
Пасош бр. 0219102 на име Садовски Сефер, Дебар. 

(5622) 
Пасош бр. 167144 на име Јонузи Бесим ул. „Ј. Злата-

новски“ бр. 113, Тетово. (5623) 
Пасош бр. 286982 издаден од УВР Скопје на име 

Ферати Неваип с. Бојане, Скопје. (5624) 
Пасош бр. 0555775/95 издаден од УВР Скопје на име 

Рашид Бекир ул. „Струмичка“ бр. 10/2-1, Скопје. (5625) 
Пасош бр. 800252/96 издаден од УВР Куманово на 

име Рахим Ајдиновиќ ул. „Браќа Рибар“ бр. 73, Кума-
ново. (5626) 

Пасош бр. 516253 на име Тоска Ѓулдане ул. „Гоце 
Делчев“ бр. 54, Гостивар. (5627) 

Пасош бр. 812539/96 издаден од УВР Скопје на име 
Таџедин Емини с. Арачиново, Скопје. (5618) 

Пасош бр. 540916/94 издаден од УВР Скопје на име 
Соња Обрадовиќ-Бендевска ул. „Будимпештанска" бр. 
25, Скопје. (5619) 

Работна книшка на име Симе Ѓорѓиевски, Скопје. 
(5620) 

Решение за дуќан бр. 25-710 од 26.06.1996 издадено 
од Министерство за стопанство општина Чаир-Скопје 
на име Селам Алиовски, бул. „Македонско косовска 
бригада“ бр. 5/3, Скопје. (5614) 

Чековна картичка бр. 35651-13 и чекови бр. 956258 
и 956259 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Лидија Кизова, Скопје. (5615) 

Работна книшка на име Ивица Петровски, Скопје. 
(5616) 

Свидетелство за завршено средно образование изда-
дено од Гимназија „Кочо Рацин“ Скопје на име Зоран 
Томовски, Скопје. (5617) 

Диплома за завршено средно образование издадено 
од Гимназија „Зеф Љуш Марку“ - Скопје на име Ервин 
Омери, Скопје. (5618) 

Работна книшка на име Илија Николовски, Скопје. 
(5619) 

Чекови од бр. 1391683 до 1391688 од тековна сметка 
бр. 7632/23, издадени од Охридска банка а.д. - Охрид на 
име Митко Каневче, ул. „М. Нестороски" бр. 21А, 
Охрид. (5515) 

Четири чека од тековна сметка бр. 8279/76, издадени 
од Охридска банка а.д.- Охрид на име Петрушевска 
Елена, ул. „Сирма Војвода“ бр. 44-а, Охрид. (5516) 

Чекови од бр. 2305656 до 2305665 и 2264138, изда-
дени на тековна сметка бр. 3094/39 од Охридска банка 
а.д. - Охрид на име Тупанчески Љубе, с. Мешеишта, 
Охрид. (5517) 

Чекови од бр. 2321689 до 2321693 од тековна сметка 
бр. 3091/36, издадени од Охридска банка а.д. - Охрид на 
име Парулески Славе, с. Лесковец, Охрид. (5518) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 
,Душан Петрушески“ с. Одри на име Лимани Бејтула, 
с. Орашје, Тетово. (5519) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 
„Душан Петрушевски“ с. Одри на име Велија Хасан, с. 
Орашје, Тетово. (5520) 

Пасош бр. 543035/94, издаден од УВР - Струмица на 
име Манев Милан, ул. „То,дор Чучков“ бр. 34, Стру-
мица. (5521) 

Пасош бр. 361617, издаден од УВР - Струмица на 
име Димитрова Тања, ул. „Киро Минанов“ бр. 27/14, 
Струмица. (5522) 

Пасош бр. 0414005, издаден од УВР - Струмица на 
име Димова Велика, с. Дражево 87, Струмица. (5523) 

Пасош бр. 836998/96, издаден од УВР - Скопје на 
име Вукица Дафовска, ул. „Ѓорѓи Сугаре" бр. 10-1/8 
Скопје. (5526) 

Пасош бр. 326533/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Бајрам Јашар, ул. „Демирхисарска" бр. 40, Скопје 

(5527) 
Пасош бр. 23707/93, издаден од УВР - Тетово на име 

Бедри Демири, нас. Дреновец бр. 31, Тетово. (5528) 
Пасош бр. 000173/92, издаден од УВР - Скопје на 

име Златко Ковач, ул. „Даме Груев“ бр. 7-9/3, Скопје. 
(5529) 

Чекови од бр. 223231 до 223240 и 215717 на тековна 
сметка бр. 840-15-6216/41 од Македонска банка а.д. -
Скопје на име Вукица Дафовска, Скопје. (5530) 

Чек бр. 11631575 од тековна сметка бр. 26036138/29, 
издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Мето-
дија Томески, Скопје. (5531) 

Чекови бр. 2107193 и 2107194 од тековна сметка бр. 
1807761, издадени од Комерцијална банка а.д.-г Скопје 
на име Борислав Попов, Скопје. (5532^ 

Чекови бр. 3221278 и 3221279 издадени на тековна 
сметка бр. 73487/31 од Комерцијална Данка а.д. 
Скопје. (5533) 

Пасош бр. 257761/ издаден од УВР - Струмица на 
име Вртова Гурга, с. Моноспитово 219, Струмица. 

(5474) 
Решение за компензациона работа бр. 18-1838/2 од 

04.III.1994 година, издадено од Министерство за односи 
со странство на РМ на име Градежно претпријатие 
„Маркови Кули“ ул. „Васко Карангелески“ б.б. При-
леп. (5475) 

Пасош бр. 0348904 на име Алексов Димитар, ул. 
„Караорман“ бр. 36, Гевгелија. 65476) 

Чекови бр. 210596 и 1134774 од тековна сметка бр. 
52567/99, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на име Трампевска Даринка, Скопје. (5477) 

Чекови бр. 3221278 и 3221279, издадени на тековна 
сметка бр. 73487/31 од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Ласте Додевски, Скопје. (5485) 

Работна книшка на име Леона Марковиќ, Скопје, 
(5486) 

Работна книшка на име Јованка Филиповска, 
Скопје. (5487) 

Работна книшка на име Злате Петрушевски, 
Скопје. (5488) 

Работна книшка на име Биљана Петрушевска, 
Скопје (5489) 

Работна книшка на име Нада Ѓорѓевска, М. Анови, 
Скопје. (5490) 

Решение бр. 11-1958, од 12.^1.1993 год., издадено 
од Секретаријат за стопанство Чаир - Скопје на име 
Мустафа Аснан, Скопје. (5491) 

Работна книшка на име Бошко Кузмановски, с. 
Волково, Скопје. (5496) 

Пасош бр. 564970/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Лазо Гелов, ул. ,Хо Ши Мин“ бр. 302-6, Скопје. 

Пасош бр. 665619/95, издаден од УВР - Куманово на 
име Перица Тасевски ул. „Ристовац" бр. 1 Куманово. 

(5498) 
Пасош бр. 283842/94, издаден од УВР - Скопје на 

име Киро Крстевски, ул. „Методија Патчев“ бр. 36, 
Скопје. (5499) 

Пасош, издаден од УВР - Гостивар на име Незир 
Матњани, с. Мало турчане ЈНА бр. 73, Гостивар. (5500) 

Пасош бр. 151663/94, издаден од УВР Титов Велес 
на име Изет Шабановиќ с. Г. Оризари, Велес. (5501) 

Пасош бр. 909969/96, издаден од УВР - Скопје на 
име Жаклина Василевска ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 22, 
Скопје ' (5502) 

Чек бр. 3259084, издаден на тековна сметка бр. 
10886465 од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Нада Мирчевска, Скопје. (5503) 
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Чекови бр. 11366724 и 11366729, издадени на тековна 
сметка бр. 10554-86 од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Марика Ристова, Скопје. (5504) 

Чекови бр. 1282646 и 1242649, издадени на тековна 
сметка бр. 7986674, од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Музафера Фестиќ, Скопје. (5505) 

Чекови од бр. 952935 до 952941, 952932, 952944, 
952945, 952946, од бр. 928951 до 928962, 1665596, 
1383730, 1337084, издадени на тековна сметка бр. 5062-
15 од Комерцијална банка а.д.- Скопје на име Јефто 
Трајковски, Скопје. (5506) 

Работна книшка на име Мимоза Петровска, Скопје. 
(5507) 

Работна книшка на име Зоран Јандриоски, Скопје. 
(5508) 

Работна книшка на име Мара Сугареска, Скопје. 
(5509) 

Работна книшка на име Фиданка Давитковска, Ку-
маново. ( 5 5 1 0 ) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ-
,Лирија“ - Скопје на име Феризате Абзи, Скопје. 

(5511) 
Решение бр. 25-358 од 01.11.1996 година, издадено од 

Секретаријат за стопанство Центар - Скопје на име 
Пецо Христовски, Скопје (5512) 

Решение за работа, издадено од Секретаријат за 
стопанство - Титов Велес на име Јакупи Исмаил, с. 
Бузалково, Велес. (5513) 

Пасош бр. 013065/ на име Сами Лиман, ул. „Димче 
Мечето“ бр. 17, Скопје. (4804) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ПОУ 
„Рајко Жинзифов" на име Маслак Сибела, с. Горно 
Оризари, Велес. (5514) 

Работна книшка на име Леона Марковиќ, Скопје. 
(5534) 

Пасош бр. 813342/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ристо Паковски, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 268-6, 
Скопје. (5540) 

Пасош бр. 164766/94, издаден од УВР - Тетово на 
име Сабедин Беџети, ул. „Б. Миладиновиќ“ бр. 164, 
Тетово. (5541) 

Работна книшка на име Гоце Зеленовски, Скопје. 
(5542) 

Пасош бр. 782908 издаден од ОВР Струга на име 
Узеири Тасим нас. Теферич, Струга. (5567) 

Работна книшка на име Нурије Рамадановиќ, 
Скопје. (5236) 

Пасош бр. 0256262 издаден од УВР Велес на име 
Златко Ристевски ул. „Неретва“ бр. 1-б, Велес. (5569) 

Девизна штедна книшка бр. 4000-03-04742-А изда-
дена од Инвест банка - Скопје на име Миле Узуновски, 
ул. „Поп Богомил“ бр. 17, Скопје. (5570) 

Пасош бр. 598036/95 издаден од УВР Скопје на име 
Рабије Азировска ул. „Панче Неделковски" бр. 20, 
Скопје. (5571) 

Пасош бр. 791219/95 издаден од УВР Скопје на име 
Хисамедин Пајазит ул. „Цветан Димов“ бр. 81, 
Скопје. (5572) 

Пасош бр. 207515/94 издаден од УВР Скопје на име 
Рецеп Демири ул. „Бис“ бр. 158/34, Скопје. (5573) 

Чекови од 3332181 до 3332193 од тековна сметка бр. 
59917-24 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Дивна Шиповиќ, Скопје. (5574) 

Чекови од бр. 1918673 до 1918682, од бр. 3459846 до 
3459851, 3182498, 3182500 и 3182503 од тековна сметка 
бр. 109455/62 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Љубомир Смилевски, Скопје. (5575) 

Работна книшка на име Емина Адеми, Скопје. (5576) 
Работна книшка на име Дејан Петровски, Скопје. 

(5577) 
Работна книшка на име Васко Анчев, Скопје. (5578) 
Работна книшка на име Џавид Јакупи, Скопје. (5579) 

Свидетелства од I, И, III и IV година издадени од 
Машинско училиште „Гоце Делчев“ Скопје на име 
Лазе Стојанов, Скопје. (5580) 

Пасош бр. 0400190 издаден од УВР Тетово на име 
Дафина“ Сулејмани ул. „Радован Цониќ бр. 43-а, Те-
тово. , (5482) 

Решекие Уп. бр. 12-66/2 од 28.IV.1989 година, изда-
дено од СО-Центар на име Аргир Марковски, Скопје. 

(5584) 
Чековна картичка бр. 211472888 и чекови од бр. 

3077586 до 3077593 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Горан Стојковски, Скопје. (5585) 

Чекови од бр. 3290071 до 3290076 од тековна сметка 
бр. 66090-59 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Милена Мишева, Скопје. (5596) 

Чекови од бр. 3268537 до 3268542 од тековна сметка 
бр. 68092-81 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Маргарита Симеонова, Скопје. (5597) 

Чекови од бр. 3268472 до 3268481 од тековна сметка 
бр. 41015-31 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Маргарита Симеонова, Скопје. 

Чекови од бр. 147391 до 147395, 148399 и 148400 од 
тековна сметка 100377/90 издадени од Земјоделска 
банка АД Скопје на име Фена Јанева, Скопје. (5599) 

Чекови бр. 2827179, 2827181, 2827182 и 2827183 од 
тековна сметка 35788-51 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Борис Стојановски, Скопје. 

(5600) 
Чекови бр. 3283807, 3283808 и 328809 од тековна 

сметка бр. 58059/47 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Димитар Хаџиев бул. „АВНОЈ“ бр. 
40/3-4, Скопје. (5601) 

Работна книшка на име Каролина Арсова, Скопје. 
(5602) 

Работна книшка на име Славе Кекеновски, Скопје. 
(5603) 

Работна книшка на име Марика Петковска, Скопје. 
(5604) 

Решение Уп.бр. 12-8691, издадено од Секретаријат 
за стопанство Центар Скопје на име Елена Додевска, 
Скопје. (5605) 

Пасош бр. 0146423 на име Љазим Рамани с. Г.Пал-
чиште, Тетово. (5613) 

Пасош бр. 166455 на име Зендели Бурханедин с. 
Г.Бањица, Гостивар. (5611) 

Пасош бр. 196438 на име Абдија Емрла с. Градец, 
Гостивар. (5612) 

Пасош бр. 644343 издаден од УВР Скопје на име 
Башким Бериша ул. „Лазар Поп Трајков“ бр. 43/1-1, 
Скопје. (5609) 

Пасош бр. 112199 на име Емини Неџат ул. „Средо-
рек“ 50, Куманово. (5608) 

Пасош бр. 0115283 издаден од УВР Кочани на име 
Анастасов Стојан ул. „29 Ноември“ бр. 21, Кочани. 

(5606) 
Пасош бр. 226734/94 издаден од УВР Гостивар на 

име Нуредини Хаджерка ул. „Београдска" бр. 30, Го-
стивар. I (5586) 

Пасош бр. 724143/95 издаден од УВР Скопје на име 
Алија Садик ул. „Рифат Бурџевиќ" бр. 75, Скопје. 

(5587) 
Пасош бр. 7666762/95 издаден од УВР Скопје на име 

Атина Новаковска ул.„Никола Тримпаре" бр. 18/2-2, 
Скопје. (5588) 

Пасош бр. 218509/94 издаден од УВР Кичево на име 
Алифуад Кусароски бул.„Ослободување“ бр. 44, Ки-
чево. (5589) 

Пасош бр. 12537/93 издаден од УВР Скопје на име 
Радмило Поповиќ ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 24/19, Скопје. 

(5590) 
Пасош бр. 165282/94 издаден од УВР Гостивар на 

име Хетем Хавзи с. Градец, Гостивар. (5591) 
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Пасош бр. 353746/94 издаден од УВР Скопје на име 
Делфина Манчевска ул. „Баница“ бр. 16-а, Скопје. 

(5592) 
Пасош бр. 746234/95 издаден од УВР Скопје на име 

Игор Мерџановски ул. „Народен фронд" бр. 15/20, 
Скопје. (5593) 

Чекови бр. 2266047, 2266053, 2266054 и 2266055 од 
тековна сметка бр. 4766-16 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Слободанка Арсовска, Скопје. 

! (5594) 
Чекови од бр. 3094375 до 3094378 и 3094372 од те-

ковна сметка бр. 37460-40 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Зора Качаковска, Скопје. 

(5595) 
Пасош бр. 408804 издаден од УВР Тетово на име 

Махмут Јусуфи ул. „Н. Тесла“ бр. 33, Тетово. (5543) 
Пасош бр. 0806599 издаден од УВР Кочани, на име 

Апостолов Стојчо с. Зрновци, Кочани (5490-а) 
Пасош бр. 0383252 издаден од УВР Прилеп на име 

Вељановски Зоран ул. „Точила" 1Ц4/7, Прилеп. (5545) 
Пасош бр. 380264 издаден од УВР Тетово на име 

Адили Севдије с. Требош, Тетово. ; (5544) 
Пасош бр. 80470 издаден од ОВР Струга на име 

Истрефи Бдерим с. Велешта, Струга. (5546) 
Пасош бр. 0016372 на име Белкова Даница ул. „П 

Октомври“ бр.8, Кавадарци. (5548) 
Пасош бр. 0490052 издаден од ОВР Крива Паланка 

на име Ѓоневски Миланче с. Конопница, Крива Па-
ланка. (5547) 

Решение бр. 11-2146 од 22.VII.1992 година за 
вршење на такси услуги издадено на име Зулфи 
Ибраим, Скопје. (5549) 

Решение бр. 11-158 од 14.I.1985 г. за вршење на 
автоелектрични работи издадено на име Јакуб Бекира-
гиќ, Скопје. (5550) 

Чековна картичка бр. 40053/59 на име Јакимовска 
Весна - овластено лице чековите од бр. 1873906 до 
1873910 издадени од Комерцијална банка ад. Скопје. 

(5551) 
Чековна карта бр. 16105/93 и чекови бр. 11194748, 

11194749 и 11194750 издадени од Стопанска банка а.д. 
Скопје на име Весна Јакимовска, Скопје. (5552) 

Работна книшка на име Болбоџевски Коста, Скопје. 
(5553) 

Работна книшка на име Ефтимова Лора, Скопје. 
(5549) 

Пасош бр. 0303001 на име Веби Рахмани, с. Пада-
лиште, Гостивар. (5567) 

Пасош бр. 136991 издаден од ОВР Крива Паланка на 
име Драган Ѓорѓиевски с.Герман, Крива Паланка. 

(5560) 
Пасош бр. 00842/92 издаден од УВР Велес на име 

Лазар Трајковски ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 16, Велес. 
(5561) 

Пасош бр. 833487/96 издаден од УВР Скопје на име 
Агрон Кики ул. „167" бр. 46, Скопје. (5562) 

Пасош бр. 206868/94 издаден од УВР Скопје на име 
Омер Бавчиќ бул. „Ј. Сандански“ бр. 103/1-6, Скопје. 

(5563) 
Чекови од бр. 2795819 до 2795825 од тековна сметка 

бр. 8757359 издаден од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Милан Телевски Скопје. (5564) 

Работна книшка на име Рамадан Ибраимовски, 
Скопје. (5565) 

Свидетелство од VIII одделение издадено од ОУ 
„Братство Единство“ с.Коњари, Скопје. (5566) 

Чекови бр. 2020910, 1907211 и 1746948, издадени од 
Комерцијална банка а, д. - Скопје на име Драгица Геор-
гиева, Скопје. (5417) 

Три чека од тековна семетка бр. 4179/35, издадени 
од Охридска банка а.д. - Охрид на име Волканоска 
Мирјана, ул. „Климент Окридски" бр. 37, Охрид. (5431) 

Десет чека од тековна сметка бр. 3130/75, издадени 
од Охридска банка а.д. - Охрид на име Алачова Мир-
јана, ул. „Богомилска" бр. 7, Охрид. (5432) 

Единаесет чека од тековна сметка бр. 3415/63, изда-
дени од Охридска банка а.д. - Охрид на име Митрески 
Никола, ул. „Ристо Чадо“ бр. 119, Охрид. (5433) 

Пасош бр. 522798/95, издаден од УВР - Тетово на 
име Шерифи Иса, с.Рогле, Тетово. (5435) 

Пасош бр. 0276226/94, издаден од ОВР - Делчево на 
име Мингров Џавит, с.Град, Делчево. (5437) 

Работна книшка на име Елизабета Змејковска, 
Скопје. (5438) 

Работна книшка на име Сали Мамути, Скопје. (5439) 
Пасош бр. 0276554/94, издаден од ОВР - Виница на 

име Трајчев Игор, с.Истибања, Виница. (5440) 
Пасош бр. 388344/94, издаден од ГУВР - Скопје на 

име Милорад Чукиќ, ул. „Емин Дураку“ бр. 3/2-15, 
Скопје. (5442) 

Работна книшка на име Али Кјмет, Скопје. (5443) 
Работна книшка на име Мустафа Адлан, Скопје. 

(5444) 
Работна книшка на име Ангелче Лазаров, Скопје. 

(5445) 
Работна книшка на име Даниела Николовска, 

Скопје. (5446) 
Пасош бр. 000162/92, издаден од УВР - Скопје на 

име Жаклина Костадинова, ул. „Костурска“ бр. 18/2-16, 
Скопје. (5447) 

Пасош бр. 540443/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Магда Ангелова, ул. „Костурска“ бр. 18/2-16, 
Скопје. (5448) 

Пасош бр. 552713/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Валентино Шараф Хај Фриј, ул. „Костурска“ бр. 
18/2-16, Скопје. (5449) 

Пасош бр. 538083/94, издаден од УВР - Скопје, на 
име Мухарем Реџа, ул. „Рокомија" бр. 2?-а, Скопје. 

(5450) 
Пасош бр. 0385455/94, издаден од УВР - Скопје на 

име Али Асан, ул. „Виетнамска“ бр. 19, Скопје. (5451) 
Пасош бр. 207537/94, издаден од УВР - Скопје на 

име Нецати Ибраими, с.Сарај, ул. „6" бр. 16, Скопје. 
(5452) 

Пасош бр. 492711/95, издаден од УВР - Крива Па-
ланка на име Надица Стојчева, ул. „М.Тито" бр. 120, 
Крива Паланка. (5453) 

Пасош бр. 360066/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Марина Абдираман, ул. „171" бр. 27, Скопје. (5454) 

Пасош бр. 563354/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Зоран Заневски, ул. „Петар Манџуков" бр. 64. 

(5455) 
Чекови од бр. 576234 до 576241 и броевите 508742, 

508743,1231411, 632457 и 632458, издадени од Комерци-
јална банка а.д. - Скопје на тековна сметка бр. 12135-59 
на име Стојкович Боислав, Скопје. (5456) 

Чекови бр. 3102812 и 3102814, издадени од Комерци-
јална банка а.д. - Скопје на тековна сметка бр. 77464/ 
48, на име Љубица Гулева, Скопје. (5457) 

Работна книшка на име Невзат Салиовски, Скопје. 
(5458) 

Работна книшка на име Фати Мустафа, Скопје. 
(5459) 

Работна книшка на име Рамадан Исмаил, Скопје. 
(5460) 

Решение Уп. бр. 25-4308, издадено од Секретаријат 
за стопанство - Центар - Скопје на име Татјана Бел-
кова, Скопје. (5461) 

Пасош бр. 409136, издаден од ГУВР - Тетово на име 
Узаири Ресул, с.Шипковица, Тетово. (5462) 

Пасош бр. 380842/94, издаден од УВР - Тетово на 
име Кадри Ракип, с.Седларево, Тетово. (5463) 

Пасош бр. 0478036/94, издаден од ГУВР - Скопје на 5, Скопје (5464) 
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Пасош бр. 0443652/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Неделковски Танас, ул. „Струмичка“ бр. 1/2-5, 
Скопје. (5465) 

Пасош бр. 57009/93, издаден од УВР - Скопје на име 
Нико Јанкуловски, бул. „Јане Сандански“ бр. 39/3-8, 
Скопје. (5466) 

Пасош бр. 57062/93, издаден од УВР - Скопје на име 
Марија Јанкуловска, бул. „Јане Сандански“ бр. 39/3-8, 
Скопје. (5467) 

Пасош бр. 889542/96, издаден од УВР - Скопје на 
име Шпреса Идризи, ул. „Дижонска" бр. 69, Скопје. 

(5468) 
Работна книшка на име Рамуш Асани, Скопје. (5469) 
Работна книшка на име Мирадије Мемедовска, 

Скопје. (5470) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено 

од ОУ „Алија Авдовиќ“, с.Батинци-Скопје на име Ми-
радие Мемедовска, Скопје. (5471) 

Свидетелства за I и II година, издадени од ДУЦ 
„Димитрие Туцовиќ" - Скопје на име Весна Илиева, 
Скопје. (5472) 

Свидетелство за Ш година, издадено од Дактило-
графско училиште „Димитар Митрев“ - Скопје на име 
Весна Илиева, Скопје. (5473) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на Р.М“ бр. 38/95) Општественото Претприја-
тие ЗИК „Брегалница“ - Виница, објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИ СОПСТВЕ-
НИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА 
ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА 

СВОИТЕ ПРАВА 

1. Општественото Претпријатие ЗИК „Брегалница“ 
- Виница, ги повикува поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници, државјани на Р.М. до колку 
имаат да ги пријават своите побарувања кон ОП. ЗИК 
„Брегалница“ - Виница и тоа во рок од 60 дена сметано 
од денот на објавувањето на огласот. 

2. Пријавувањето на побарувањата, исклучувајќи го 
земјоделското земјиште, се врши на образец пропишан 
од Агенцијата на Република Македонија за Трансфор-
мација на Претпријатијата на Општествен капитал. 

3. Своите побарувања барателите да ги достават 
истовремено до Агенцијата на Република Македонија 
за трансформација на Претпријатијата со општествен 
капитал на ул. „Даме Груев“ бр. 14 и еден примерок да 
достават до ОП. ЗИК „Брегалница“ - Виница. 

Врз основа на член 33 и 35 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93) Земјоделската задруга „Сотир 
Брбев и Панде Кајзеро" од с. Ј1авци, битолско објавува 

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

ВАЊА 

1. Земјоделската задруга „Сотир Брбевски и Панде 
Кајзеро" од село Лавци, битолско, ја започнува транс-

формацијата на општествениот капитал во согласност 
со одредбите на Законот за трансформација на прет-
пријатијата и задругите со општествен капитал кои сто-
панисуваат со земјоделското земјиште. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници, кои се државјани на Репу-
блика Македонија, доколку имаат да ги пријават своите 
побарувања во рок од 60 дена сметано од денот на 
објавувањето на огласот. 

3. Седиштето на Земјоделската задруга „Сотир 
Брбев и Панде Кајзеро" е во село Лавци, битолско. 

4. Своите побарувања барателите да ги достават 
истовремено до Земјоделската задруга „Сотир Брбев и 
Панде Кајзаро" с. Лавци и до Агенцијата на РМ за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал, на посебен образец пропишан од Агенцијата 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 3/94). 

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

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

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. Земјоделско сточарската задруга „МАРИОВО“ с. 
Витолиште, ги повикува поранешните сопственици и 
нивните правни наследници, државјани на Република 
Македонија, доколку имаат да ги пријават своите поба-
рувања кон задругата во рок од 60 дена сметано од 
денот на објавувањето на огласот. 

2. Седиштето на Земјоделско сточарската задруга 
„МАРИОВО“ е во с. Витолиште. 

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

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „МАК-
МЕТАЛ" - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 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: издавање на интерни акции заради прибавување на 
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дополнителен капитал по Законот за општествен капи-
тал. 

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. „Железничка“ бр. 
37 во време од 0900 до 1200 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ЗИК „Цр-
вена Ѕвезда“ АД Центар за земјоделски услуги и ДДД 
ДО-Штип 

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 19.09.1996 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. „Железничка“ бр. 7 
во време од 07 до 14 часот. 

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

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 18.10.1996 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 модел: продажба на претпријатието на лица кои го 
преземаат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието кое се наоѓа на ул. „Благоја Стевков-
ски“ бр. 140 Маџари - Скопје во време од 11 до 14 
часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ЗИК „ЦР-
ВЕНА ЅВЕЗДА“ - Угостителство и трговија ДОО -
Штип 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 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“-
б.б. во време од 07 до 14 часот. 

(1865) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
набавки („Службен весник на РМ“, број 18 и 35/96), 
Министерството за финансии повторно објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 2 
ЗА НАБАВКА НА ВОЗИЛА СО ПРИБИРАЊЕ НА 

ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
Министерството за финансии има потреба од на-

бавка на 6 патнички моторни возила со кубатура до 
1400 см3. 

Во понудата да бидат разработени следниве еле-
менти: 

- опис на квалитетот и технички карактеристики на 
возилото; 

- цена без данок на промет и царина, франко купу-
вач; 

- цената да биде изразена во денари, а доколку е 
изразена во странски валута комисијата ќе ја пресмета 
во противвредност на денари по средниот курс на на-
родната банка на РМ на денот на отворањето на пону-
дата; 

- рок на испорака; 
- начин на плаќање; 
- упатство за ракувал?е, чување и одржување со пре-

вод на македонски јазик; 
- гаранција за квалитет, сервис и гарантен рок со 

обезбедување на резервни делови; 
- опција на понудата; 
- придружна документација согласно со член 61 од 

Уредбата за јавни набавки: 
^документ со кој се потврдува дека понудувачот ги 

измирил сите свои обврски кон државата во изминатиот 
сметководствен период (се добива од Управата за јавни 
приходи); сопствена изјава дека против субјектот не е 
поведена стечајна постапка и документ за бонитет на 
субјектот (се добива од Заводот за платен промет). 

Понудата и останатата документација се испраќаат 
во запечатен плик кој содржи уште два запечатени пли-
кови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот 
повик, а во средината на пликот да биде назначена 
адресата на набавувачот. Истиот не треба да содржи 
никаква ознака со која би можел да се идентификува 
испраќачот. 

Првиот внатрешен плик, кој ја содржи придружната 
документација, ја носи ознаката „документација“. 

Вториот внатрешен плик, кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката „понуда“. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-
носно документи се сметаат за нецелосни и нема да се 
земаат во разгледување. 

Понудата да се достави до набавувачот - Министер-
ството за финансии, улица „Даме Груев“, број 14 -
Скопје, со ознака „Комисија за спроведување на јавни 
нарачки“, во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
во„Службен весник на РМ“. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 117-288 локал 130 или 139. 

ОБЈАВИ 
Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и соци-
јална политика 

ОБЈАВУВА 
Платата по работник која претставува основица за 

пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец октомври 1996 година неможе да изнесува по-
малку од утврдената по одделни гранки и тоа: 
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шифра гранка основица 

0101 Електростопанство 7.732 

0102 Производство на јаглен 5.015 

0105 Производство на нафтени деривати 9.181 

0106 Производство на железна руда 5.371 

0107 Црна металургија 4.728 

0108 Производство на руди на обоени метали 5.818 

0109 Производство на обоени метали 8.678 

0110 Преработка на обоени метали 6.523 

0111 Производство на неметални минерали 
(без градежен материјал) 4.237 

0112 Преработка на неметални минерали 
(без градежен материјал) 3.721 

0113 Металопреработувачка дејност 4.533 

0114 Машиноградба 5.918 

0115 Производство на сообраќајни средства 5.936 

0117 Производство на електрични машини и 
апарати 5.743 

0118 Производство на базни хем. производи . „ 
5.892 

0119 Преработка ца хемиски производи 8.669 

0120 Производство ра камен, чакал и песок 5.608 

0121 Производство на градежен материјал 7.073 

0122 Производство на режана граѓа и плочи 
! 

5.767 

0123 Производство на финални произ. од 
Д р в о 3.289 

0124 Производство и преработка на хартија 4.193 

0125 Производство на текстил, предива и 
ткаен. ,, 3.474 

0126 Произв. на готови текстилни производи 3.931 

0127 Производство на кожа и крзно 3.328 

0128 Произв. на кожни обувки и галантерија 2.795 
0130 

Производство на прехранбени произ-
води“ 6.504 

0131 Производство на пијалаци 8.831 

0132 Производство на добиточна храна 5.812 

0133 Производство и преработка на тутун 7.042 

0134 Графичка дејност 5.086 

0135 Собира!ве и примарна преработка на 
индустриски отпадоци 5.046 

0139 Производство на разновидни производи 8.117 

0201 Земјоделско производство 4.634 

0202 Земјоделски услуги 6.850 

0203 Рибарство 4.364 

0300 Шумарство 5.246 

0400 Водостопанство 5.667 

0501 Високоградба 4.155 

0502 Нискоградба и хидро градба 5353 

0503 Инсталатерски и завршни работи во 
градежништвото 3.871 

0601 Железнички сообраќај 6.503 

0604 Воздушен сообраќај 10.132 

0605 Друмски сообраќај 4.448 

0606 Градски сообраќај 6.572 

0608 Претоварни услуги -

0609 ПТТ услуги и врски 8.140 

0701 Трговија на мало 5.099 

0702 Трговија на големо 7.946 

0703 Надворешна трговија 6.451 

0801 Угостителство 5.266 

0802 Туристичко посредување 6.405 

0901 Занаетчиски услуги и поправки 5.066 

0902 Лични услуги и услуги на домаќинство 3.900 

1001 Уредување на населби и простори ' 6.574 

1002 Станбена дејност 8.445 

1003 Комунална дејност 6.193 

1101 Банкарство 7.262 

1102 Осигурување на имоти и лица 12.361 

1103 Услуги во областа на прометот 11.144 

1104 Проектир. и сродни техн. услуги 5.238 

1105 Геолошки истражувања 6.241 

1106 Истражувачко развојна работа 
(освен научно истражувачка) 4.640 

1109 Де,ловни услуги 8.696 

1201 Образование 5.943 

1202 Научно истражувачка дејност 6.700 

1203 Култура, уметност и информации 6.214 

1204 Физичка култура и спорт 5.476 

1301 Здравствена заштита 6.455 

1302 Општествена заштита на децата и мла-
дината и социјална заштита 5.046 

1401 Органи на државна власт, единици на 
локалната самоуправа и други облици 6.384 

1402 Самоуправни интересни заедници 6.624 

1403 Здруженија 
8.731 
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1404 Политички партии, општествени орга-
низации, здруженија и други организа-
ции 8.367 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Насер Зибери, с.р. 

Врз основа на членот 12 од Законот за персоналниот 
данок од доход („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 80/93, 3/94 и 70/94), Министерството за 
труд и социјална политика 

ОБЈАВУВА 

Просечната месечна нето плата по работник во Ре-
публиката за месец октомври 1996 година која се при-
менува за аконтативно пресметување на персоналниот 
данок од доход изнесува 9.000,00 денари. 

Министер 
за труд и социјална политика 

Насер Зибери, с.р. 

СОДРЖИНА 
страна 

1084. 

1085. 
1086. 

1087. 

1088. 

1089. 

1090. 

1091. 

1092. 

1093. 

1094. 

1095. 

1096. 

1097. 

1098. 

1099. 

1100. 

Указ за поставување вонреден и ополно“-
моштен, амбасадор на Република Македо-
нија во Арапска Република Египет 3097 
Одлука за помилување на осудени лица . . . 3097 
Одлука за определување на услови за 
градба на мотел во с. Трново покрај локал-
ниот пат с. Трново Национален парк „Пе-
дикер“, на подрачјето на општината Би-
тола . . . . . . . . . . . , . 3097 
Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Димитар Мила-
динов“ од Скопје 3097 
Одлука за Изменување и дополнување на 
Одлуката за определување на царински 
контингенти при увоз на стоки во 19% го-
дина . . . . 3098 
Решение за утврдување на опрема крја 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 3098 
Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 3098 
Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 3098 
Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 3099 
Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 3099 
Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 3100 
Решение за именување членови на Учи-
лишниот одбор на ОУ „Илинден“ - Крива 
Паланка . : . 3101 
Решение за именување членови на Учи-
лишниот одбор на ОУ „Христијан ТОДО-
РОВСКИ - Карпош“ - Ранковце 3101 
Решение за именување директор на Цента-
рот за социјална работа - Гевгелија . . . . . 3101 
Решение за именување директор на Цента-
рот за социјална работа - Битола 3102 
Решение за именување директор на Цента-
рот за социјална работа - Дебар 3102 
Решение за давање согласност на Одлуката 

за именување индивидуален работоводен 
орган на РО за стопанисување со води 
„Мантово" - Радовиш 3102 

1101. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Јавното претпријатие за 
аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје 3102 

1102. Решение за назначување советник на мини-
стерот за образование и физичка култура . 3102 

1103. Решение за разрешување од должноста по-
мошник на министерот за надворешни ра-
боти 3102 

1104. Решение за назначување советник во Вла-
дата ца Република Македонија 3103 

1105. Решение за именување вршител на долж-
носта заменик директор на Јавното прет-
пријатие за аеродромски услуги „Македо-
нија“ - Скопје 3103 

1106. Решение за назначување помошник на ми-
нистерот за надворешни работи . 3103 

1107. Дополнување на Методологијата за про-
ценка на вредноста на претпријатијата со 
општествен капитал ? 3103 

1108. Одлука за регресирање на дел од каматата 
по користени кредити за реализација на ин-
вестициони кредити за реконструкција и 
модернизација или за нови производни ка-
пацитети 3103 

1109. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 20/96 од 9 октомври 1996 
година 3105 

1110. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за каматните стапки и за стап-
ките на надоместот на Народна банка на 
Република Македонија 3106 

1111. Одлука за каматната стапка на ломбард-
ните кредити одобрени од страна на На-
родна банка на Република Македонија . . . 3107 

1112. Одлука за дополнување на Одлуката за ме-
тодологијата на вкупните пласмани на бан-
ките и штедилниците 3107 

1113. Одлука за дополнување на Одлуката за ме-
тодологијата за утврдување на вкупните 
денарски побарувања на банките и штедил-
ниците кои се под ограничување , . . 3107 

1114. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за аналитичките сметки во конт-
ниот план за банките и штедилниците . . . . 3107 

1115. Одлука за дополнување на Одлуката за 
ограничување на обемот и динамиката на 
растежот на денарските пласмани на бан-

ките и на штедилниците во IV-то триме-
сечје од 1996 година 3108 

1116. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за единствената тарифа по која 
се наплатуваат надоместоците за услугите 
што ги врши Народна банка на Република 
Македонија 3108 
Исправка на Решението за определување 
на претставници во Советот на Институтот 
з^ тутун - Прилеп 3108 
Објава за платата по работник која прет-
ставува основица за пресметување на да-
ноци и придонеси од плата за месец октом-

ври 19% година 3126 
Објава за просечната месечна нето плата 
по работник во Републиката за месец ок-
томври 19% година 3128 
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