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Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕЛЕКО-

МУНИКАЦИИТЕ 

Се прогласува Законот за телекомуникациите, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 20 јуни 1996 година. 

Број 08-2355/1 Претседател 
20 јуни 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и начинот под 

коисе остварува дејноста во областа на телекомуника-
циите, изградбата, одржувањето и употребата на теле-
комуникациските мрежи и средства, како и .односите 
меѓу давателите и корисниците на телекомуникаци-
ските услуги. 

Член 2 
Одделни изрази во овој закон го имаат следново 

значење: 
- Телекомуникации се пренос, предавање или прием 

на пораки во форма на знаци, сигнали, пишуван текст, 
слика или звук преку жичени, радио, оптички или други 
електромагнетни системи; 

- Радиокомуникации се телекомуникации остварени 
со помош на радио бранови; 

Јавни телекомуникации се телекомуникации кои' се 
вршат за јавноста и се остваруваат преку телекомуни-
кациски мрежи и средства; 

- Телекомуникациска мрежа е телекомуникациска 
инфраструктура која се користи за обезбедување теле-
комуникации; 

- Основна телекомуникациска мрежа е јавна телеко-
муникациска мрежа која овозможува телекомуникации 
на целата територија на Републиката меѓу корисниците 
приклучени на мрежните приклучни точки на оваа 
мрежа во внатрешниот и меѓународниот телекомуника-
циски сообраќај; 

- Јавна телекомуникациска мрежа е телекомуника-
циска мрежа која овозможува вршење на јавни телеко-
муникациски услуги; 

- Телекомуникациска мрежа за сопствени потреби е 
мрежа за телекомуникации за потребите на одделни 

државни органи, претпријатија и други правни лица 
која може, а не мора, да биде приклучена на јавната 
телекомуникациска мрежа. 

- Радиодифузна мрежа е телекомуникациска мрежа 
која овозможува пренос, емитување и дистрибуција на 
радио и телевизиски програми и други информациски 
содржини за општ прием; 

- Јавна телекомуникациска мрежа за вршење на те-
лекомуникациски услуги за пренос и емисија на радио и -
телевизиски сигнали на територијата на Република Ма-
кедонија е основна радио-телевизиска мрежа; 

- Кабловска радио-телевизиска мрежа (кабловска 
телевизија) е телекомуникациска мрежа за дистрибу-
ција на радио и телевизиска програма и други телекому-
никациски сигнали; 

- Мрежна приклучна точка е физичка пристапна 
точка до јавната телекомуникациска мрежа за поврзу-
вање на терминалната опрема и е составен дел на јав-
ната телекомуникациска мрежа; 

- Телекомуникациски средства се постројки, уреди, 
апарати или друга опрема кои служат за остварување 
на телекомуникациите; 

- Терминална опрема е телекомуникациска опрема 
која директно или индиректно е поврзана на мрежната 
приклучна точка на јавната телекомуникациска мрежа 
и служи за остварување на телекомуникациите; 

- Радиостаница е еден или повеќе предаватели или 
приемници или комбинација на еден или повеќе преда-
ватели или приемници, со една или повеќе антени и со 
други уреди на едно место што се потребни за вршење 
на радио служби, освен приемниците наменети за непо-
среден прием на радиодифузни сигнали; 

- Радиодифузија е емитување и дистрибуција на ра-
дио и телевизиски програми или друга сигнали, наме-
нети за општ прием во слободен простор или по каблов-
ска мрежа; 

- Радиофреквенции се електромагнетни бранрви од 
радиофреквентниот спектар до 3000 GHz кои се про-
стираат слободно во просторот; 

- Радиофреквентен опсег е дел од радиофреквент-
ниот спектар што се наоѓа меѓу две определени гра-
нични фреквенции; 

- Радиокоридор е дел од слободниот простор во кој 
се простираат радиобранови на оптичка видливост меѓу 
предавателните и приемните средства; 

- Јавен телекомуникациски оператор е домашно или 
странско правно или физичко лице кое врши јавни те-
лекомуникациски услуги преку јавните телекомуника-
циски мрежи; 

- Аматерска радиостаница е радиостаница која ра-
боти во радиофреквентен опсег наменет за радиоама-
терски служби; 

- СВ радиостаница е радиостаница која работи во 
радиофреквентен опсег наменет за 1раѓани; 

- Иматели на телекомуникациски мрежи и средства 
се правни и физички лица кои се носители на правото 
на располагање и управување со тие мрежи и средства; 

- Корисник на јавни телекомуникациски услуги е 
правно или физичко лице кое ги користи услугите на 
јавните телекомуникациски оператори; 

- Телекомуникациски услуги се услуги кои се вршат 
преку телекомуникациските мрежи и средства; 
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- Јавна телекомуникациска услуга е телекомуника-. 
циска услуга што ја вршат јавни телекомуникациски 
оператори за јавноста и 

- Сателитски услуги (во натамошен текст: ВСАТ 
услуги) се услуги на пренесување на електро-магнетни 
сигнали преку земјени мали сателитски антени кои мо-
жат да се постават на земјиштето на корисникот од-
носно објектот и се употребуваат за еднонасочни од-
носно двонасочни комуникации. 

Член 3 
Јавните телекомуникациски услуги и користењето 

на радиофреквентниот спектар се работи од јавен инте-
рес за Република Македонија, 

Член 4 
Телекомуникациите можат да бидат за јавни и за 

сопствени потреби. 
Дејностите и работите од областа на телекомуника-

циите се вршат со одобрение, во согласност со овој 
закон. 

Одделни дејности или работи од областа на телеко-
муникациите се вршат и по пат на концесија. 

Член 5 
Планот за развој на телекомуникациите во Републи-

ката, го донесува Владата на Република Македонија, во 
рамките на макроекономската политика на Републи-
ката. 

Со планот од став 1 на овој член се определува 
стратегијата и целите на развојот на јавната телекому-
никациска инфраструктура и телекомуникациските 
услуги. 

Член 6 
Условите и начинот под кои се врши изградбата, 

одржувањето и употребата на радиодифузната мрежа, 
како и односите меѓу давателите и корисниците на те-
лекомуникациските услуги во радиодифузијата се 
вршат според овој закон и законот со кој се уредува 
радиодифузната дејност. 

II. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
Член 7 

Јавните телекомуникациии во внатрешниот и меѓу-
народниот телекомуникациски сообраќај се достапни 
на секој корисник, под еднакви услови. 

Член 8 
Имателите и операторите на телекомуникациските 

мрежи и средства не смеат да го спречуваат функциони-
рањето на телекомуникациските мрежи и средства на 
други иматели и оператори. 

Член 9 
Забранет е пренос и предавање на пораки со кои се 

повикува на насилно уривање на уставниот поредок на 
Република Македонија и се поттикнува или повикува на 
воена агресија или се разгорува национална, расна или 
верска омраза или нетрпеливост. 

Член 10 
Имателите и операторите на телекомуникациските 

мрежи и средства се должни во рамките на техничките 
можности да обезбедат неповредливост на тајноста на 
пораките, а особено неповредливост на тајноста на по-
раките што се пренесуваат во услови на вонредна со-
стојба. 

Заштитата на тајноста на пораките од став 1 на овој 
член не се однесува на пораките за кои со меѓународ-
ните договори што ги склучила, односно им пристапила 
Република Македонија се предвидува отстапување од 
оваа обврска и според прописите на Република Македо-
нија. 

На лицата на кои им е достапна содржината на пора-
ките што се пренесува преку телекомуникациските 
мрежи и средства од став 1 на овој член, им е забрането 
содржината да ја соопштуваат на неовластени лица. 

Член И 
Имателите и операторите на телекомуникациските 

мрежи и средства се должни да даваат првенство на 
преносот на пораки што се однесуваат на безбедноста и 
одбраната на земјата и на човечките животи, како и на 
загрозеноста на имотот од поголем обем. 

Член 12 
Во градовите и други населени места при градењето 

на станбени и деловни објекти инвеститорите се 
должни да изградат кабловска канализациона мрежа за 
претплатничка телекомуникациска мрежа, како и ка-
бловска дистрибутивна мрежа за радио и телевизиски 

. програми на начин утврден со закон. 
Во станбените и деловните објекти од став 1 на овој 

член инвеститорот е должен да изгради и телекомуни-
кациска инсталација (телефонска и кабелска дистрибу-
ц и ј а инсталација). 

Член 13 
Имателите и операторите на телекомуникациските 

мрежи и средства се должни да водат евиденција за 
определени технички и други податоци за својот систем 
на телекомуникации што се од значење за безбедноста 
и одбраната на земјата и тие податоци по потреба да ги 
доставуваат на органот на управата надлежен за вна-
трешни работи, односно органот на управата надлежен 
за одбрана на начин што ќе го пропише Владата на 
Република Македонија. 

Член 14 
Владата на Република Македонија ќе ги утврди 

условите и начинот на користење на телекомуникаци-
ските мрежи и средства за време на воена и вонредна 
состојба. 

Член 15 
Заради правилно и непречено функционирање, има-

телите и операторите на телекомуникациски мрежи и 
средства се должни во редовна, односно во воена или 
вонредна состојба, истите да ги одржуваат во исправна 
состојба. 

Во случаи на прекин на основните телекомуникаци-
ски мрежи и средства, јавните телекомуникациски опе-
ратори се должни да го известат органот на управата 
надлежен за телекомуникации за настанатите пречки 
во меѓународните или меѓумесните телекомуникациски 
мрежи и средства веднаш, а најкасно во рок од два часа 
од настанувањето на прекинот, односно во рок од еден 
час од настанувањето на прекинот во радиодифузните 
предаватели. 

Ш. ЈАВНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

Член 16 
Основна телекомуникациска мрежа преку која се 

вршат јавни телекомуникациски услуги во внатреш-
ниот и меѓународниот телекомуникациски сообраќај ја 
гради, употребува и одржува домашно правно лице во 
согласност со закон. 

Јавна телекомуникациска мрежа ва вршење на теле-
комуникациски услуги за пренос и емисија на радио и 
телевизиски сигнали на територијата на Република Ма-
кедонија ја гради, употребува и одржува домашно 
правно лице во согласност со закон. 

Јавни телекомуникациски мрежи можат да градат и 
употребуваат и други правни лица на кои ќе им се одо-
бри вршење на јавни телекомуникациски услуги по пат 
а концесија во согласност со закон. 
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Член 17 
Заради обезбедување на интегрирана и единствена 

мрежа се донесува генерален план за изградба, упо-
треба и одржување на телекомуникациска мрежа на 
Република Македонија. 

Основната телекомуникациска мрежа се гради, упо-
требува и одржува во согласност со генералниот план 
од став 1 на овој член. 

Генералниот план од став 1 на овој член на предлог 
на јавниот телекомуникациски оператор на основната 
телекомуникациска мрежа од член 16 став 1 на овој 
закон, го донесува министерот надлежен за телекому-
никации. 

Со генералниот план од став 1 на овој член се утвр-
дува, а особено: 

1) принципите и целите на изградбата л проширува-
њето на телекомуникациската мрежа; 

2) организацијата на телекомуникациската мрежа на 
сообраќајни подрачја за давање услуги на крајни корис-
ници; 

3) план за нумерација на телекомуникациската 
мрежа; 

4) технички принципи и критериуми за изградба на 
телекомуникациската мрежа; 

5) основни принципи на експлоатација на телекому-
никациската мрежа; 

6) технички услови за приклучување на други јавни 
телекомуникациски мрежи и средства за давање јавни 
услуги на основната телекомуникациска мрежа; 

7) технички услови за приклучување на телекомуни-
кациските мрежи за сопствени потреби и терминална 
опрема на основната телекомуникациска мрежа и 

8) технички услови за поврзување на основната те-
лекомуникациска мрежа со телекомуникациските 
мрежи на други држави. 

Член 18 
Преку основната телекомуникациска мрежа се 

вршат следниве основни услуги: 
- пренос и комутација на говорна телефонија меѓу 

приклучните точки на мрежата; 
- пренос и комутација на телеграфски сигнали меѓу 

приклучните точки на телекс мрежата; 
- пренос и комутација на телекомуникациски сиг-

нали на јавни телекомуникациски оператори и корис-
ници на телекомуникациски услуги; 

-“услуги за јавни говорници; 
- давање на специјализирани услуги: услуги за еви-

денција на телефонски претплатници, точно време и 
слично и 

- давање под закуп телекомуникациски водови на 
други јавни телекомуникациски оператори и корисници 
на телекомуникациски услуги. 

Член 19 
. Јавниот телекомуникациски оператор на основната 

телекомуникациска мрежа од член 16 став 1 на овој 
закон должен е да обезбеди: 

1) рамномерно покривање со основни телекомуни-
кациски услуги на целата територија на Републиката; 

2) приклучување под еднакви услови на другите 
јавни телекомуникациски оператори и на другите ко-
рисници на основната телекомуникациска мрежа; 

3) квалитетни месни, меѓумесни и меѓународни 
врски на корисниците и на другите јавни телекомуника-
циски оператори; 

4) закуп на телекомуникациски водови на сите ко-
рисници и други јавни телекомуникациски оператори во 
примерен рок и под еднакви услови; 

5) поврзување на основната телекомуникациска 
мрежа на Република Македонија со мрежите на други 
држави; 

6) технички услови за работа на специјалните 
служби, (брза помош, полиција, противпожарна, 
АМСМ, центри за известување и дфуго) и информатив-
ните служби (информации, точно време и друго); и 

7) телефонски приклучок на заинтересираните лица 
во примерен рок и под еднакви услови. 

Член 20 
Имателот на јавната телекомуникациска мрежа за 

пренос и емисија на радио и телевизиски сигнали од 
член 16 став 2 на овој закон е должен на корисниците на 
радиодифузните приемници да им обезбеди прием на 
радиодифузните програми во рамките на оптималните 
технички можности на радиодифузните мрежи. 

Член 21 
Доколку јавниот телекомуникациски оператор на 

основната телекомуникациска мрежа од член 16 став 1 
на овој закон, телекомуникациската дејност не ја врши 
според овој закон и други прописи, Владата на Репу-
блика Македонија може да преземе мерки утврдени со 
закон. 

Член 22 
Јавните телекомуникациски услуги се вршат на на-

чин, под услови и во рокови што ќе ги пропише мини-
стерот надлежен за телекомуникации на Предлог на 
јавниот телекомуникациски оператор на основната те-
лекомуникациска мрежа од член 16 став 1 на овој закон. 

IV. ВРШЕЊЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ 
УСЛУГИ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА 

Член 23 
Јавните телекомуникациски услуги кои Владата на 

Република Македонија ги доделува со концесија се: 
- мобилна телефонија; 
- пренос на податоци; 
- систем за пренос на пораки за повик на лица; 
- сателитски услуги (ВСАТ) и 
- мобилен радиосистем со автоматски избор на сло-

боден канал (транкинг); 
- пренос и емисија на радио и телевизиски сигнали; 
- дистрибуција на радио и телевизиска програма и 

други телекомуникациски сигнали преку кабловска ра-
диотелевизиска мрежа (кабловска телевизија). 

Член 24 
Концесијата за вршење на јавни телекомуникациски 

услуги од член 23 алинеи 1,2,3,4 и 5 на овој закон се дава 
на домашно и странско правно и физичко лице врз 
основа на конкурс. 

Ако на објавениот конкурс од став 1 на овој член не 
се јават повеќе заинтересирани субјекти, концесијата 
може да се даде врз основа на понуда. 

Во случаи кога на објавениот конкурс од став 1 на 
овој член има пријавено повеќе заинтересирани суб-

јекти, предност при доделувањето на концесијата ќе 
има барателот кој поповолно ги исполнува условите од 
член 26 на овој закон. 

Концесија за вршење на јавни телекомуникациски 
услуги од член 23 алинеи 6 и 7 на овој закон се дава под 
услови и начин утврдени со овој закон и со законот со 
кој се уредува радиодифузната дејност. 

Член 25 
Почетокот на концесијата, меѓусебните права и 

обврски, условите под кои јавните телекомуникациски 
услуги се даваат со концесија, како и обврската за пла-
ќање надоместок, се утврдуваат со договорот за конце-
сија. 

Концесијата се дава со рок кој не може да биде 
подолг од десет години. 
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Член 26 
Во условите за распишување конкурс за давање на 

концесија се определува: 
1) јавната телекомуникациска услуга; 
2) подрачјето за вршење на телекомуникациските 

услуги; 
3) техничките услови за изградбата и развојот на 

мрежата за вршење на услугите од точка 1 на овој член 
и начинот на поврзување на основната телекомуника-
циска мрежа со другите мрежи; 

4) општи и посебни услови за вршење на услугите; 
5) почетокот и времетраењето на концесијата, како 

и случаите за раскинување на договорот пред рокот за 
кој е склучен; 

6) висината и начинот на плаќање на надоместокот 
за концесијата; 

7) надзор над вршењето на концесиската дејност; 
8) тарифните ставови и начинот на формирањето на 

цените и 
9) други услови што треба да ги исполнува концеси-

онерот. 
Член 27 

Договорот за концесија престанува да важи пред 
истекот на рокот за кој е склучен ако: 

- не се реализира техничкото решение за вршење на 
телекомуникациските услуги од концесијата; 

- не се плаќа надоместокот во рок од 45 дена од 
истекот на рокот предвиден со концесискиот договор; 

- не се реализираат техничките услови и примената 
на новите технологии утврдени со договорот и 

- не се почитуваат другите одредби од концесискиот 
договор. 

Член 28 
Концендентот може да му ја одземе концесијата на 

концесионерот ако не започне со вршење на концеси-
ската дејност во рокот определен со договорот. 

V. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ ЗА 
СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

Член 29 
Телекомуникациските мрежи за сопствени потреби 

се проектираат, градат и одржуваат за задоволување на 
потребите за телекомуникации на одделни државни орг 
гани, претпријатија и други правни лица во вршењето 
на нивната дејност во согласност со овбј закон. 

Член 30 
Имателите на телекомуникациски мрежи за соп-

ствени потреби не можат да вршат јавни телекомуника-
циски услуги на трети лица. 

Член 31 
Телекомуникациските мрежи за сопствени потреби 

можат да се приклучуваат на јавните телекомуникации 
ски мрежи доколку ги исполнуваат техничките и екс-
плоатационите услови, а по претходна согласност на 
имателот на јавната телекомуникациска мрежа. 

Член 32 
Владата на Република Македонија ја уредува изград-

бата, одржувањето и употребата на телекомуникаци-
ските мрежи и средства за потребите на органот на 
управата надлежен за внатрешни работи, органот на 
управата надлежен за одбрана и органот на управата 
надлежен за надворешни работи. 

При планираното, проектирањето и изградбата на 
телекомуникациските мрежи од став 1 на овој член, 
радиофреквенциските опсези наменети за јавни телеко-
муникации нема да се користат во овие мрежи. 

Телекомуникациските мрежи за потребите на дру-
гите органи на управата имаат ист статус како и телеко-
муникациските мрежи за сопствени потреби, без по-
себно предимство во користењето на радиофреквенци-
скиот спектар и радиофреквенциите. 

VI. РАДИОКОМУНИКАЦИИ 

Член 33 
Радиофреквенциите и радиостаниците со кои се во-

споставуваат радиокомуникации можат да се користат 
во согласност со овој закон, меѓународните договори 
што ги склучила, односно им пристапила Република 
Македонија, како и со прописите донесени врз основа 
на овој закон. 

Поблиските технички прописи за начинот на доделу-
вање и користење на радиофреквенциите и радиостани-
ците ги донесува министерството надлежно за телеко-
муникации. 

Член 34 
Користењето на радиофреквенциите и радиофрек-

вентните опсези се утврдува со план за намена на радио-
фреквенциските опсези и со планови за распределба на 
радиофреквенциите. 

Правото на користење на радиофреквенциите се до-
бива со дозвола за набавка и поставување на радиоста-
ница. 

За правото на користење на радиофреквенциите од 
став 2 на овој член, корисниците плаќаат надоместок 
кој го пропишува Владата на Република Македонија. 

Државните органи, радиоаматерите и правните лица 
кои вршат дејност од областа на телекомуникациите по 
пат на концесија, се ослободени од плаќање на надоме-
стокот од став 3 на овој член. 

Член 35 
Со планот за намена на радиофреквенциските оп-

сези се утврдуваат особено: 
1) границите на радиофреквенциските опсези што се 

наменети за одделни радиослужби и категориите на 
службите и 

2) основните услови за распределба и користење на 
радиофреквенциите. 

Член 36 
Со плановите за распределба на радиофреквенциите 

се утврдуваат особено: 
1) условите за распределба на радиофреквенциите 

од наменетиот радиофреквенциски опсег, 
2) распределбата на радиофреквенциите по лока-

ции, односно подрачја, за една радиослужба или за по-
веќе од нив и 

3) заедничкото користење на иста фреквенција за 
иста зона на радио покривање од повеќе корисници. 

Плановите за распределба од став 1 на овој член се 
утврдуваат врз основа на планот за намена од член 35 на 
овој закон. 

Член 37 
Плановите од член 35 и член 36 на овој закон ги 

утврдува министерот надлежен за телекомуникации. 
Плановите од став 1 на овој член, мораат да бидат во 

согласност со меѓународните прописи што ги уредуваат 
радиофреквснциите и со меѓународните договори што 
ги склучила или им пристапила Република Македонија. 

Член 38 
Радиостаница може да се набави и постави и пушти 

во пробна работа врз основа на дозвола за набавка и 
поставување на радиостаница. 

Радиостаница од став 1 на овој член може да се увезе 
во Република Македонија врз основа на однапред при-
бавена дозвола од член 47 на овој закон. 
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Правни и физички лица кои увезуваат радиостаница 
во Република Македонија мора истата да ја пријават на 
надлежната служба на граничниот премин, која со ста-
вање на печат за дозволата за набавка и поставување го 
оверува увезувањето на радиостаницата. 

По исклучок од став 3 на овој член, претпријатие 
или друго правно лице кое увезува радиостаница заради 
натамошно продавање, а се регистрирани за вршење на 
таква дејност, можат да увезуваатртдиостаници само 
врз основа на одобрение издадено од министерот надле-
жен за телекомуникации. 

За увезените радиостаници од став 4 на овој член, 
претпријатијата и други правни лица мора да водат еви-
денција за радиостаниците врз основа на Правилник за 
евидентирање на радиостаници и за начинот за водење 
на евиденцијата, пропишан од министерот надлежен за 
телекомуникации. 

За радиостаници во определени радиомрежи (тран-
кинг системи и системи за пренос на пораки за повик на 
лица) се издава заедничка дозвола за набавка и поставу-
вање на радиостаница. 

За радиостаници на воздухоплов, пловило и локомо-
тива, се издава само една дозвола за набавка и поставу-
вање на радиостаница. 

Дозвола за набавка и поставување на аматерска ра-
диостаница може да се издаде на член на Сојузот на 
радиоаматерите на Македонија, ако има радиоаматер-
ска дозвола, а по претходно прибавено мислење од ор-
ганот на управата надлежен за внатрешни работи и 
органот надлежен за одбрана. 

Дозвола за набавка и поставување на СВ радиоста-
ница се издава на граѓани на Република Македонија. 

Член 39 , 
За радиостаници чии што квалитет се испитува, 

истражува и прикажува се издава привремена дозвола. 
Важењето на дозволата на радиостаницата од став 1 

на овој член не може да биде подолга од 60 дена. 
Член 40 

По исклучок од одредбите на член 38 на овој закон 
дозвола за набавка и поставување на радиостаница не 
се издава за: 

1) радио и телевизиски приемници кои работат во 
фреквентно подрачје наменето за директен прием на 
радио и телевизиски програми; 

2) радиостаници на телекомандување со играчки и 
направи што се предвидени да работат со радиофрек-
вентен опсег наменети за граѓаните и 

3) радиоприемници од системи за пренос на пораки 
за повик на лица. 

Член 41 
Определени видови радиостаници на територијата 

на Република Македонија можат да користат дипломат-
ски и конзуларни претставништва, под услови на реци-
процитет. 

Министерот надлежен за телекомуникации во со-
гласност со министерот надлежен за внатрешни работи 
и министерот надлежен за надворешни работи, ги опре-
делува видовите радиостаници што можат да ги кори-
стат дипломатските и конзуларните претставништва. 

Член 42 
Радиофреквенции и определени видови радиоста-

ници можат да користат и странски правни лица кои во 
Република Македонија остваруваат деловно-техничка, 
информативна, научна, културна, спортска и друга со-
работка со соодветни органи и организации во земјата 
врз основа на дозвола за работа на радиостаницата. 

Странски граѓани кои привремено престојуваат во 
Република Македонија до три месеци или ја премину-
ваат територијата на Република Македонија, можат да 

'користат радиофреквенции и определени видови радио-

станици со издадена дозвола од нивната земја преведена 
на еден од јазиците на кои се издаваат документите од 
ЦЕПТ, врз основа на одобрение на министерот надле-
жен за телекомуникации, а издадено врз начелата на 
реципроцитетот и препораките на ЦЕГГТ, во соглас-
ност со овој закон. 

Член 43 
Барање за издавање дозвола за набавка и поставу-

вање на радиостаница, дозвола за работа на радиоста-
ница или привремена дозвола за радиостаница, се под-
несува до органот на управата надлежен за телекомуни-
кации. 

Кон барањето за издавање дозвола за набавка и по-
ставување на радиостаница со која се вршат јавни теле-
комуникациски услуги од член 23 на овој закон е по-
требно да се приложи и Одлуката за концесија за 
вршење на тие услуги. 

Барањето за издавање дозволи од став 1 на овој член 
за радиоаматерска станица се поднесува преку Сојузот 
на радиоаматерите на Македонија. 

Издадените дозволи од став 1 на овој член не можат 
да се пренесуваат или отстапуваат на друго правно или 
физичко лице. 

Член 44 
Барањето за издавање дозвола за набавка и поставу-

вање на радиостаница треба да содржи податоци и при-
лози (техничка документација) што ги пропишува ми-
нистерот надлежен за телекомуникации. 

Член 45 
Радиостаница може да се пушти во работа по извр-

шен технички преглед и издавање на дозвола за работа 
на радиостаница. 

Техничкиот преглед од став 1 на овој член го врши 
органот на управата надлежен за телекомуникации. 

Начинот и постапката за вршење на техничкиот 
преглед го пропишува министерот надлежен за телеко-
муникации. 4 

Член 46 
За техничкиот преглед од став 1 на член 45 на овој 

закон се плаќа надоместок. 
За технички преглед за аматерски и СВ радиоста-

ници не се плаќа надоместок. 
Висината на надоместокот за техничкиот преглед од 

став 1 на овој член ја утврдува Владата на Република 
Македонија. 

Член 47 
Дозвола за набавка и поставување, дозвола за ра-

бота и привремена дозвола за радиостаница издава ор-
ганот на управата надлежен за телекомуникации. 

Жалба против решението за одбивање на барањето 
за издавање дозвола од став 1 на овој член може да се 
поднесе до Комисијата на Владата на Република Маке-
донија, за одлучување во управна постапка во втор сте-
пен. 

Член 48 
Дозвола за набавка и поставување на радиостаница 

се издава за време од една година. 
Дозвола за работа на радиостаница се издава за 

време од пет години. 
Дозволата од став 2 на овој член може да се про-

должи по барање на имателот на радиостаницата. 
Дозвола за работа на радиостаница на воздухоплов, 

пловило и локомотива се издава трајно, односно до 
престанок на употреба на тие сообраќајни средства. 

Член 49 
Радиостаница треба да отпочне со работа најдоцна 

во рок од една година од денот на издавањето на дозво-
лата за набавка и поставување на радиостаница. 
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Член 50 
Дозволата за работа на радиостаница престанува да 

важи: 
1) со истекот на рокот; 
2) со замена на дозволата; 
3) со истекот на рокот за пуштање на радиостани-

цата во работа; 
4) со престанување на постоењето на имателот на 

радиостаницата; 
5) со престанување на потребата на радиостаница; 
6) со одземање на правото на користење на радио-

станицата; 
7) со оттуѓува^ или расходуван^е на радиостани-

цата и 
8) кога истекне концесискиот рок за вршена на јав-

ната телекомуникациска услуга утврдена во концеси-
скиот договор. 

Член 51 
Имателот на радиостаницата при нејзината упо-

треба мора да се придржува кон условите утврдени во 
дозволата, условите утврдени со овој закон и прописите 
донесени врз основа на овој закон. 

Имателот на радиостаницата мора да обезбеди со 
работата на радиостаницата да не се прават штетни 
пречки во работата и користењето на други радиоста-
ници, односно на други телекомуникациски мрежи и 
средства. 

Член 52 
Ако во текот на работата на радиостаницата дојде 

до промени во планот за намена и плановите за распре-
делба на радиофреквенциите, односно во прописите за 
условите за користење на радиофреквенциите и радио-
станиците, имателот на радиостаницата е должен по ба-
рање на органот на управата надлежен за телекомуни-
кации да ја приспособи работата на таа радиостаница 
кон настанатите промени. 

Член 53 
Во текот на работата, радиостаница мора да се иден-

тификува согласно со прописот за идентификација на 
радиостаници. 

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на 
радиостаници во радиорелејни мрежи, земски сателит-
ски станици, радиостаници кои емитираат одредени 
сигнали за опасност и други радиостаници определени 
со прописите за идентификација на радиостаниците. 

Прописот од став 1 на овој член го донесува мини-
стерот надлежен за телекомуникации. 

Член 54 
Министерството надлежно за телекомуникации 

врши работи на испитување и контрола на радиофрек-
вентниот спектар, откривање на работа на радиоста-
ници без дозвола, мерење на радиостаници кои прават 
штетни пречки, како и други потребни мерења за упра-
вување и контрола на радиофреквентниот спектар. 

VII. ТЕРМИНАЛНА ОПРЕМА 
Член 55 

На јавна телекомуникациска мрежа може да се при-
клучи телекомуникациска терминална опрема која ги 
задоволува барањата на техничките норми, изведбата и 
обележувањето, согласно со одредбите на овој закон и 
прописите донесени врз основа на овој закон. 

Член 56 
Телекомуникациската терминална опрема може да 

биде во промет ако ги задоволува барањата на технич-
ките норми, изведбата и обележувањето согласно со 
одредбите на овој закон и прописите донесени врз ос-
нова на овој закон. ' 

Член 57 
Прописите од членовите 55 и 56 на овој закон што се 

однесуваат на терминалната опрема ги донесува мишн 
етерот надлежен за телекомуникации на предлог на 
јавните телекомуникациски оператори од член 16 ста-
вови 1 и 2 на овој закон. 

VIII. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Член 58 
Телекомуникациските мрежи и средства се проекти-

раат, градат, одржуваат и користат во согласност со: 
1) одредбите на рвој закон и со поблиските прописи 

донесени врз основа на ОВОЈ закон; 
2) македонските стандарди и техничките нормативи 

за производство на телекомуникациска опрема и услуги 
и -

3) европските и други меѓународни стандарди и тех-
ничките нормативи од областа на телекомуникациите 
кои Република Македонија ги склучила, односно им 
пристапила. 

Техничките нормативи за проектирање, изградба, 
одржување и користење на телекомуникациските 
мрежи и средства ги донесува министерот надлежен за 
телекомуникации, на предлог на јавните телекомуника-
циски оператори од член 16 ставови 1 и 2 на овој закон. 

Член 59 
Ако за определени области не постојат македонски 

стандарди, односно технички нормативи утврдени со 
закон, се применуваат следниве стандарди: 

1) европските стандарди, услови и препораки на 
Европскиот институт за телекомуникациски стандарди 
(ЕТЅ1), 

2) препораките на Меѓународниот сојуз за телекому-
никации (UIT) и 

3) препораките на Европската конференција за 
пошти и телекомуникации (CEPT). 

Министерот надлежен за телекомуникации може во 
согласност со директорот на Заводот за стандардиза-
ција и метрологија да утврди задолжителна примена и 
на други стандарди или да утврди други услови за ра-
бота на телекомуникациските мрежи и средства. 

Член 60 
Телекомуникациските средства што се вградуваат, 

приклучуваат и применуваат во телекомуникациските 
мрежи подлежат на задолжително атестирање. 

Атестот од став 1 на овој член го издава Заводот за 
стандардизација и метрологија или стручна организа-
ција што ќе ја овласти директорот на Заводот за стан-
дардизација и метрологија на предлог на министерот 
надлежен за телекомуникации. 

Условите што треба да ги исполнуваат овластените 
организации од став 2 на овој член и постапката за 
пријавување, испитување и издавање на атест (серти-
фикат) ги пропишува Владата на Република Македо-
нија. 

Член 61 
Органот или организацијата од член 60 став 2 на овој 

закон што го издал атестот може истиот да го поништи 
ако се утврди дека е издаден за производ кој не одго-
вара на барањата врз основа на кој е издаден атестот. 

Член 62 

Заводот за стандардизација и метрологија на пред-
лог на министерот надлежен за телекомуникации може 
да признае атест за телекомуникации^ средство изда-
ден од орган на друга држава доколку оцени дека тоа 
средство ги задоволува одредбите на овој закон и про-
писите донесени врз основа на овој закон. 
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Член 63 
Во органот на управата надлежен за телекомуника-

ции се води регистар на издадени стандарди и атести за 
телекомуникациски средства. ^ 

Член 64 
За изградба и реконструкција на телекомуникаци-

ски мрежи и средства се издава одобрение. 
Одобрението од став 1 на овој член го издава мини-

стерот на органот на управата надлежен за градежниш-
тво, по претходно прибавено мислење од министерот 
надлежен за телекомуникации. 

Член 65 
По изградбата и реконструкцијата на телекомуника-

циските мрежи и средства од член 64 на овој закон, се 
врши технички преглед од комисија формирана од ми-
нистерот на органот на управата надлежен за градеж-
ништво. 

Во комисијата од став 1 на овој член стручните лица 
од областа на тедекомуникациите ги предлага министе-
рот надлежен за телекомуникации. 

Член бб 
Изградените или реконструирани^ телекомуника-

циски мрежи и средства од член 65 на овој закон можат 
да се користат по издавање на одобрение за употреба. 

Одобрението за употреба го издава органот на упра-
вата што го издал одобрението за изградба или рекон-
струкција врз основа на извршен технички преглед со 
кој се потврдува техничката исправност ца телекомуни-
кациските мрежи и средства од став 1 на овој член. 

Член 67 
Телекомуникациски средства, заради испитување на 

нивните својства можат да се вградуваат и приклучу-
ваат на јавни телекомуникациски мрежи, врз основа на 
одобрение за експериментална работа донесено од ми-
нистерот надлежен за телекомуникации. 

Одобрението од став 1 на овој член може да се из-
даде за време не подолго од три месеци. 

Член 68 
Начинот на користењето, одржувањето и контро-

лата на функционирањето на телекомуникациските 
мрежи, и средства ги утврдува имателот на тие мрежи и 
средства во согласност со овој закон и прописите доне-
сени врз основа на овој закон. 

Член 69 
Јавните телекомуникациски оператори се должни да 

донесат годишен план и програма за користење и одр-
жување на својот систем за телекомуникации и да го 
следат нивното извршување. 

Член 70 
Имателите на јавните телекомуникациски мрежи и 

средства се должни да обезбедат соодветно непреки-
нато напојување со електрична енергија на постројките 
и телекомуникациските средства. 

IX. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 

Член 71 
Телекомуникациските мрежи и средства мораат да 

се проектираат, градат, употребуваат и одржуваат на 
начин така што нивната работа нема да предизвикува 
пречки во работата и употребата на други телекомуни-
кациски мрежи и средства. 

Член 72 
Во близината на телекомуникациските мрежи и 

средства не смеат да се изведуваат работи или да се 
подигаат објекти што би можеле да го оштетат или 
спречуваат нивното функционирање. 

Ако е неопходно да се изведуваат одредени работи 
или да се градат нови објекти во близина на мрежите и 
средствата од став 1 на овој член инвеститорот, односно 
изведувачот мора однапред да прибави согласност од 
имателот на телекомуникациските мрежи и средства 
заради преземање на мерки потребни за заштита и 
обезбедување на непречено функционирање на тие 
мрежи и средства. 

Трошоците за преземање на мерките од став 2 на 
овој член ги поднесува инвеститорот, односно изведува-
чот на работите. 

Член 73 
Во заштитната зона на радиостаницата, во воздуш-

ниот простор од една до друга радиостаница, не смеат 
да се градат други радиостаници или објекти и по-
стројки, кои со својата локација, конструкција и функ-
ционирање можат да го спречуваат простирањето на 
радиобрановите или да причинуваат пречки на ради-
окомуникациите. ^ 

Големината на заштитната зона од став 1 на овој 
член и условите под кои можат да се градат определени 
објекти во таа зона се утврдуваат според радиофрек-
венцискиот опсег во кој работи радиостаницата, видот 
на преносот и типот на антената. 

Министерот надлежен за телекомуникации ќе до-
несе пропис за големината на заштитната зона и зашти-
тата на радиокоридорите. 

Член 74 
Во непосредна близина на надземни и подземни те-

лекомуникациски мрежи и средства, како и на правците 
на радиокоридорите не смеат да се садат садници кои би 
можеле да ја оштетат или спречуваат работата на тие 
мрежи и средства. “ 

Имателот на телекомуникациските мрежи и сред-
ства и сопственикот на земјиштето договорно ги регу-
лираат односите на користењето на земјиштето за по-
ставување и заштита на телекомуникациските мрежи и 
средства. 

Во случај да не се склучи договор за користење на 
земјиштето од став 2 на овој член, ќе се применуваат 
одредбите на законот за експропријација. 

Член 75 
Ако поради изградба или реконструкција на некој 

инвестиционен објект е потребно да се заштитат опре-
делени телекомуникациски мрежи и средства, зашти-
тата ќе се изврши во согласност со техничките услови 
за изградба на тие мрежи и средства. 

Трошоците за изведување на заштитата или изме-
стување од став 1 на овој член ги поднесува инвестито-
рот. 

Член 76 
Електрична и друга техничка опрема не смее да 

прави електромагнетни пречки во работата на телеко-
муникациските мрежи и средства или во приемот на 
радио и телевизиска програма. 

На електричната и друга техничка опрема која се 
произведува, увезува или продава за користење на те-
риторијата на Република Македонија, мора да се спро-
ведат мерки за отстранување на електромагнетните 
пречки кои можат да влијаат во работата на телекому-
никациските мрежи и средства и во приемот на радио и 
телевизиски програми. 

За преземените мерки од став 2 на овој член треба 
да постои доказ, односно атест (сертификат). 

Член 77 
Електроенергетски постројки за пренос, распре-

делба и користење на електрична енергија што се на-
оѓаат во близина на телекомуникациските мрежи и 
средства мораат да бидат изведени, користени и одржу-
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вани на начин што нивната работа да не причинува 
пречки во функционирањето на телекомуникациските 
мрежи и средства и да не ги доведуваат во опасност 
животот и здравјето на луѓето кои ги користат или 
изведуваат работи на нив. 

Член 78 
Ако со изградбата на станбен деловен или друг гра-

дежен објект дојде до пречки во приемот на радио и 
телевизиски програми, на корисниците на радио и теле-
визиски приемници, инвеститорот на тој објект мора да 
им обезбеди прием на радио и телевизиски сигнали со 
квалитет каков што корисниците го имале пред из-
градба на тој објект. 

При изградбата на телекомуникациските мрежи и 
средства инвеститорот, односно изведувачот на рабо-
тите треба да преземе потребни мерки заради заштита 
на имотот на сопствениците, безбедноста на граѓаните 
и да ги преземе сите мерки за безбедно одвивање на 
сообраќајот и движењето на лицата. 

X. МЕЃУНАРОДНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 
Член 79 

Телекомуникациските мрежи можат да се поврзу-
ваат со телекомуникациските мрежи во другите земји 
врз основа на меѓународните договори што ги склу-
чила, односно им пристапила Република Македонија и 
условите утврдени со овој закон. I 

Телекомуникациските мрежи во Републиката се гра-
дат и поврзуваат со телекомуникациските мрежи на 
други земји на начин со кој не се нарушува безбедноста 
и одбраната на земјата. 

Имателите на телекомуникациските мрежи и сред-
ства кои непосредно ги извршуваат меѓународните до-
говори со странски правни лица можат непосредно да 
склучуваат посебни договори заради, извршувано на 
Тие меѓународни договори во рамките на своите овла-
стувања. 

Член 80 
Министерот надлежен за телекомуникации издава 

дозволи за поврзување на телекомуникациските мрежи 
на Република Македонија со телекомуникациски 
мрежи на други земји. . 

Член 81 
Министерот надлежен за телекомуникации ги коор-

динира и усогласува работите во поглед на меѓународ-
ната соработка од областа на телекомуникациите. 

XI. НАДЗОР 

Член 82 
Надзор над спроведувањето ,на овој закон, пропи-

сите донесени врз основа на овој закон, меѓународните 
договори што ги склучила, односно им пристапила Ре-
публика Македонија, од областа на телекомуникаци-
ите, врши Министерството за сообраќај и врски преку 
Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски. 

Работите од својата надлежност Републичкиот ин-
спекторат за сообраќај и врски ги врши преку инспек-
тори за телекомуникации. 

Член 83 
Во вршењето на надзорот од член 82 на овој закон, 

инспекторот за телекомуникации е овластен да: 
1) забрани употреба на телекомуникациска опрема 

која се вградува или приклучува на јавна телекомуника-
циска мрежа ако не постои потврда дека ги задоволува 
техничките услови и норми или ако не е означена со 
пропишана ознака; 

2) забрани употреба на електрична и друга техничка 
опрема ако не постои потврда дека на неа се спроведени 

Мерки за сузбивање на електромагнетски пречки или 
ако не е означена со пропишана ознака; 

3) забрани вршење на дејност на јавни телекомуни-
кации ако нема концесија или ако не е склучен договор 
за остварување на концесија; 

4) забрани работа на радиостаница која нема доз-
вола за работа на радиостаница; 

5) забрани привремено работа на радиостаница за 
која се утврди дека отстапува од пропишаните услови и 
норми за работа или создава штетни пречки, се додека 
недостатоците не се отстранат; 

6) забрани изведување на работи и подигање на об-
јекти во заштитната зона на радиокоридорот на радио-
станицата; 

7) привремено да забрани изведување на работи во 
близина на телекомуникациски мрежи и средства кои 
би можеле да го оштетат или попречат нивното рабо-
тење ако претходно не е прибавена согласност од има-
телот на тие средства или мрежи, додека таа согласност 
не се прибави; 

8) нареди отстранувано на недостатоците на елек-
трична и друга техничка опрема која создава електро-
магнетни пречки во работата на телекомуникациски 
мрежи и средства; 

9) нареди отстранувано на недостатоците при из-
градбата, одржувањето или употребата на телекомуни-
кациските мрежи и средства, како и при давањето на 
услугите или вршењето на концесиската дејност ако не 
се применува законот, прописите донесени врз основа 
на закон и техничките услови и норми и 

10) нареди'вршење на контрола на уредите и апара-
тите кои на имателите на телекомуникациските мрежи 
и средства им служат за проверка и мерење на квалите-
тот и обемот на телекомуникациските услуги' 

11) барање на инспекторот од став 1 на овој член, 
стручни организации овластени од министерот надле-
жен за телекомуникации, ќе ги извршат потребните 
мерења и испитувања на телекомуникациските мрежи и 
средства и радиостаници. 

Член 84 
Имателот на телекомуникациските мрежи и сред-

ства, односно на радиостаница е должен на инспекто-
рот за телекомуникации да му обезбеди влегување во 
просториите каде што е сместена телекомуникациската 
опрема и техничките средства, да му ги даде потреб-
ните известувања и документација, како и на барање на 
инспекторот да ги достави потребните податоци и мате-
ријали заради вршење на инспекцискиот надзор. 

Член 85 
За инспектор за телекомуникации може “да се наз-

начи лице кое има завршено Електротехнички факул-
тет - смер електроника и телекомуникации со најмалку 
три години работно искуство во струката. 

Член 86 
При вршеното на инспекциските работи, инспекто-

рот за телекомуникации мора да има легитимација со 
која се утврдува својството на инспектор и е должен да 
ја покаже ако тоа се бара од него. 

Образецот и начинот на издавање на легитимацијата 
го пропишува министерот надлежен за телекомуника-
^ Член 87 

Инспекторот за телекомуникации ги врши работите 
на инспекцијата самостојно и донесува решенија во 
рамките на овластувањата определени со закон. 

Против решението на инспекторот може, во рок од 
осум дена од денот на приемот на решението, да се 
изјави жалба до Комисијата на Владата на Република 
Македонија за одлучувано во управна постапка во втор 
степен. 

Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
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XII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 88 

Со парична казна од 50 до 150 плати ќе се казни за 
стопански престап претпријатие или друго правно лице 
ако: 

1) не изгради кабловска канализациона мрежа за 
претплатничката телекомуникациска мрежа или ка-
бловска дистрибутивна мрежа за радио и телевизиски 
програми или ако во објектите не вгради телекомуни-
кациска инсталација (член 12); 

2) не им овозможи на другите јавни телекомуника-
циски оператори и на другите корисници на основната 
телекомуникациска мрежа приклучување под еднакви 
услови (член 19 став 1 точка 2); 

3) не им овозможи на корисниците и другите јавни 
телекомуникациски оператори во примерен рок и под 
еднакви услови закуп на телекомуникациски водови 
(член 19 став 1 точка 4); 

4) не обезбеди технички услови за работа на специ-
јалните служби и другите информативни служби утвр-
дени со член 19 став 1 точка 6; 

5) ако врши јавни телекомуникациски услуги за 
трети лица (член 30); 

6) телекомуникациските мрежи за сопствени по-
треби ги приклучуваат на јавните телекомуникациски 
мрежи без притоа да се исполнети техничките и експло-
атационите услови или без претходна согласност на 
имателот на јавната телекомуникациска мрежа (член 
31); 

7) пушти во работа и користи телекомуникациски 
мрежи и средства без одобрение за употреба издадено 
од надлежен орган на управата (член бб став 1); 

8) вградува или приклучува на јавни телекомуника-
циски мрежи, телекомуникациски средства, заради 
испитување на нивните својства, без одобрение за ек-
спериментална работа (член 67); 

9) немаат донесено годишен план и програма за ко-
ристење и одржување на системот за телекомуникации 
(член 69); ^ 

10) не обезбедат соодветно непрекинато напојување 
со електрична енергија на постројките и телекомуника-
циските средства (член 70); 

11) електроенергетските постојки за пренос, распре-
делба и користење на електрична енергија што се на-
оѓаат во близина на телекомуникациски мрежи и сред-
ства се изведуваат, користат и одржуваат така што со 
нивната работа се причинуваат пречки во функциони-
рањето на телекомуникациските мрежи и средства и ги 
доведуваат во опасност животот и здравјето на луѓето 
кои ги изведуваат работите на нив (член 77) и 

12) прет изградба на телекомуникациските мрежи и 
средства не ги преземат сите потребни мерки заради 
заштита на имотот на сопствениците, безбедноста на 
граѓаните и не ги преземат сите мерки за безбедносно 
одвивање на сообраќајот и движењето на лицата (член 
78 став 2). 

Со парична казна од пет до десет плати ќе се казни 
за стопански престап од став 1 на овој член и одговор-
ното лице во претпријатието или друго правно лице. 

Член 89 
Со парична казна од пет до дваесет плати ќе се казни 

за прекршок претпријатието или друго правно лице 
ако: 

1) со својата телекомуникациска мрежа или средства 
го спречува функционирањето на други телекомуника-
циски мрежи или средства (член 8); 

2) пренесува или предава пораки со кои се повикува 
на насилно уривање на уставниот поредок, се потти-
кнува или се повикува на воена агресија или се разго-
рува национална, расна или верска омраза или нетрпе-
ливост (член 9); 

3) не обезбеди неповредливост на трајноста на пора-
ките, а особено неповредливост на тајноста на пора-
ките што се пренесуваат во услови на вонредна состојба 
или содржината на пораките ја соопштува на неовла-
стени лица (член 10); 

4) не даваат првенство на преносот на пораки што се 
однесуваат на безбедноста и одбраната на земјата и на 
човечките животи, како и на загрозеноста на имотот од 
поголем обем (член 11); 

5) не доставуваат определени технички и други пода-
тоци за својот систем на телекомуникации значајни за 
безбедноста и одбраната на земјата и истиве не ги до-
ставуваат на надлежните органи (член 13); 

6) во случаи на прекин на јавните телекомуникаци-
ски мрежи и средства не го извести органот на управата 
надлежен за телекомуникации, веднаш или во роковите 
утврдени со член 15; 

7) увезе радиостаница во Република Македонија за 
која не е однапред прибавена пропишана дозвола или 
одобрение (член 38); 

8) користи радиостаница сб привремена дозвола за 
радиостаница по истекот на рокот за издавање, утврден 
во член 39; 

9) дозволата за набавка и поставување, дозволата за 
работа или привремената дозвола за радиостаница ја 
пренесе или отстапи на друго правно или физичко лице 
(член 43 став 4); 

10) користи радиостаница без дозвола за работа на 
радиостаницата (член 45); 

11) при работата на радиостаницата не се придржува 
кон пропишаните услови или ако не обезбеди со рабо-
тата на неговата радиостаница да не се прават штетни 
пречки во работата и користењето на други радиоста-
ници, односно на други телекомуникациски мрежи и 
средства (член 51); 

12) на барање на органот на управата надлежен за 
телекомуникации не ја приспособи работата на радио-
станицата кон настанатите промени утврдени во член 
52; 

13) радиостаницата во текот на работата не се иден-
тификува (член 53 став 1); 

14) од имателот на телекомуникациските мрежи и 
средства не прибави однапред согласност дека во бли-
зина на неговите мрежи и средства може да изведе 
одредени работи или да гради нови објекти (член 72 
став 2); 

15) во заштитната зона на радиостаниците, во воз-
душниот простор од една до друга радиостаница, гради 
други радиостаници или објекти и постројки кои со 
својата локација, конструкција и функционирани мо-
жат да го спречат простирањето на радиобрановите или 
да причинуваат пречки во радиоврските (член 73); 

16) во непосредна близина на надземни или под-
земни телекомуникациски мрежи и средства, како и на 
правците на радиокоридорите сади садници кои би мо-
желе да ја оштетат или спречат работата Љ тие мрежи 
и средства (член 74 став 1); 

17) не обезбеди заштита на телекомуникациските 
мрежи и средства согласно со техничките услови за 
изградба на тие мрежи и средства при изградба или 
реконструкција на инвестиционен објект (член 75 став 

18) електрична и друга техничка опрема прави елек-
тромагнетни4 пречки во работата на телекомуникаци-
ската мрежа и средства или во приемот на радио и 
телевизиска програма (член 76 став 1); 

19) на инспекторот за телекомуникации не му овоз-
можи непречено влегување во просториите каде што е 
сместена телекомуникациската опрема и техничките 
средства и не му ги даде потребните известувања и 
документација (член 84) и 

20) не постапи по задолженијата од решението на 
инспекторот за телекомуникации (член 87). 
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За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со 
парична казна од една до пет плати и одговорното лице 
во претпријатието или друго правно лице и може да се 
изрече и заштитна мерка забрана на вршење на рако-
водна должност во траење од три месеци до една го-
дина. 

Покрај паричната казна од став 1 на овој член може 
да се изрече и заштитна мерка одземање на предметите 
со кои е сторен прекршокот или забрана на вршење 
дејност во траење од три месеци до една година^ 

Член 90 
Со паричната казна од една петтина до три плати ќе 

се казни за прекршок физичко лице кое врши дејност за 
дејствијата од член 89 став 1 точки 1, 2, 3, 7, 9, И , 12, 
13,14,15,16,18 и 19 на овој закон. 

Покрај паричната казна од став 1 на овој член може 
да се изрече и заштитна мерка одземање на предметите 
со кои е сторен прекршокот и забрана за вршење на 
дејност во траење од три месеци до една година. 

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 91 

Прописите и другите општи акти од областа на теле-
комуникациите што се донесени врз основа на Законот 
за системите за врски („Службен лист ца СФРЈ44 број 41/ 
88) ќе важат до донесувањето на прописите, согласно со 
овој закон. 

Член 92 
Прописите и другите општи акти, утврдени со овој 

закон ќе се донесат во рок од две години од денот на 
влегувањето во сила на оѕој закон. 

Член 93 
Дозволите за радиостаници издадени пред влегува-

њето во сила на овој закон важат до истекот на нивната 
важност, а најдоцна една година од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 94 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

стануваат да важат Законот за системите за врски 
(„Службен лист на СФРЈ44 број 41/88, 80/89 и 29/90) и 
одредбите на Законот за системите за врски за радиосо-
обраќај и поштенски, телеграфски и телефонски соо-
браќај („Службен весник на СРМ“ број 14/79,26/80,10/ 
90 и 62/93) кои се однесуваат на телекомуникациите. 

Член 95 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија44. 

607. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија44 број 52/91), Претседателот на Република 
Македонка, донесе 

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

ДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КИРГИСТАН 

СЕ ПОСТАВУВА 
I 

Трајан Петровски, вонреден и ополномоштен амба-
садор на Република Македонија во Република Турција 
за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Република Киргистан, со седиште во 
Анкара. 

И 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ број 40 Претседател 
24 јуни 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

608. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на 

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

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

ДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈЏАН 

СЕ ПОСТАВУВА 

I 
Трајан Петровски, вонреден и ополномоштен амба-

садор на Република Македонија во Република Турција 
за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Република Азербејџан, со седиште во 
Анкара. 

II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. ^ 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ број 39 Претседател 
24 јуни 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

609. 
Врз основа на член 76 од Уставот на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 јуни 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

1. Во Одлуката за избор на претседатели и членови 
на комисиите на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/95), 
во став 1 точка 1. Комисија за уставни прашања, под б) 
за членови, наместо „Насер Зибери44 треба да стои „И-
смет Рамадани44 и наместо „Киро4 Поповски44 треба да 
стои „Блаже Филиповски44. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија44. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2340/1 ; 
20 јуни 1996 година Претседател 

Скопје на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 
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610. 
Врз основа на член 76 ставови 1,2,3 и 5 од Уставот на 

Република Македонија, Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 20 јуни 1996 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА ЗА УВОЗ НА 
ДОМАТИ И КРАСТАВИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ВО ТЕКОТ НА 1995 И 1996 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа Одлука се основа Анкетна комисија за утвр-
дување на одговорноста за увозот на краставици и до-
мати во текот на 1995 и 1996 година во Република Маке-
донија. 

Комисијата врз основа на наодите ќе изготви и на 
Собранието ќе му поднесе извештај, со предлог на 
мерки. 

Член 2 

Се задолжува Комисијата во извршувањето на зада-
чите да соработува со надлежните министерства и дру-
гите државни органи што можат да придонесат за утвр-
дување на состојбите. 

Член 3 

Комисијата има раководител и шест членови. 
Во Комисијата се застапени претставници на сите 

пратенички групи во Собранието на Република Маке-
донија, како и претставник на независните пратеници. . 

Се задолжува Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата да предложи одлука за состав на Анкет-
ната комисија. 

Член 4 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА 
РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРАШАЊАТА ВО ВРСКА 
СО ИЗВРШЕНИТЕ НАБАВКИ ОД СТРАНА НА 
МИНИСТЕРСТВАТА И ВЛАДАТА НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД СРЕДСТВАТА НА БУ-
ЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКАТА ВО 1994, 1995 И 

ПРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦИ ОД 1996 ГОДИНА 

Член 1 

Со оваа одлука се основа Анкетна комисија за раз-
гледување на прашањата во врска со извршените на-
бавки од страна на министерствата и Владата на Репу-
блика Македонија, од средствата на Буџетот на Репу-
бликата во 1994, 1995 и првите три месеци од 1996 
година. 

Комисијата врз основа на наодите, ќе изготви и на 
Собранието на Република Македонија ќе му поднесе 
извештај со предлог на мерки. 

Член 2 

Се задолжува Комисијата во извршувањето на зада-
чите да соработува со надлежните министерства и дру-
гите државни органи што можат дашридонесат за утвр-
дување на состојбите. 

Член 3 

Комисијата има раководител и шест членови. 
Во Комисијата се застапени претставници на сите 

пратенички групи во Собранието на Република Маке-
донија како и претставник на независните пратеници. 

а) За раководител на Комисијата се определува: 
Слободан Најдовски; 

б) За членови на Комисијата се определуваат: 

Николина Трајановска, 
Руфи Османи 
Мирко Трипуновеки, 
Ризван Сулејмани, 
Ристо Масев и 
Кенан Хасипи. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 4 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

611. 
Врз основа на член 76 ставови 1,2,3 и 5 од Уставот на 

Република Македонија, Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 20 јуни 1996 година, 
донесе 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2338/1 
20 јуни 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

Број 08-2339/1 
20 јуни 1996 година 

Скопје 
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612. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА ЕЛЕКТРИЧЕН МЛИН ПОКРАЈ РЕГИОНАЛ-
НИОТ ПАТ Р-417, ДЕЛНИЦА с. БОТУН-с. ВЕЛМЕЈ, 
СТАЦИОНАЖА НА КМ. 11+600 - ЛЕВО, НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ОХРИД 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на електричен млин покрај регионалниот пат Р-417, 
делница с. Ботун - с. Велмеј, стационажа на км. 11+600 
- лево, на КП број 2781 и 2782 КО „Велмеј“ во м.в. 
„Ивано Ливаде", со вкупна површина од 1.000 м2, на 
подрачјето на општината Охрид, чиј инвеститор ќе 
биде Ѓорѓија Андрески од Охрид и се определува зем-
јиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна 
употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација 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 наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр 23-1873/1 Претседател на Владата 
24 јуни 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

613. 
Врз основа на член 24 од Законот за музејската 

дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79, 51/88 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 28/91), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 24 јуни 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ 

ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

Народниот музеј во Титов Велес се именуваат: 
Драган Миладинов, директор на Радио Титов Велес 

и 
Елена Ќамилова, индив. работоводен орган на Ма-

тичната библиотека „Гоце Делчев“ - Титов Велес. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Претседател 
Број 11-2401/1 на Комисијата за прашања 

24 јуни 1996 година на изборите и именувањата, 
Скопје Наке Стојановски, с.р. 

614. 
Врз основа на член 57 став 3 од Законот за заштита 

на спомениците на културата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 24/73, 42/76 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/ 
93) и Одлуката за овластување на Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
28/91), Комисијата за прашана на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 24 јуни 1996 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА 
НА СПОМЕНЦИТЕ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД 

СКОПЈЕ 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
Заводот за заштита на спомениците на културата на 
град Скопје, се именува 

Момчило Петровски, професор на Факултетот за 
ликовна уметност, ; 

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

Претседател 
Број 11-2402/1 на Комисијата за прашања 

24 јуни 1996 година на изборите и именувањата, 
Скопје Наке Стојановски, с.р. 

615. 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за музеј-

ската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79, 51/ 
88 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и Одлуката за 
овластување на Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 28/91), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 24 јуни 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УМЕТНИЧКАТА ГА-

ЛЕРИЈА ,,СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Уметничката галерија „Скопје“ - Скопје, се именуваат: 

Захаринка Бачева, виш кустос во Музејот на совре-
мената уметност - Скопје и 

Рубенс Керубин, професор на Факултетот за ли-
ковна уметност - Скопје. 

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

Претседател 
Број 11-2403/1 на Комисијата за прашања 

24 јуни 1996 година на изборите и именувањата, 
Скопје Наќе Стојановски, с.р. 

616. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-

уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/ 
86 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и Одлуката за 
овластување на Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата („Службен весник на РМ“ бр. 28/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата, на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-

БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ДРАМСКИОТ 
ТЕАТАР - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Драмскиот театар - Скопје, се именуваат: 

Милица Стојанова, актер во пензија и 
Винка Саздова, главен уредник во ЗУМПРЕС. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Претседател 
Број 11-2404/1 на Комисијата за прашања 

24 јуни 1996 година на изборите и именувањата, 
Скопје Наке Стојановски, с.р. 
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617. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-

уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/ 
86 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и Одлуката за 
овластување на Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата („Службен весник на РМ“ бр. 28/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата, на 
седницата одржана на 24 јуни 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ВО ДОМОТ НА КУЛТУРАТА ,ДРАГИ ТОЗИЈА" -

РЕСЕН 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работните луѓе во Домот на културата „Драги Тозија" -
Ресен, се именуваат: 

Насип Беќири, претседател на ИО на СО - Ресен и 
Митко Ристевски, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Број 11-2405/1 
24 јуни 1996 година Претседател 

Скопје на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Наќе Стојановски, с.р. 

618. ; 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за матери-

јално обезбедување на учесниците во Народноослообо-
дителната војна („Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 
13/96), министерот за труд и социјална политика, до-
несе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 
КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВАТА ПО ЗАКОНОТ ЗА 
МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИ-
ЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА 

ВОЈНА И ЗА ПОТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на водење 

на евиденцијата за корисниците на материјално обезбе-
дување, надоместок за нега и помош од друго лице, 
еднократна парична помош и здравствена заштита, за 
начинот на водење на евиденцијата за потрошените 
средства, за извршените исплати и обрасците на кои се 
води таа евиденција. 

Член 2 
Евиденцијата за бројот на корисниците на правата, 

се води во Книга за евиденција на корисниците на пра-
вата по Законот за материјално обезбедување на учес-
ниците во Народноослободителната војна (во натамош-
ниот текст: Книга за евиденција на корисниците) и во 
картица за бројот на корисниците по видови на права. 

Евиденцијата за извршените исплати на корисни-
ците се води на ликвидационен лист на корисниците на 
материјално обезбедување и на другите парични при-
мања по Законот за материјално обезбедување на учес-
ниците во Народноослободителната војна (во натамош-
ниот текст: ликвидационен лист), а евиденцијата за по-
трошените средства на книговодствени картици. 

Обрасците од ставовите 1 и 2 на овој член се отпеча-
тени кон овој правилник и се негов составен дел. 

Член 3 
Во Книгата за евиденција на корисниците се евиден-

тираат следните податоци: презиме и име на корисни-

кот, дата и место на раѓање, место на живеење и 
адреса, вид на правото односно правата што ги кори-
сти, основ за користење на правото (учесник во НОВ, 
НОДЕМ, член на семејството на умрен учесник во 
НОВ, НОДЕМ), број и дата на решението за оствару-
вање на правото, износ на паричното примање (полн 
или намален) и забелешка (образец бр. 1). 

Книгата за евиденција на корисниците е составена 
од поврзани листови во кои се содржани обележјата на 
податоците од став 1 на овој член, укоричена е со тврди 
корици и истата има траен карактер. 

Член 4 
Во Книгата за евиденција на корисниците подато-

ците од член 3 став 1 на овој правилник се евидентираат 
хронолошки врз основа на решение. 

Ако едно лице е корисник на повеќе права, во Кни-
гата за евиденција на корисниците се евидентира како 
еден корисник со повеќе права. 

Член 5 
Во картицата за бројот на корисниците на матери-

јално обезбедување се евидентираат податоците за бро-
јот на корисниците на материјално обезбедување спо-
ред основот за користењето на правото и износот на 
паричното примање (полн или намален) (образец бр. 
2). 

Член 6 
Во картицата за бројот на корисниците на надоме-

сток за нега и помош од друго лице се евидентираат 
податоци за бројот на корисниците на надоместок за 
нега и. помош од друго лице одделно за учесниците во 
НОВ, НОДЕМ и членовите на семејство на умрен учес-
ник во НОВ, НО ДЕМ како и износот на паричното 
примање (полн или намален) (образец бр. 3). 

Член 7 
Во картицата за бројот на корисниците на едно-

кратна парична помош се евидентираат податоци за 
бројот на корисниците на еднократна парична помош 
одделно за учесниците во НОВ, НО ДЕМ и членовите 
на семејство на умрен учесник во НОВ, НО ДЕМ (обра-
зец бр. 4). 

Член 8 
Во картицата за бројот на корисниците на здрав-

ствената заштита се евидентираат подЈатоци за бројот 
на корисниците на здравствена заштита одделно за ко-
рисниците со полн и намален износ на материјално 
обезбедување (образец бр. 5). 

Член 9 
Во картицата за бројот на корисниците од член 5 до 

8 на овој правилник се евидентираат збирни податоци 
за бројот на корисниците за секое право одделно, кори-
стејќи ги податоците од Книгата за евиденција и реги-
стрирајќи ги сите промени што настануваат во бројот 
на корисниците во текот на времето. 

Член 10 
Евиденцијата за потрошените средства за изврше-

ните исплати на паричните примања на корисниците се 
води на ликвидационен лист за секој корисник. 

Член П 
Во ликвидациониот лист се евидентираат лични по-

датоци за корисникот, видот на правото, број и дата на 
решението, времето на стекнувањето и престанокот на 
правото, износот на паричното примање, разликата и 
вкупно исплатениот износ за секојмесец(образец бр. 6). 

Член 12 „ 
Евиденцијата за потрошените средства за оствару-

вање на правата од материјално обезбедување на учес-
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ниците во НОВ, се води на збирна и аналитички книго-
водствени картици. 

На збирната книговодствена картица се евиденти-
раат извршените исплати од соодветната сметка на Бу-
џетот на Републиката врз основа на дневниот извод од 
Заводот за платен промет. 

На аналитичките книговодствени картици се еви-
дентираат извршените исплати по видови на права врз 
основа на налозите приложени кон дневниот извод од 
Заводот за платен промет. 

Член 13 
Аналитички книговодствени картици се водат за из-

вршените исплати по следните видови на права и други 
исплати: 

1. материјално обезбедување, 
2. надоместок за помош и нега од друго лице, в

 / 
3. еднократна парична помош, 
4. надоместок на трошоци за сместување во соод-

ветна социјална организација, 
5. надоместок на трошоците на ЗПП и ПТТ за извр-

шените исплати, 
6. погрешни исплати. 

Член 14 
Врз основа на евиденцијата за бројот на корисни-

ците и потрошените Средства за извршените исплати се 
изготвува полугодишен и годишен извештај. 

4 Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за начинот на водење 
на евиденција за корисниците и за извршените исплати 
на материјално обезбедување на учесниците во Народ-
ноослободителната војна („Службен весник на СРМ“ 
бр. 32/86). 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Бр. 12-2952/-1-96 
20 јуни 1996 година Министер 

Скопје за труд и социјална политика, 
Насер Зибери, с. р. 
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619. 
Врз основа на член 58 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95), министе-
рот за образование и физичка култура, донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШ-

КИТЕ МЕРКИ ВО ЈАВНОТО УЧИЛИШТЕ 

Член 1 
Педагошките мерки во јавното училиште се изреку-

ваат на ученици кои ги прекршуваат правилата на учи-
лишниот ред, а со цел да се постигне чувство на одго-
ворност и спречување на негативни појави. 

Член 2 
Педагошките мерки се изрекуваат имајќи ги во 

предвид критериумите: објективност, одмереност, пра-
ведност и педагошка одговорност. 

Член 3 
Педагошките мерки се изрекуваат индивидуално за 

секој ученик, со претходно проучување на околностите 
кои довеле до потребата од нивно изрекување. 

Член 4 
Пред изрекувањето на педагошката мерка претходи 

разговор со ученикот и родителот, односно старателот. 
Разговорот го води комисија составена од: раково-

дителот на паралелата, наставник, стручен соработ-
ник од педагошко-психолошката служба на училиш-
тето, а по потреба и директорот, при што се води запис-
ник- Член 5 

Педагошките мерки се изрекуваат во следните слу-
чаи: 

- нередовно посетување на училиштето; 
- нарушување на правилата на однесување спрема 

другите ученици, наставници и други лица вработени во 
училиштето и надвор од него; 

- неправилен однос кон училишниот имот; 
- попречување на воспитно-образовната работа во 

училиштето. 
Член 6 

При изрекувањето на педагошките мерки не смее да 
се навредува личноста на ученикот. 

Член 7 
Изречената педагошка мерка детално се образло-

жува со цел истата да е наполно разбирлива за учени-
кот спрема кого се применува. 

Член 8 
За изречената педагошка мерка се известува учени-

кот и родителот, односно старателот. 
Член 9 

Изречените педагошки мерки се евидентираат во 
соодветната педагошка документација. 

Член 10 
Со влегувањето во сила на ова Упатство престанува 

да важи Упатството за видот, постапката и начинот на 
применување на педагошките мерки за учениците во 
организациите за средно образование („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 34/80). 

Член 11 
Ова Упатство влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 11-2509/1 
17 јуни 1996 година Министер, 

Скопје д-р Софија Тодорова, с.р. 

620. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.70/92), на седницата одржана на 19 јуни 
1996, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 7 точка 1 став 2 од Правил-
никот за начинот на пресметување и уплатување на 
данокот од добивка и спречување на двојното ослободу-
вање или двојното оданочување, донесен од министерот 
за финансии на 13 април 1994 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.19/94). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на Драган Поповски од Скопје, со решение 
У .бр.76/96 од 8 мај 1996 година поведе постапка за оце-
нување законитоста на членот 7 точка 1 став 2 од актот 
означен во точката 1 од оваа одлука, поради тоа што 
основано се постави прашањето за неговата согласност 
со членовите 31 и 49 од Законот за данок од добивка. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 7 
точка 1 став 2 од Правилникот под вложени средства од 
добивката во основни средства се подразбираат сред-
ствата вложени за набавка на основни средства (гра-
дежни објекти, машини, уреди и др.) исклучително за 
вршење на дејноста, освен; патнички автомобили, ме-
белот, теписите, уметничките дела и други украсни 
предмети за опремување на административните просто-
рии. 

5. Според член 33 од Уставот, секој е должен да 
плдќа данок и други јавни давачки и да учествува во 
намирувањето на јавните расходи на начин утврден со 
закон. 

Согласно член 31 од Законот за данок од добивка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.80/93, 
33/95 и 43/95), на даночниот обврзник му се намалува 
даночната основа за износот на извршените вложувања 
од добивката, во нови инвестиции (реинвестирана до-
бивка) во Републиката, но најмногу до 30°/о од даноч-
ната основа во својата дејност. 

Според член 49 од Законот, министерот за финансии 
ќе донесе поблиски прописи за начинот на пресметува-
њето и уплатувањето на данокот од добивка, како и за 
спречувана на двојното ослободување или двојното 
оданочување и ќе пропише образец - даночен биланс за 
пресметурање и уплатување на данокот од добивка во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Од изнесеното произлегува дека врз основа на устав-
ното овластување, законодавецот со закон вовел данок 
од добивка и го уредил начинот на оданочувањето на 
добивката. Исто така со законот се предвидени одре-
дени даночни олеснувања и ослободувања меѓу кои е и 
намалувањето на даночната основа за извршените вло-
жувања од добивката во нови инвестиции ^инвести-
рана добивка) во Републиката. Од членот 49 на Зако-
нот произлегува овластува н,ето на министерот за фи-
нансии да донесе поблиски прописи за начинот на пре-
сметувањето и упатувањето на данокот од добивка, 
како и за спречување на двојното ослободување или 
двојното оданочување. 

Според тоа, согласно законот, министерот за фи-
нансии е овластен да донесе поблиски прописи за начи-
нот на пресметувањето и уплатувањето на данокот од 
добивка, што значи дека е овластен да ја утврди само 
техниката на пресметувањето и уплатувањето на дано-
кот, а нема овластување да определува што се подраз-
бира под вложени средства од добивка. Со оглед на тоа 
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што со оспорениот член од Правилникот се излегле 
надвор од овластувањето утврдено со закон, Судот од-
лучи како во точката 1 од оваа одлука. 

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

у бр 76/96 Претседател 
19 јуни 1996 година Уставниот суд 

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

Огласен дел 
С У Д С К И ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд се води постапка за доделување на 
дете, односно за измена на одлука за доделување на 
дете по тужбата на тужителот Назми Рамадани од с. 
Слупчане, против тужената Марије Рамадани од Репу-
блика Чешка со непозната адреса. 

На тужената и се назначува привремен застапник 
Јадранка Јовановска, стручен соработник при Општин-
скиот суд во Куманово, согласност чл. 84 од ЗПП која 
ќе ја застапува тужената до правосилното окончување 
на постапката или додека не се појави тужената или не 
одреди свој полномошник. 

Од Општинскиот суд во Куманово, IV П. бр. 1126/ 
96. (267) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор за 

раскинување на договор за купопродажба по тужбата 
на тужителот Абази Агим од с. Боговиње, против ту-
жениот Амити Ширафет од с. Пирок, сега со непозната 
адреса во Германија. Вредност на спорот 30.000 денари. 

Се повикува тужениот Амити Ширафет да во рок од 
30 дена се јави во овој суд, да ја достави сегашната 
адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, 
судот на истиот ќе му постави привремен старател кој 
ќе се грижи за неговите права во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 601/96. (268) 

Пред овој суд се води спор за исполнување на дого-
вор по тужбата на тужителот Бекири Емри од Тетово, 
против тужениот Билибани Џело од Тетово, со непоз-
ната адреса во Германија. 

Се повикува тужениот да се јави пред судот во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот 
рок овласти свој полномошник во земјата. Во спро-
тивно, судот ќе му одреди привремен застапник кој ќе 
се грижи за неговите интереси до правосилното окончу-
вање на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 857/96. (269) 

Пред овој суд се води спор за физичка делба по 
тужбата на тужителот Идризи Ефраим од с. Теарце 
против тужениот Идризи Шадије, Идризи Даут и Ше-
рифи Неџат од с. Теарце, а сега со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените Идризи Шадије, Идризи 
Даут, Шерифи Неџат од с. Теарце, сега со непозната 
адреса, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас 
да се јават пред Општинскиот суд - Тетово лично или 
овластат свој полномошник кој ќе ги застапува пред 
судот. Во спротивно, судот преку ЦСР - Тетово, ќе им 
постави привремен застапник кој ,ќе се грижи за нив-
ните права и интереси с^ до правосилното окончување 
на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, В. С. 47/96. (270) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6086/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67251-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија и производство 
„КАБРАН КОМЕРЦ 96" џ.о. експорт-импорт ул. „Даме Груев“ бр. 
1-А, Кавадарци. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 079122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 071028, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070290, 080190, 080201, 
080202, 110309, 110909, 020110, 020120, 020130, 060501, 060502, 060503, 
070227, 110109, 050100, 050301, 050302, 110401, 110402, 110403, 11041М, 
070310, 070320, посредување во промет со стоки од странство, застапу-
вање на странски фирми, малограничен промет со Грција, Бугарија и 
Албанија, услуги во меѓународна шпедиција, транспорт, посредни-
штво, вршење комисиони работи во областа на промет со стоки во 
сообраќајот и сл., промет на странски стоки на консигнација. 

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 целосно одговара. 

Лице овластено за застапувања на претпријатието во внатрешно и 
надворешно трговксо работење е Зоран Кабранов, директор без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6086/96. (5585) 

Окружниот стопански суд .во Скопје, со решението Срег. бр. 6486/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-121^0-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на директор и назвиот на основачот на Опште-
ственото претпријатие за трговија, меѓународна и внатрешна шпеди-
ција и туризам „ДТС“-Трговина д.о.о. бул. „Св. Климент Охридски“ 
бр. 54, Скопје. 

Бранко Јаневски, е.д. директор, без ограничување, се разрешува 
и брише од регистарот. Се запишува новоименуваниот Васил Марков-
ски, в.д. директор без ограничување. 

Основачот ДТС - ХОЛДИНГ ПО Дубровник, го променува името 
на фирмата со Решение на Трговскиот суд во Сплит, бр. Тт 95/102-5 
Од 09.01. 1996 год., со назив на фирмата Дубровачка Трговина Д.Д. 
Дубровник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6486/96. (5586) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5272/ 
96, на регистарска влошка бр. 2-1729-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промена-пристапување на основач на Производното, монтажна 
и прометна задруга „ЕЛМАК“ ц.о. увоз-извоз ул. „Пробиштипска“ 
ББ, Скопје. 
“ Во претпријатието пристапува нов основач Борис ?ангелов од 
Скопје на 20.12. 1995 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5272/96. (5587) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5569/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-37397-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на основач на Претпријатието за трговија на голе-
мо и мало „ЛЕСНИНА" Д.О.О, експорт-импорт бул. „III Македонска 
ударна бригада“ бб, Скопје. 

Истапува основачот „МЕРКС-КОЗЈАК" Радље об Драви. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5569/96. (5588) 

Окружниот стопански суд во Скине, со решението Орег. бр. 5947/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67286-0-04), го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „Т.Д.К. - СИСТЕМИ“ п.о. ул. „Никола Тесла“ бр. 2-1/27, Ско-
пје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/96 од 22.04. 
1996 год., а основач е Коце Трајановски од Скопје. 

Дејности: 011315, 011319, 011320, 012390, 011920, 012930, 011941, 
011949, 012142, 012201, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 
012429, 012820, 013021, 013099, 013121, 013400, 013500, 013901, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 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, 081029, 080190, 080201, 080202, 090121, 100399, 110109, 
110301, 110302, 110303, 110309, 110402, 110404, 110903, 070310, 070320, 
меѓународна шпедиција и посредување, превоз на патници и стока во 
меѓународен сообраќај, застапување, реекспорт, комисиони и консиг-
национи работи. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешното 
и надворешното трговско и друго работење е Коце Трајановски, ди-
ректор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5947/96. (5629) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4Ѕ95/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-66995-0-04), го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ВИДНА“ Д.О.О, експорт-импорт, ул. „Наум Наумовски“ 77, 
Скопје. 

Основачи: Антон Дуковски, Будимир Јоловиќ од Р. Македонија и 
Базиос Ефстратиос од Р. Грција. 

Дејности: 011722, 011723, 011729, 011730, 011741, 11742, 011743, 
011749, 013030, 013050, 013071, 013072, 013073, 013074, 013080, 013099, 
0130121, 013122, 013200, 013400, 013500, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
07080121, 081029, 080190, 080201, 080202, 090121, 091022, 091031, 
,091032, 090133, 090139, 090179, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 
110309, 110901, 110902, 110903, 110905 110909, 070310, 070320, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на 
странски фирми, консигнација,-комисиона продажба, фришопови, ли-
зинг, реекспорт, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот 
сообраќај, туристички услуги во земјата и странство, услуги во вна-
трешна и меѓународна шпедиција, дистрибуција на сладолед. 

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 целосно одговара. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4595/96. (5583) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5791/ 
96, на регистарска влошка бр.1-67075-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Производното трговско и услужно претпријатие 
„ЦАРА-КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт с. Д. Плачните, Тетово. 

Основач: Абдии Беким, с. Д. Палчиште, Тетово. 
Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 

070224, 070225 , 070226/070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 
110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 
060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 020140, 020201, 
020202, 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 целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешно трговскиот промет е Абдии Беким, директор без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5791/96. (5584) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6030/,, 
96, на регистарска влошка бр. 1-3485-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на Производното трговско претпријатие „ПЕПИ“ 
д.о. с. Негорци, Гевгелија. 

Од претпријатието истапува лицето Весна Баламовска на ден 
18.01. 1996 год., а кон претпријатието пристапува Трајко Баламовски 
на ден 18.01. 1996. I 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6030/96. (5623) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6525/ 
96, на регистарска влошка бр.1-7654-0-0-0,ја запиша во судскиот реги-
стар промена на лице за застапување на Претпријатието за производ-
ство, промет на големо и мало, угостителство и услуги „ДАР - МИР“ 
ц.о. увоз-извоз ул. „Тиранска“ бр. 9, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Димитар И идовски, директор со 
неограничени овластувања, се запишува нов застапник Мирче Дани-
лов, директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6525/96. (5624) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5699/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67338-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „УНИБРОС" д.о.о. бул. „Партизански одреди44 бр. 27-а/1, Ско-
пје. 

Основач: УНИБРОС (ХОЛДИНГС) Л ТД и Кипар, Никозија 12 ул. 
Демецанис. 

Дејности: 010600, 010711, 010712, 010713, 010720, 010810, 010820, 
010910, 010920, 010930, 010942, 011010, 011091, 011092, 011093, 011099, 
011311, 011320, 012322, 013500, 050302, 060502, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 071028, 
070129, 070132, 070140, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 
110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110404, 110611, 110620, 110902, 
110909, 070310, 070320, застапување и посредување во надворешно 
трговскиот промет, застапување на странски фирми, продажба на 
странски стоки на консигнација, реекспрот, превоз на стоки во меѓу-
народен друмски сообраќај, комисиона продажба. 

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 целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието е Милан Шаре-
ски е.д. директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5699/96. (5625) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5844/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-33237-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на основач на Претпријатието за производство, 
промет и услуги на големо и мало „ЕМОНА-КАМОБЕКС" д.о.о. екс-
порт-импорт ул. „Орце Николов“ бр. 77/5, Скопје. 

Се менува основачот на претпријатието и тоа Вебер Марко на ден 
01.04.1996 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5844/96. (5626) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5929/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67312-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Независното новинско издавачко претприја-
тие „РАМА-1" Д.О.О. ул. „Кузман Шапкарев“ бр.1-а, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/96 од 22.04. 
1996 год., а основач е Сарите Јашарова. 

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, 110309, 110902, 110909, 120311, 120312, 0120341. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја (?метка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието е Сарита Јаша-
рова, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5929/96. (5627) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6190/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-11413-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на директор на Претпријатието за промет на го-
лемо и мало производство и услуги ,,ФРОМИН" ц.о. ул. „Христ Сир-
ненски бр. 21, Скопје. 

Се разрешува Минослав Трајков, директор со неограниечни овла-
стувања, се именува Фросина Трај кова, директор со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6190/96. (5628) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6082/ 
96, на, регистарска влошка бр. 1-627/0-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „ПИК-ПАК ТРЕЈДИНГ6 д.о.о. увоз-
извоз Скопје, нас. Вардар, блок 5/1-11. 

Се брише досегашниот застапник Јовановски Игор, директор, а 
се запишува нов застапник Кулевски Гоце, директор без ограничува-
ње. ^ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6082/96. (5608) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4209/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-9668-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатие-
то во општествена сопственост за поправка и промет на моторни вози-
ла, промет и производство на делови ,,МЕХАНИКА-РЕМОНТ". ц.о. 
Скопје, ул. „516" бр. 6, Скопје. 

Се брише Неделковски Владимир, вд директор без ограничување, 
а се запишува Ивановска Софка, вд директор без ограничување. 

Пречистен текст: Ивановска Софка, вд директор без ограничува-
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4209/96. (5609) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6481/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-91044ММ), ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лице на РЖ „СКОПЈЕ-УГОТУР" Д.О.О. Скопје, со 
ц.о. со седиште во Скопје, на ул. „16-та Македонска бригада“ бр. 18. 

Се брише Јоне Стојановски, директор, а се запишува во внатре-
шен и надворешен промет Николовски Данчо, вд директор. 

Од Окружниот стопански Суд во Скопје, Срег. бр. 6481/96. (5610) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6301/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67317-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги ,ДММ-
ТЕХНО" д.о.о. експорт-импорт Скопје, Бул. „Кузман Јосифовски Пи-
ту“ бр. 22, лок. 2. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 10.05.1996 годи-
ш, а основач е Дарко Моцан од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
010124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, (У70132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
110302, 110303, 110309, 110404, 110903, 110909, 070310, 070320. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
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Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот промет е Дарко Моцан, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6301/96. (5611) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5628/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67226-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистаросновањето на Производното трговско услужно претпријатие 
„ЕЛЕКТРОН-96" експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „Јане Сандански“ 
бр. 59. 

Основач: Шаќири Неџбедин од Шемшово, Тетово. 
, Дејности: 011315, 011390, 011742, 011941, 012142, 012310, 012322, 

012611, 012614, 012810, 013010, 013021, 013041, 013042, 013050, 013074, 
013099, 013121, 013909, 020110, 020140, 020201, 020202, 050100, 050209, 
050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070128, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070219, 070221, 070223, 070224, 
070226, 070229, 070230, 070240, СГ70250, 070260, 080111, 080129, 080190, 
080201, 080202, 090121, 090123, 090131, 090132, 090140, 090160, 090181, 
090201, 090209, 110109, 110301, 110302, 110304, 110309, 110404, 110903, 
110909, 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица прет-
пријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворе-
шниот трговски промет е Шаќири Неџбедин, директор со неограниче-
но овластување. 

Од Окружниот стопански суд во, Скопје, Срег. 'бр. 5628/96. (5612) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6062/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-17719-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија „МИ ГРОС“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Илинденска“ бр. 8, 
Валандово. 

Дејноста на претпријатието се проширува со следните дејности: 
060101, 060105, 060501, 060503, 060601, 060602, 060603. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6062/96. (5596) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6393/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67320-0-04), го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за маркетинг, трговија и ус-
луги „РЕНДЕР СПЕЈС СТУДИО“ д.о.о. експорт-импорт „Илинден“, 
Скопје.. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/01 од 
14.05.1996 год., а основачи се: Александар Рубен од Скопје, Бул. 
,ДНА“ бр. 54-2/4 со л.к. бр. 1085366 и м.6.2306970450008, Сашо Дими-
триевски од Битола, ул. „Климент Охридски“ бр. 21/22, Битола, со 
л.к. бр. 167249 и м.б. 0111965410038 од УВР Битола, Пеце Талевски 
од Битола, ул. „Максим Горки“ бр. 2/5, со л.к. бр. 281751 и м.б. бр. 
0807967410056 од УВР Битола. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 
080202, 090139, 013400, 110902, 110905, 110909, 110302, 110303, 110304, 
110309, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, реекспорт. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието е Пеце Талев-
ски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6393/96. (5597) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5318/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67310-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за надворешна и внатрешна 
трговија, производство, угостителство, туризам и услуги „ЕВРОПРО-
МЕТ 2" д.о.о. Скопје, ул. „Невена Георгиева Дуња“ бр. 1. 

Основач: Кочовска Марија. 
Дејности: 070111, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 

070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070250, 070260, 11949, 012611, 012612, 012613, 012614, 012622, 
012623, 012691, 012690, 013021, 013022, 013030, 013050, 013099, 013901, 
013909, 080119, 080190, 080201, 080202, 110109, 110302, 110303, 110309, 
110402, 110403, 110404, 110620, 110903, 110909, 070310, 070320, застапу-
вање, посредување, реекспорт, ком. работи, малограничен промет со 
Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет е Илиевска Татјана, со неограниче-
ни овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5318/96. (5598) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6071/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-34756-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на директор на Претпријатието за производство 

и трговија на големо и мало „МИДА“ д.о.о. “извоз-увоз Скопје, Бул. 
,Јане Сандански“ бр. 34/11-9, Скопје. 

Се брише досегашниот директор Головодовска Валентина, застап-
ник без ограничување, а се запишува нов директор Ќириќ Миливоје, 
застапник без ограничување. 

Од Окружниот стопански ,суд во Скопје, Срег. бр. 6071/96. (5599) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5958/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-43673-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на основач и проширување на дејност на Претпри-
јатието за производство, истражување и трговија на големо и мало 
„АРКИСТ" експорт-импорт ц.о. Т. Велес, ул. „Крали Марко“ бр. 111. 

Претпријатието во внатрешен промет се проширува со: 011820, 
011930, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 
012624, 012691, 012699, 012701, 012702, 012703, 012810, 012820, 012830, 
050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 060501, 060601, 
060602, 070227, 080121, 080129, 080190, 080201, 110404. 

Чавовски Антонио од Т. Велес истапува од претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5958/96. (5^00) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6577/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-7114-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар пристапувањето на основач на Автотранспортното претприја-
тие со производство, трговија и услуги на големо и мало, увоз-извоз 
,ЛАСТА ПРОМЕТ4 ц.о. Скопје, ул. „Мегленска" 11. 

Кон претпријатието „Ласта промет“ ц.о. Скопје, пристапува 
„ПРЖИНО КОМЕРЦ“ претпријатие за производство, трговија и услу-
ги на големо и мало увоз-извоз ц.о. Скопје, ул. „Милан Мијалковиќ" 
бр. 25. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6577/96. (5601) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6322; 
96, на регистарска влошка бр. 1-67299-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија 
на големо и мало „ТИММ ИНЖЕНЕРИНГ“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, 
ул. ,Даме Груев“ бр. 1/У-11. 

Основач: Малахов Михаил од Скопје. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110402, 110403, 
110404, 050100, 050201, 050301, 050302, 011920, 011930, 011990, 020110, 
020140, 060502, 060503, 060501, 011909, 110309, 070310, 070320, реек-
спорт, застапување странски фирми, превоз на стоки во меѓународ-
ниот друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски 
сообраќај, услуги на меѓународна шпедиција. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6322/96. (5602) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6022/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67313-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното претпријатие за трговија и услуги 
„МАХ-ИВА" д.о.о. експорт-импорт Валандово, ул. „6-ти Ноември“ 
бр. 10, Валандово. 

Основач: Лазаревски Атанас од Валандово. 
Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 

070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 
110304, 110309, 070310, 070320. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6022/96. (5603) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3210/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-47702-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за промет на големо 
и мало „ДИЕЛ" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Серава“ бр. 130/8, 
Скопје. 

Се брише Дилевски Садо, директор без ограничување, а се запи-
шува Дилевски Елвис, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3210/96. (5604) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6244/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67272-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „ВИТА-
МИНСКИ СВЕТ' д.о.о. експорт-импорт Брвеница, Тетово, ул. „Кочо 
Рацин“ бр. 25, Тетово. 



Стр. 1218 - Бр. 33 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 јули 1996 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080121, 080122 , 080123, 080129, 080190, 080201, 
080202, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот промет е Филиповски Зоран, директор без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6244/96. (5605) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3554/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-5768-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за трговија на мало 
и големо, производство и услуги „ВОРЛДКОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз, 
Скопје, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15/3-37. 

Се брише Снежана Ставревска, а се запишува Сотировска Татја-
на, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3554/96. (5606) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6532/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67357-0-0-0, го запиша во судскиот, 
регистар основањето на Приватното трговско претпријатие „МАК-
УНИОН МАРКЕТИНГ' увоз-извоз Д.О.О. Скопје, ДТЦ „Мавровка“ 
Ламела Ц 11/7. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 110109, 110302, 110309, 110611, 110620, 110909, 120311, 070310, 
070320. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно-
то трговско работење е Стевчевски Борче, директор без ограничува-
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6532/96. (5607) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 161/ 
96, на регистарска влошка бр.1-18084-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „ИРИС ПРЕС“ увоз-извоз с. Мисле-
шево Струга. 

Основач: Прентоска Снежана од с. Мислешево, Струга. 
Дејности: 011941, 011949, 012410, 012421, 012429, 013400, 013909, 

050301, 050302, 060502, 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, 080111, 080113, 080119, 080129, 080190, 080201, 080202, 
090123, 090181, 090183, 070310, 070320, малограничен промет, прода-
жба на странска стока од консигнациони складови на странска стока, 
меѓународен превоз на стока и патници, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за 
своја сметка и одговара со целиот свој имот. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Во внатрешното и надворешното работење ќе го застапува и 

претставува Прентоска Снежана, директор со неограничени овласту-
вања во рамките на запишаните дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 161/96. (5732) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
18467/96 на регистарска влошка го запиша во судскиот регистар осно-
вањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, 
трговија и услуги, на големо и мало „БАМБИ АЗРА“ увоз-извоз п.о. 
ул. „Ж.Ј. Шпанац" бр. 86, Битола. 

Основач: Буран Зејнелов 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 
070320, 110909, 110309, 090209, 060501, 060502 , 060503, малограничен 
промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуга, 
продажба на стоки од консигнациони складови, на странски стоки, 
угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународниот транспорт 
на стоки и патници. 

Полни овластувања. Полна одговорност. 
Лице овластено за застапување Буран Зејнелов. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 18467/96. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 169/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-18086-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластено лице на Приватното претпријатие 
за производство, трговија и услуги „АСИА ПРИНТ" увоз-извоз п.о. 
ул. „15 Корпус“ 1а, Струга. 

Основач: Ѓорѓиески Илија од Струга. 

Дејности: 011941, 011949, 012410, 012421, 012429, 013400, 013909, 
050301, 050302, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122 , 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260,, 
080111, 080113 , 080118, 080129 , 080190, 080201, 080202 , 090123, 090181, 
090183, 070310, 070320, малограничен промет, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странска стока, меѓународен транспорт на 
стока и патници, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за 
своја сметка и одговара со целиот свој имот. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Во внатрешното и надворешното работење ќе го застапува и 

претставува Ѓорѓиевски Илија директор со неограничени овластувања 
во рамките на запишаните дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 169/96. (5734) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6333/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67307-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето во приватна сопственост и запишување право за 
вршење работи во надво.решно трговскиот промет на Претпријатието 
за трговија, угостителство и услуги ,,^НИ-ВЕСТ" Д.О.О, експорт-им-
порт, ул. „Горѓи Попхристов" бр. 6/4-13, Скопје. 

Основач: Тони Милошевски од Скопје. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090201, 
090202, 110109, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот промет е Тони Милошевски, директор без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6333/96. (5672) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 603/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-50738-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице за застапување на Претпријатието за про-
мет и услуги „ДУЕЛ - ИТРЕЈД" Д.О.О. п.о. ул-. „Никола Парапунов" 
бб. Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Зоран Диновски, е.д. директор 
без ограничување, а се запишува Гоце Диновски, директор без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 603/96. (5673) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5978/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-54455-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на директор на Претпријатието за трговија и ус-
луги „МАЦОНИ" д.о.о. увоз-извоз ул. „Коце Металец“ бр. 1В/1-1, 
Скопје. 

Се запишува Димитрија Бошнаков, комерцијален директор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5978/96. (5674) 

Окружниот стопански суд1 во Скопје, со решението Срег. бр. 6033/ 
96, на регистарска влошка бр. 1г67169-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Приватното претпријатие за производство, про-
мет и услуги „КОНТЕМ" д.о.о. бул. ,Јане Сандански“ бр. 37/3-15, 
Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-96 од 
29.04. 1996 год., а основач е Лилјана Ристовска од Скопје. 

Дејности: 011941, 011949, 012321, 012421, 013110, 013121, 050100, 
050203, 050209 , 050301, 050302 , 060501, 060502, 060503 , 060602, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070221, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080111, 080121, 081029, 080190, 080201, 080202, 
090121, 080202, 090121, 090181, 110109, 110303, 110304, 110309, 110401, 
110402, 110403, 110404, 110405, 110620, 110903, 110905, 110909, 070310, 
070320, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, посредување во надворе-
шно трговскиот промет, застапување на странски фирми, меѓународна 
шпедиција, продажба на странска стока и консигнација. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6033/96. (5675) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5774/ 
96, на регистарска влошка бр.1-67329-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Претпријатието за производство промет и услу-
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ги „ДАЛИБОР КОМПАНИ“ извоз-увоз ул. „Горѓи Капчев“ 10 бр. 
23, Скопје. Н 

Основач: Владо Савески. 
Дејности: 011313, 011315, 011390, 011720, 011810, 011920, 011930, 

011949, 011941, 011949, 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012323, 
012421, 012429, 013010, 013021, 013030, 013041, 013050, 013200, 0130903, 
013500, 020110, 020121, 0120131, 020140, 060501, 060502, 060503, 060601, 
070211, 070212 , 070213, 070214, 070215 , 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 080201, 080202, 090110, 090123, 
090140, 090181, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 
110909, 070310, 070320, посредување и застапување во областа на про-
метот на стоки и услуги, пограничен промет со НР Бугарија, Р. Грци-
ја, Албанија и СР Југославија, туристички услуги, шпедитерски услу-
ги, превоз на стоки и патници во друмски сообраќај, услуги во друм-
ски сообраќај, фришопови, консигнациони складови, реекспорт, за-
стапување на странски фирми, превоз на стоки и пантици во меѓунаро-
ден транспорт, услуги во меѓународен транспорт, шпедитерски услуги 
во меѓународен транспорт. 

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 одговара во висина на вложените средства. 

Лице овластено за застапување на претпријатието е Владо Саве-
ски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5774/96. (5630) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6080/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-22161-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„АДУТ“ п.о. експорт-импорт ул. „Московска“ бр. 9-2/22, Скопје. 

Дејности: 020110, 020121, 020140, 060501, 060502, 060503, 060601, . 
060602, 080190, 080201, 080202, 110109, 110302, 110309, 110909, 090201, 
090209, посредување, застапување, преставување во надворешно 
трговски промет, превоз на патници во друмски сообраќај, меѓунаро-
ден превоз на стоки во меѓународен сообраќај, туристичко угостител-
ски услуги во странство, консигнација, реекспорт, продажба на стоки 
преку слободни царински продавници, бесцарински зони, малограни-
чен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија. 

Се брише Дарија Божиновска, директор со неограничени овласту-
вања, а се запишува Зоран Божиновски, директор со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6080/96. (5631) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4565/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-66613-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Трговското претпри-
јатие „ЛЕСА МС" Д.О.О, извоз-у. „Шидска" бр. 26/1-9, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 05.03. 1996 год., 
а основачи се Александар Александровски и Осењак Ленче. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070228, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 070111, 070112 , 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 071032, 070140, 
070150, 080201, 080202, 110109, 110302, 110303, 110309, 110404, 110620, 
110902, 110909, 080190, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070310, 
070320, откуп на земјоделски производи, посредување и застапување 
во надворешно трговски промет, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стока, меѓународен транспорт на патници, туристички 
услуги во странство, консигнација, реекспорт. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешен и 
надворешно трговски промет е Александар Алексанодровски, дирек-
тор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4565/96. (5632) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6202/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-54593-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиште и лице за застапување на Претприја-
тието за промет и услуги „АУТОСТАР" д.о.о. ул. „Вељко Влаховиќ" 
бр. 6, Скопје. 

Седиштето на претпријатието се менува и во иднина ќе се води на 
ул. „Беласица“ бб, Скопје. 

Се брише досегашниот застпаник Зоран Марковски, директор со 
неограничени овластувања, а се запишува Зоран Марковски како ди-
ректор без ограничување. ? 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6202/96. (5581) 

Окружниот стопански суд во Штип со решението Срег. бр. 1301/96, 
на регистарска влошка бр. 1-583-0 ја запиша трансформацијата на Ак-
ционерското друштво „Јака - 80" Д.О., Маршал Тито бр. 2 - Радовиш. 

Трансформацијата на општествениот капитал со организирање во 
акционерско друштво согласно Законот за трансформација на претпри-
јатијата со општествена сопственост. 

Лице овластено за застатапување во внатрешен и надворешен промет 
- Ѓорѓи Ефтимов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 1301/96. (6369) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 
Со решението Ст. бр. 1232/95 од 12. VI. 1996 година на Окружниот 

стопански суд во Битола, констатирано е дека Програмата за финанси-
ска и сопственичка трансформација „Гоша - Металец“ АД во мешо-
вита сопственост од Прилеп е прифатена и стечајниот совет на тој суд ја 
одобрува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1455) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 568/94 од 18.III.1996 година заклучена е стечајната постапка над 
должникот Претпријатие „Степ Пром" од Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 
294-а. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1464) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 269/95 од 17. VI. 1996 година, објавува присилно порамнување на 
должникот НОС ЗК „Венец“ - с. Долни Дисан - Неготино и неговите 
доверители со следната содржина: 

Предлагачот - должникот ПОС ЗК „Венец“ - с. Д. Дисан - Него-
тино, должен е да ги исплати обврските према доверителите од 50Х 
износ со камата во рок од две години, сметано од одобрението присилно 
порамнување. Ова порамнување има правно дејство и према доверите-
лите на предлагачот чии побарувања стасале за наплатата до 17^1.1996 
година иако не учествувале во постапката за присилно порамнување, 
како и према доверителите кои учествувале во постапката за присилно 
порамнување, а чии побарувања се оспорени доколку накнадно истите 
се утврдени. Извршните пресуди и другите одлуки кои имаат својство 
на извршни исправи губат правна важност во однос на должникот 
доколку се однесуваат на побарувањата утврдени со ова решение. 
Извршните исправи и други одлуки кои имаат својство на извршни 
исправи, а кои се однесуваат на побарувањата Што се утврдени во 
постапката за присилно порамнување или се оспорени, може да се 
изврши под услов на ова порамнување. Ова решение има сила на 
извршна исправа према сите доверители чии побарувања се утврдени во 
постапката за присилно порамнување. Секој учесник во постапката за 
присилно порамнувавме ги сноси своите трошоци. Се запира стечајната 
постапка над стечајниот должник ПОС ЗК „Венец“ с. Долни Дисан -
Неготино, поведена по пријавата на Заводот за платен промет - Фили-
јала Титов Велес - Експозитура - Неготино. 

За ВД директор на ПОС ЗК „Венец“ - с. Долни Дисан - Неготино 
се именува лицето Игно Јанчев од с. Долни Дисан. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1483) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1476/94 од 29^.1996 година, е отворена стечајна постапка на 
должникот ДОО ОП „Дрводекор биро“, ул. ,,Ленинградска" бр. 102-д. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одредена Бошковска Стојка, со стан на ул. 

„АФЖ“ бр. 1-а, телефон .270-284. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1489) 

Окружниот стопански суд во Штип со решението Ст. бр. 292/94 од 
24. VI. 1996 година ја запре стечајната постапка над ДОО „Овче Поле -
Агропром" Свети Николе поради заклучување на присилно порамну-
вање. Се задолжува ДОО „Овче Поле - Агролром" - Свети Николе на 
доверителите да им исплати 60'^ од утврдените побарувања во рок од 
две години сметано од денот на заклучувањето на присилното порамну-
вање. Склученото присилно порамнување има правно дејство и према 
доверителите кои не учсстувале во постапката како и према доверите-
лите кои учествувале во постапката, а нивните побарувања се оспо-
рени, ако дополнително се утврдат. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1488) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1503/95 од 03.^.1996 година заклучена е стечајната постапка 
над должникот ПЛТ „Кежопласт" од Скопје, ул. „Исаја Мажовски“ бр. 
4. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1484) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 412/96 од 
30. V. 1996 година над ПП УТ „Сентенција“ - Охрид, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1379) 1 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 496/95 од 
24^.1996 година ја одобри програмата за финансиска и сопственичка 
трансформација нД ДОО „СГОКОКОМЕРЦ" - Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1380) 

Со решението Ст. Бр. 389/94 од 25.XII. 1995 година е заклучена 
стечајна постапка над IПIС „Мин Комерц“ - Струмица, со решението 
Ст. бр. 397/94 од 25.XI 1.1995 година е заклучена стечајна постапка над 
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ПП „Вардар“ - Струмица, со решение Ст. бр. 417/94 од 215.XII. 1995 
година е заклучена стечајната постапка над СЗ „Градба“ - Радовиш, со 
решението Ст. бр. 421/94 од 25.XII. 1995 година е заклучена стечајната 
постапка над ППС „Ведејал" - Радовиш, со решението Ст. бр. 449/94 од 
25.XII.1995 година е заклучена стечајната постапка над ТП „Чам Про-
мет'4 - Струмица, со решението Ст. бр. 465/94 од 25.XII. 1995 година е 
заклучена стечајна постапка над 11Г1С „Азаро" - Струмица, со решени-
ето Ст. бр. 489/94 од 25.ХЈ1.1995 година е заклучена стечајна постапка 
над ПП ,,Неатри4' - Струмица, со решението Ст. бр. 541/94 од 
25.XII. 1995 година е заклучена стечајна постапка над ТП „Славија“ -
Штип, со решението Ст. бр. 257/94 од 25.XII. 1995 година е заклучена 
стечајна постапка над ПП „Југокомерц" - Струмица, со решението СТ. 
бр. 277/94 од 17.1.1996 година е заклучена стечајна постапка над ПТП 
„Хаци Трејд“ - Штип и со решение Ст. бр. 161/95 од 17.1.1996 година е 
заклучена стечајната постапка над ТП „Мали“ - Струмица, поради 
немање на имот. 

По правосилноста на решенијата, овие претпријатија ќе се бришат 
од регистарот на претпријатијата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ44. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1377) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. 
бр. 205/95 од 24. V. 1996 година е заклучена стечајна постапка над ПТ 
„Дис-Мак" - Струмица, со решението Ст. бр. 449/95 од 17.1.1996 годин е 
заклучена стечајна постапка над ТП „Золит 13" - Штип, со решението 
Ст. бр. 469/95 Од 17.1.1996 година е заклучена стечајна постапка над 
ППС „Спасико" - Штип, со решението Ст. бр. 477/95 од 17.1.1996 
година е заклучена стечајна постапка над ПУТП „Естрада“ - Штип, со 
решение Ст. бр. 517/95 од 24. V. 1996 година е заклучена постапка над 
„М-С Бизнос“' - Штип, со решението Ст. бр. 529/95 од 17.1.1996 година е 
заклучена стечајна постапка над ТП „Током" - Штип, со решението Ст. 
бр. 533/95 од 17.1.1996 година е заклучена стечајна постапка над ПТУ 
„Мерак“ - Свети Николе, со решението Сг. бр. 549/95 од 17.1.1996 
година е заклучена стечајна постапка над СЗ „Екоград" - Штип, со 
решението Сг. бр. 557-95 од 25.XII.1995 година е заклучена стечајна 
постапка над ПТ „Беласица - Комерц“ - Струмица, со решението Сг. 

. 597/95 од 17.1.1996 година е заклучена стечајна постапка над ПТУ 
реко Комерц“ - Штип и со решението Ст. бр. 605/95 од 17.1.1996 

година е заклучена стечајна постапка над ТП „Шит" - Штип, поради 
немање на имот. 

По правосилноста на решенијата, овие претпријатија ќе се бришат 
од регистарот на претпријатијата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ4'. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1378) 

Окружниот стопански сду во Штип објавува дека со решението Ст. 
бр. 411/96 од 04.VI. 1996 година е заклучена стечајна постапка над 
УПИС „Катица“ - Струмица, со решението Ст. бр. 128/96 од 24. V. 1996 
година е заклучена стечајна постапка над П11С „Камелија“ - Делчево, 
со решението Ст. бр. 34/92 од 15. V. 1996 година е заклучена стечајна 
постапка над 33 „Солун“, с. Сачево - Струмица, со решението Ст. бр. 
62/92 од 15.V. 1996 година е заклучена стечајна постапка над ПОС „А-
грострумица" - Струмица, со решението Ст. бр. 172/96 од 24.V. 1996 
година е заклучена стечајна постапка над МИС „Бе-Транс" - Берово. 

По правосилноста на спомнатите решенија, овие претпријатија ќе 
се бришат од регистарот на претпријатијата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1381) 

Окружниот стопански сду во Штип објавува дека со решението Ст. 
бр. 157/95 од 24. V. 1995 година е заклучена стечајна постапка над Ш1С 
„Хрисмар" - Делчево, со решението Ст. бр. 18/95 од Струмица, со 
решението Ст. бр. 221-95 од 25.XII. 1995 година с заклучена стечајна 
постапка над ПИТ „Ка-Пе" - Струмица, со решението Ст. бр. 269/95 од 
25.XII. 1995 година е заклучена стечајна постапка над ПГ1С „Милан 
Комерц4' - Пробиштип, со решението Ст. бр. 289/95 од од 25.XI 1.1995 
година е заклучена стечајна постапка над МЗ „Младост“ - Виница, со 
решението Ст. бр. 329/95 од од 25.XII. 1995 година е заклучена стечајна 
постапка над ИТН „Тива Компани“ - Струмица, со решението Ст. бр. 
425/95 од од 25.XII. 1995 година е заклучена стечајна постапка над ПГ1С 
„Круна'4 - Струмица, со решението Ст. бр. 437/95 од од 25.XII. 1995 
година е заклучена стечајна постапка над СЗ „Разностан" - Струмица, 
со решението Ст. бр. 145/95 од од 25.Х11.1995 година е заклучена сте-
чајна постапка над ПП „Монос", с. Моноспитово - Струмица, со реше-
нието Ст. бр. 109/95 од 25.XII. 1995 година е заклучена стечајна по-
стапка над ПТ „Мапас44 - Штип, со решението Ст. бр. 105/95 од 
25.XII. 1995 година е заклучена стечајна постапка над ПГ1С „Младост-
пром" - с. Сарај - Струмица, со решението Ст. бр. 97/95 од од 
25.XII. 1995 година е заклучена стечајна постапка над ТГ1ТП „Југо“ -
Струмица, со решението Ст. бр. 5/95 од од 25.XII. 1995 година е заклу-
чена стечајна постапка над ПП „Феникс“ - Струмица, со решението Ст. 
бр. 485/95 од од 25.ХИ.1995 година е заклучена стечајна постапка над 
ГШС „Бал д и Комерц“ - Берово и со решението Ст. бр. 525/95 од 
25.XII. 1995 година е заклучена стечајна постапка над ТПИС „Марена 
93" - с. Зрновци - Кочани, поради немање на имот. 

По правосилноста на предходно спомнатите решенија, овие прет-
пријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1382) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. 
бр; 28/96 од 24.V. 1996 година е заклучена стечајната постапка над ППС 
„Ал-Ко" - Пехчево, со решението Ст. бр. 426/93 од 04.IX. 1995 година е 
заклучена стечајната постапка над ППС „ТСВ" - Штип, со решението 
Ст. бр. 52/96 од 24.V. 1996 година е заклучена стечајната постапка над 
ППС „Кико Комерц“ - Делчево, со решението Ст. бр. 80/96 од 
24. V. 1996 година е заклучена стечајната постапка над ППС „Тргобран" 
- с. Митрашинци - Берово со решението Ст. бр. 104/96 од 24.V. 1996 
година е заклучена стечајната постапка над ППС ,Другарување44, с. 
Русине - Берово, со решението Ст. бр. 192/96 од 24. V. 1996 година е 
заклучена стечајната постапка над ПП „Елис“ - Струмица, со решени-
ето Ст. бр. 208/96 од 24.V. 1996 година е заклучена стечајната постапка 
над ПП С „Балкан Промет“ - Делчево, со решението Ст. бр. 223/96 од 
09.1У.1996 година е заклучена стечајната постапка над ПП С „Гала 
П ром“, с. Босилово - Струмица поради немање на имот. 

По правосилноста на решенијата, овие претпријатија ќе се бришат 
од регистарот на претпријатијата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена, сметано од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1383) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. 
бр. 617/95 од 17.1.1996 година е заклучена стечајната постапка над ПП 
„Божји Дар - Бобо" - Штип, со решението Ст. бр. 637/95 од 10.1У.1996 
година е заклучена стечајната постапка над ППС „Ас - Херц“ с. Ори-
зари - Кочани, со решението Сг. бр. 649/95 од 17.1.1996 година е 
заклучена стечајната постапка над ТП „Ми - Дар“ - Штип, со решени-
ето Ст. бр. 673/95 од 17.1.1996 година е заклучена стечајната постапка 
над ГШС „Симпед" - Виница, со решението Ст. бр. 705/95 од 24. V. 1996 
година е заклучена стечајната постапка над ПП С „Весна“ - с. Русиново 
- Берово, со решението Ст. бр. 725/95 од 24. V. 1996 година е заклучена 
стечајната постапка над ППС „Младмори - М" - Пехчево, со решени-
ето Ст. бр. 729/95 од 17.1.1996 година е заклучена стечајната постапка 
над ГИПС „Монд" - Берово и со решението Ст. бр. 749/95 од 20.11.1996 
година е заклучена стечајната постапка над ППУ „Софра" - Струмица, 
поради немање имот. 

По правосилноста на решенијата, овие претпријатија ќе се бришат 
од регистарот на претпријатијата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена, сметано од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1384) 

Окружниот стопански суд во Битола со решенијата Ст. бр. 791/95 
од 27.V. 1996 година за ПП „Џешпед" - Битола, Ст. бр. 1139/95 од 
29. V. 1996 година за ДОО „Современ дом комерц“ - Битола, Ст. бр. 305/ 
95 од 15.УЛ996 година за ПП ,Десинг" - Битола, Сг. бр. 209/96 од 
15.V.1996 година за ТПТ „Зора комерц“ - Охрид, отворените стечајни 
постапки се заклучуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1385) 

Окружниот стопански суд во Битола со решенијата Ст. бр. 182/96 
од 05.У1.1996 година за 3 3 „Винекс" од Прилеп, Ст. бр. 131/96 од ПП 
„Еленко“ - Прилеп од 27.У.1996 година, Сг. бр. 125/96 од 27.У.1996 
година за ПП „Генекс" - Прилеп, Ст бр. 122/96 од 27.V. 1996 година за 
ПП „Тупаниче" - Прилеп, Ст. бр. 116/96 од 22.У.1996 година за ПП 
„БВ Комерц“ - Прилеп, Ст. бр. 320/96 од 27.У.1996 година за ПП 
,ЈГорановец" - Битола, Сг. бр. 134/96 од 27.V. 1996 година за ПП „Де-ка 
Варош“ - Прилеп, Л.бр. 135/96 од 27.V. 1996 година за ПП „Бетони" -
Битола, Л.бр. 138/96 од 27.У. 1996 година за ТП „Центро обнова“ ДОО 
- Прилеп, Л.бр. 78/96 од 27.V. 1996 година за УТИ „Атранс" - Охрид, 
Л.бр. 132/96 од 24. V. 1996 година за ППТ „Попова нива“ - Битола, Л.бр. 
141/96 од 05.VI. 1996 година за „Аванга" ПО Прилеп и Л.бр. 144/96 од 
10.VI. 1996 година за ПП „Горјан“ - Битола, се отвораат стечајните 
односно ликвидационите постапки но не се спроведуваат и се заклучу-
ваат. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1386) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението И. 
Ст. бр. 1033/92 од 31.У.1996 година, заклучена е стечајната постапка 
над должникот П ТП „Џина интернејшенл" експорт-импорт - Скопје. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1394) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1775/95 од 25. IV. 1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТ „МАРИА ТРЕЈД КОМПАНИ44, ДОО од Скопје, ул. 
„Петар Поп Арсов“, бр. 17-3-5. . 

За стечаен судија е одреден Љупчо Хаџидимов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Симо Михајлоски, ул. „Белина“ 

бр. 18, телефон 321-944. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен 
весник на РМ44, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
25. VII. 1996 година, во 11,00 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1439) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 277/96 од 16.V. 1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатието „ШПИЛ“, ДОО од Скопје, ул. „Виргино", 
бр. 125. 

За стечаен судија е одредена Лилјана Савовска, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Симо Михајлоски, ул. „Белишка“ 

бр. 18А, телефон 321-944. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен 
весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
25. VII. 1996 година, во 11,30 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1440) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 311/94 од 20.У.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатието за промет на големо и мало експорт-им-
порт „ЛИПКОВО ПРОМЕТ“, од Скопје, ул. „Алија Авдовиќ“, бр. 37. 

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Марковски Јордан Стојан, од 

Скопје, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 3/38, телефон 316-794. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен 
весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 24.VI. 1996 година, во 9,00 часот, соба бр. 
154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1410) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1896/95 од 05.111.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатието „ОКИ", ДОО од Скопје, ул. „Цветан Ди-
мов“, бр. 62-3/8. 

За стечаен судија е одредена Лилјана Савовска, судија при овој суд. 

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

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

Се задолжуваат должините да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 29. VII. 1996 година, во 10,40 часот, соба бр. 
60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1428) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 921/96 од 10.IV. 1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ТП „НАРОДНА КНИГА“, од Скопје, Бул „АВНОЈ“, бр. 
60. 

За стечаен судија е одреден Горан Јовановиќ, судија ири овој суд. 
За стечаен управник е одреден Борис Ликовски од Скопје, ул. 

„Пржино“ бр. 46-6, телефон 204-873. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен 
весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавени^ побарувања се закажува на 
24.VII. 1996 година, во 8,10 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1415) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1904/95 од 05.111.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот „АРГУС - ТРЕЈД - ИНТЕРНАЦИОНАЛ“, од Скопје, ул. 
„Кузман Јосифовски - Питу“, бр. 26. 

За стечаен судија е одреден Бранко Орданоски, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Симон Михајлоски, ул. „Белишка“ 

бр. 18-а, телефон 321-944. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен 
весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 27. VII. 1996 година, во 11,00 часот, соба бр. 
60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1416) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1973/95 од 16.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатието „САЛТАР“, од Скопје, ул. „Спиро Црни“, 
бр. 2. 

За стечаен судија е одреден Љупчо Хаџидимов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Симон Михајлоски, ул. „Белишка“ 

бр. 18, телефон 321-944. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
30.VII. 1996 година, во 10,50 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1431) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 665/96 од 30.У.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот УТП „МИЛЕ КОМПАНИ“, од Скопје, ул. „Илинденска“, 
бр. 42. 

За стечаен судија е одредена Лилјана Савовска, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски од Скопје, ул. 

„АСНОМ“ бр. 8ЃЗ-З6. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен 
весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
09. VII. 1996 година, во 10,40 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1463) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 18/96 од 04.111.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ЗСЗ „ДЕБАРЦА“, од Скопје, ул. „Арсение Јовков“, бр. 7. 

За стечаен управник е одредена Катица Гошева, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески, ул. „АВНОЈ“ бр. 
68/4, телефон 417-488. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 29.IV. 1996 година, во 8,30 часот во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1481) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1957/96 од 16. V. 1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатието за производство, трговија и услуги „МОНИ 
МАК“, од Скопје, ул. „Пандил Шишков“, бр. 12/6. 

За стечаен судија е одредена Хариклиија Мартиновска, 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 стечајниот совет со пријава во два примеров со 
докази. 

' Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 29. VII. 1996 година, во 11,10 часот, соба бр. 
154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. ' (1482) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека со решението Ст. 
бр. 251/93 од 28.06.1996 год. е заклучена стечајна постапка над ПОС 
^,Беровчанка“ - Берово. По правосилноста на решението, ПОС „Бе-
ровчанка“ Берово да се брише од судскиот регистар. Рок за жалба 15 
дена по објавувањето на огласот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Сг. бр. 1229/95 од 27.VI. 1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - Универзитетска печатница А Д 
Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 22. 

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

За стечаен управник е одреден Снежана Милошева од Скопје, ул. 
„Јани Лукровски“ бр. 5/2/46, телефон 208-564. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања накнадно ќе се закаже. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Л И К В И Д А Ц И И 

Окружниот стопански суд во Скопје огласува дека со решението Л. 
бр. 666/96 година отворена е постапка за редовна ликвидација на Прет-
пријатието за книговодствени услуга, трговија и увоз-извоз „Графотр-
говија" ДОО - Скопје, ул. „Знеполе" бр. 14, жиро сметка 40120-601-
160194 - ЗПП Филијала - Скопје. 
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За ликвидационен управник се определува Драгица Иваиџикова од 
Скопје, ул. „Дрезденска" бр. 15/П-12, телефон 363-730. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверите-
лите на ликвидациониот должник ќе се закаже дополнително. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1493) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 415/96 од 10.VI. 1996 година, заклучена е ликвидационата постапка 
над ликвидациониот должник Претпријатие за трговија и услуги „Хе-
мимпекс" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 14. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1479) 

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи ликвидационата по-
стапка со решенијата и тоа: Л. бр. 60/96 над ГШС „Томинг" - Кочани, 
Л. бр. 64/96 над ПП „Стојанче - Комерц“ - Штип и Л. ПТУ „Агро -
Славија“ - Струмица, поради немање на имот. По правосилноста на 
решенијата, горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот 
регистар на претпријатијата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавува-
њето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1405) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 664/96 од 21.VI. 1996 год. е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „Датасет" 
од Скопје, ул. „Валандовска“ бр. 4/3-20 со жиро сметка 40110-601-69213. 

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

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

За рочиштето за испитување на пријавените побарувања, доверите-
лите дополнително ќе бидат известени. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1499) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 698/96 од 27.Ш.1996 год. е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие „Слобода Тас“ од Скопје, ул. „Воденска“ бр. 
6-3/5, со ж. с. 40110-601-271414. 

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

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

За рочиштето за испитување на пријавените побарувања, доверите-
лите дополнително ќе бидат известени. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1500) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решениетр Л. 
бр. 682/96 од 25 Л1. 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Услужното трговско претпријатие „Зоник - Траде" од Скопје, ул. 
„Алекса Демниевски“ бр. 42, со жиро сметка 40120-601-128273. 

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

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

За рочиштето за испитување на побарувањата доверителите допол-
нително ќе бидат известени. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1501) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 600/96 од 12.VI. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието „КЛУБ“ од Куманово, ул. „Димитар Влахов“ 
бр. 4, со жиро сменеа 40900-601-17431. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ден 19.VII.1996 година во 9 часот во соба број 154 на. 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1502) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 7006 од 27.VI. 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација . 
над Претпријатието „Аџо - Компани“ од Скопје, ул. „Беровска“ бр. 2-
3/7, со жиро сметка 40110-601-201784. 

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

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

За рочиштето за испитување на пријавените побарувања, доверите-
лите дополнително ќе бидат известени. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1503) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 143/96 
од 19.VI. 1996 година над „ММ-118" - Битола, отвори ликвидациона 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1507) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 155/96 
од 19.VI. 1996 година над ПП „Пена Пром" - Битола, отвори ликвида-
циона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1508) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 146/96 
од 17.VI. 1996 година над ПП „Тенир" - Битола, отвори ликвидациона 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (1517) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 161/96 
од 21.VI.1996 година над ПТП „Нагдентал" - Битола, отвори ликвида-
циона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1519) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Л. бр. 59/96 од 
25.VI.1996 година ја заклучи ликвидационата постапка над ПЗС „Про-
грес - комерц“ - Струмица. 

По правосилноста на решението, ПЗС „Прогрес - комерц“ - Стру-
мица да се брише од судскиот регистар. 

Имотот кој се состои од деловен простор на ул. „Младинска“ бр. 24 
н магацин во с. Вељуса - Струмица, се отстапува на основачите Ристов-
ски Леонид, Ристовска Магда и Петков Тодор. 

Право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето во „Службен 
весник на РМ“ 

ОД Окружниот стопански суд во Штип. (1520) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 713/96 од 27.VI. 1996 година се отвора постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија и услуги „Уникомерц - Трејд“ 
ДОО увоз-извоз - Скопје, ул. „Волпнрадска" бр. 19/2-8 од Скопје, со 
жиро сметка 40120-601-91844 - Филијала - Скопје. 

За ликвидационен управник е определен Јовчевски Градимир од 
Скопје, ул. „Зеленгора" бр. 22, телефон 203-487. 

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

Роч1битето за испитување на пријавените побарувања на доверите-
лите на ликвидациониот должник накнадно ќе биде закажано. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1504) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 696/96 од 25. VI. 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за трговија на големо и мало „Јаки - Комерц“ 
д.о.о. извоз-увоз, ул. „Божин Николов“ бр. 19 од Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487. 

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

Рочиштето за испитување на пријавените побарувања дополни-
телно ќе биде закажано. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1505) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 697/96 од 25. VI. 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за промет и услуги „Клепа - Комерц“ Д.О.О., с. 
Скачинци, Титов Велес. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487. 

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

Рочиштето за испитување на пријавените побарувања дополни-
телно ќе биде закажано, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1506) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 667/96 од 20.VI. 1996 год. е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Трговско претпријатие „МИЈЕВА“ увоз-извоз ДОО од 
Скопје ул. „4 Јули“ бр. НО, со жиро с-ка 40120-601-138497. 

V За ликвидацнонен управник е одреден Радослав Кипровски од 
Скопје, телефон 415-054. 

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 испитување на пријавените побарувања се закажува на 
дев 27. 1996 год. до 11,00 ч. соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1472) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 652/96 од 21.VI. 1996 год. е отворена ликвидациона постапка над 
должникот „Атласко" Д.О.О, за производство, трговија, туризам, ек-
спорт-импорт од Скопје ул. „7 Јули“ бр. 67. 

За ликвидационен управник е одреден Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања накнадно ќе се 
закаже. 

Да се објави во ^Службен весник на РМ“ и на огласна табла на 
судот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1475) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 653/96 од 21.VI. 1996 год. е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за промет и услуги „Пинокио Тојс" д.о.о. 
увоз-извоз од Скопје, ул. ,Даме Груев“ бр. 7/3-6. 

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 испитување на пријавените побарувања накнадно ќе се 
закаже. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1476) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 637/96 од 20.VI. 1996 год. е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Производно трговско угостителско претпријатие „Лм-Сол-
ди" од Куманово, ул. ,Доне Божинов“ бр. 54. 

За ликвидационен управник е одреден Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 113, телефон 260-694. 

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 испитување на пријавените побарувања накнадно ќе се 
закаже. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1477) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 651/96 од 20.VI. 1996 год. е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет „Интер-
Мак" ц.о. од Скопје, ул. „Пржино“ бр. 9. 

За ликвидациоиен управник е одреден Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања накнадно ќе се 
закаже. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1478) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 596/96 од 17.VI. 1996 год. е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „Кимак" 
Д.О.О, од Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 15/1 со жиро сметка 
40100-601-247637. 

За лнквидационен управник е одреден Алексиќ Ружица од Скопје, 
ул. „К. Мајски“ бр. 41/1. 

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 испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 29.VII. 1996 год. во 10,40 ч. соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1480) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 689/96 од 26.VI. 1996 год. е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за услуги, посредување и трговија „БД-БИ-

РО" од Скопје, ул. ,Јуриј Гагарин" бр. 55/18, со жиро сметка 40120-601-
288796. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 31.УЛ. 1996 год. во 9 часот соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1485) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението II 
Л. бр. 676/96 од 21.VI. 1996 год. е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „Експо" 
д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. „Козле“ бр. 159. 

За ликвидационен управник е одреден Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања накнадно ќе се 
закаже. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1491) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението IV 
Л. бр. 675/96 од 24.VI.1996 год. е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, промет на големо и мало и 
услуги „Градус-Трејд" експорт-импорт Д.О.О, од Скопје, ул. „Партение 
Зографски“ бр. 83 

За ликвидационен управник е одреден Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања накнадно ќе се 
закаже. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1492) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението II 
Л. бр. 688/96 од 25.VI. 1996 год. е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија и увоз-извоз „Заро“ Д.О.О, од 
Скопје, ул. „Елисие Поповски“ бр. 16. 

За ликвндационен управник е одреден Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања накнадно ќе се 
закаже. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1490) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 468/96 од 12.VI. 1996 год. е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија и деловни услуги 
„Узунов" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. „Васил Главинов“ бр. 28/3-6. 

За ликвидацнонен управник е одреден Михајловски Симон од 
Скопје, ул. „Белишка“ бр. 18-а. 

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 испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 28.VI. 1996 год. во 8,15 час соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1467) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 604/96 од 07. VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Трговско и производно претпријатие со ограничена одго-
ворност „БЕЛ-ЈУ" експорт-импорт ДОО од Скопје ул. „Христијан То-
доровски-Карпош" бр. 10. 

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

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

Рочиште за “испитување на пријавените побарувања се закажува на 
26. VII. 1996 година во 9 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1397) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 621/96 од 13. VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија и услуги „Зомикс" од Скопје, ул. 
„Румена Хаџипанзова" бр. 17-6, со жиро сметка бр. 40100-601-209639. 
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За ликвидационен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, 
ул. „Јане Сандански“ број 109-3/34, телефон 418-628. 

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 испитување на пријавените побарувања се закажува на 
22.VII. 1996 година во 9 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1398) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 628/96 од 14. VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот УТИ „МАКОИЛ" од Скопје, ул. „Приштинска“ бр. 1, со 
жиро сметка 40100-601-72140. 

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

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 испитување на пријавените побарувања се закажува на 
17.УЛ. 1996 година во 8,20 часот, соба бр. 83.во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1399) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 611/96 од 13.VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „Шев-Ра Ко-
мерц“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. „Македонско-косовска бри-
гада“ бр. 28/04. 

За л и к в и д а ц и о н е н управник е одреден Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
20. УЛ. 1996 година во 8,20 часот, соба бр. 52-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1400) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 612/96 од 13.VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за промет, производство и услуги „Дијамант 
Комерц“ експорт-импорт ц.о. од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 78/3-12. 

За ликвидацнонен управник е одреден Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
20. VII. 1996 година во 8,10 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. , (1401) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ј1. 
бр. 613/96 од 13.VI. 1996 година е отворена ликвидација постапка над 
должникот Претпријатие за трговија и услуги „Ибро-90" експорт-им-
порт д.о.о. од Скопје, ул. „Тома Минцер“ бр. 17. 

За ликвидациона управник е одреден Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 1 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
20. VII. 1996 година во 8,10 часот, соба бр. 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. : (1402) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 339/96 од 24. V. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ПТУ „ЕЛКОМ-КОМЕРЦ" од Скопје, ул. „Димитар Бла-
гон“ бр. 13. 

'Ја ликвидационен управник е одреден Зоран Синановски од 
Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до ликвида1шониот совет со пријава во два 
примеров со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се 'закажува на 
28. VI. 1996 година во 8,20 часот, соба бр. 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1403) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 595/96 година е отворена ликвида1Џ1она постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало, експорт-импорт „Серава -
95" ДОО со жиро сметка бр. 40100-601-362090 во ЗПП - Филијала -
Скопје од Скопје ул. „138" бр. 1. 

. За ликвидационен управник е одредена Драгица Иванџикова од 
Скопје ул. „Дрезденска" бр. 15/11-12, тел. 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 испитување на пријавените побарувања се закажува на 
14.VII. 1996 година во 8,10 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1411) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 631/96 од 17.VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „Омер-
Ком" д.о.о. -експорт импорт од Скопје ул. „7 Јули“ бр. 5. 

За ликвидационен управник е одреден Драган Величковски од 
Скопје ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487. 

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 испитување на пријавените побарувања се закажува на 
22.VII. 1996 година во 8 часот, соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1417) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 559/96 од 04.III. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за правни и интелектуални услуги „Параме -
циум" експорт-импорт ДОО од Скопје ул. „Маџари" бб, со жиро 
сметка 40110-601-357816. 

За ликвида1ртонен управник е одреден Дејан Кнезовиќ од Скопје 
бул. „Партизански одреди“ бр. 59/Џ1-4. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ“, до л и к в и д а ц и о н и о т совет со пријава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
11. VII. 1996 година во 11,20 часот соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1418) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 623/96 од 13.VI. 1996 година е отворена л и к в и д а ц и о н а постапка над 
должникот Производно услужно претпријатие „БО-БО КОП“ ДОО од 
Скопје ул. „Илинденска“ бр. 42, с. Марино, со жиро сметка 40110-601-
375641. 

За л и к в и д а ц и о н е н управник е одредена Снежана Стојановска од 
Скопје, ул. „Емил Зола“ бр. 16, телефон 233-035. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
18. VII. 1996 година во 11,10 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1419) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 555/96 година е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало „ЕРНАД" ДОО од Скопје 
ул. „Топаанска“ бр. 22, со жиро сметка 40100-601-369114. 

За л и к в и д а 1 ( и о н е н управник е одреден Ефтим Петров од Скопје, 
ул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 413-130. 

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 испитување на пријавените побарувања се закажува на 

05. VIII. 1996 година во 8,30 часот, соба бр. 83 во овој суд. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1420) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 614/96 од 13. VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Т. П. „ГОВАЛ", од Скопје ул. „Рафаило Батино“ бр. 38, со 
жиро сметка 40120-601-199820. 

За ликвидационен управник е одреден Христов Тодор од Скопје, 
ул. „В. С. - Бато“ бр. 43/50, телефон 410-573. 

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. С“е задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

4 Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
18.УЛ. 1996 година во 10,50 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд но Скопје. (1421) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 615/96 од 13.VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Т. П. „МАТНА“ д.о.о. од Скопје, ул. „Никола Тесла44 бр. 
18/1-28 со жиро сметка 40120-601-82997. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
18. VII. 1996 година во 11,00 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1422) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 645/96 од 19^1.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Услужно трговско претпријатие „Спектар“ Д.О. увоз-извоз 
од Кавадарци ул. ,Даме Груев“ бр. 9. 

За ликвидационен управник е одреден Градимир Јовчевски од 
Скопје, ул. „Зеленгора“ бр. 22, Скопје, телефон 203-487. 

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 испитување на пријавените побарувања на доверите-
лите дополнително ќе биде закажано. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1446) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 617/96 од 14. VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија на големо и мало 
„РТ ФЛЕКС КОМПАНИ“ експорт-импорт ДОО од Скопје ул. „Ѓорѓи 
Сугаре" бр. 6/1-11 со жиро сметка 40100-601-200820. 

За лик вида п,ион ен управник е одреден Владо Стефановски од 
Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 37, телефон 227-300. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
30. VII. 1996 година во 9 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1462) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 468/96 од 12.06.1996 година отвори стечајна постапка за редовна 
ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и деловни 
услуги „УЗУНОВ" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. „Васил Главинов“ 
бр. 28/3-6. 

За ликвидационен управник се определува Михајловски Симон од 
Скопје, ул. „Белишка“ бр. 18-а. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за ден 28.VI. 1996 година до 
8,15 часот во соба бр. 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1467) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 427142/94 издаден од ГУВР Скопје на име 
Звонко Блажевски, бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 
11/3-9, Скопје. 

Пасош бр. 12862 издаден во Скопје на име Ѓурѓевка 
Ѓорѓевиќ, ул. „Финска“ бр. 85, Скопје. (2998) 

Пасош бр. 0132100 издаден од УВР Скопје на име 
Адем Мамер, ул. „Брсјачка Буна“ бр. 124, Скопје. 

Пасош бр. 633328 издаден од УВР Куманово на име 
Иво Иванов, ул. „Никола Тесла“ бр. 62, Куманово. 

Пасош бр. 279921 издаден во Скопје на име Илинка 
Торбакова, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 35/30, Скопје. 

Пасош бр. 279346 издаден во Скопје на име Кри-
стин Торбаков, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 35/30, Скопје. 

Пасош бр. 375526/94 издаден од УВР Македонски 
Брод на име Рамадан Лиманоски с. Преглово, Македон-
ски Брод. 

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 општестевен капитал и 
одредбите од Законот за трансформација на претприја-
тијата и задругите со општествен капитал кои стопани-
суваат со земјоделско земјиште. 

ОПП „СТОЧАР“ - СТРУГА - „МОРОИШКИ МО-
СТ“ б.б. објавува: 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

Општественото производно претпријатие „Сточар“ 
- Струга - „Мороишки мост“ б.б. Струга отпочнува 
постапка за трансформација на општествениот капитал 
во согласност со Одредбите од Законот за трансформа-
ција на претпријатија со општествен капитал и одред-
бите од законот за трансформација на претпријатијата 
и Задругите со општествен капитал кои стопанисуваат 
со земјоделско земјиште. 

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, кои се државјани на Република Ма-
кедонија, доколку имаат, да ги пријават своите побару-
вања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на 
огласот. 

Побарувањата да се достават истовремено до О ПП 
„Сточар“ - Струга „Мороишки мост“ б.б. - Струга и до 
Агенцијата за трансформација, на посебен образец 
пропишан од Агенцијата. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал МЗТ „ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА“ ДОО - Виница 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 13.06.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

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

, во време од 7°°до 1400 часот. (1521) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал МЗТ „Биро-
техника" ДОО - Штип 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 13.06.1996 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 дел“овните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 
42 во време од 07 до 15 часот. (1522) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ЖИТО 
ЈУГ“ - Кавадарци 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
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стван капитал на седницата одржана на 6.06.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ 17 
во време од 07 до 13 часот. (1523) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформатора 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Графи-
чар“ - Титов Велес 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 13.06.1996 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. „Вардарска“ бр. 40, 
Титов Велес во време од 07 до 15 часот. (1524) 

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

^ ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.05.1996 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: претварање на побарувањата на доверителите во 
траен влог. 

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. „Романија“ бб во 
време од 8 до 14 часот. (1525) 

„Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД'„Коста 
Абраш“ - Охрид 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата т Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата опште-
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Кленоец“ бб, 
Охрид во време од 9,00 до 13,00 часот. 

(1414) 

Ј А В Н И ПОВИЦИ 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Предмет: Рационално искористување на термоелек-
трана 

ОПШТА ПОКАНА ЗА ПОНУДИ 

Конзорциумот составен од компании од Република 
Македонија: ЈП Електростопанство на Македонија, 
ОКТА - Рафинерија за нафта АД - Скопје и АД Топли-
фикација - Скопје, имаат намера со помош на меѓуна-
родна лицитација, да изберат најповолен изработувач 
на физибилити студија за Рационално искористување 
на термоелектраната ТЕ Неготино, која како гориво 
користи мазут. 

Термоелектраната е сопственост на ЈП Електросто-
патегвона Македонија и последните години, поради ви-
соката цена на произведената електрична енергија, ра-
ботеше со намален капацитет. 

Рационалното искористување на термоелектраната 
треба да опфати, дополнителна можност за искористу-
вање на инфраструктурата на објектот и на отпадната 
топлина за затоплување на оранжериски комплекс, за 
производство на раноградинарски култури, 

Студијата ќе биде финансирана, рамноправно од 
членовите на Конзорциумот и ќе биде изработена спо-
ред студијска задача и основни услови и упатства. 

Д-р Димитар Хаџимишев 
АД Топлификација 
ул. Лондонска бб 
Скопје 
Република Македонија 
тел.: + + 389 91 363 630 
факс:.++ 389 91 363 358 

Врз основа на членовите 25 и 26 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(Службен весник број 38/93) ОП фабрика за свилени 
платна „Илинден“ - Битола, објавува 

Ј А В Е Н П О В И К 
ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ СО ПОПУСТ 

1. Предмет на продажба на овој повик се 5.490 акции 
со вредност на една акција 100 ДЕМ. 

2. Право на купување на акции со попуст имаат: 
- Работниците кои во ОП фабрика за свилени 

платна Илинден - Битола, непрекинато работеле нај-
малку 2 години пред донесување на Одлуката за транс-
формација; 

- Лицата чиј работен однос престанал во ОП фа-
брика за свилени платна Илинден - Битола, а кои во 
него работеле непрекинато 2 години; 

- Пензионираните работници кои во ОП фабрика за 
свилени платна Илинден - Битола, непрекинато рабо-
теле најмалку 2 години. 

Правото на купување акции со попуст може да се 
користи еднократно и тоа само во едно претпријатие. 

3. Вработените и другите лица кои имаат право да 
купат акции; со попуст, попустот го користат индивиду-
ално и тоа 30°/о од номиналната вредност на акцијата 
како основен попуст, зголемен за 1°/о за секоја полна 
година работен стаж во претпријатието. 

Износот на купените акции со попуст не може да го 
надмине износот од 25.000 ДЕМ. 

4. Акциите што се купуваат со попуст се достапни за 
сите корисници на попустот под еднакви услови. Вкуп-
ниот број на акции што се купуваат со попуст се дели 
подеднакво на сите лица што ќе запишат акции. 

5. Плаќањето на акции со попуст ќе се врши месечно 
во рок од 5 години со грејс период од две години, сме-
тано од денот на продажбата. 
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6. Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши на 
посебна потврда која ќе се добива од ОП фабрика за 
свилени платна Илинден - Битола, а врз основа на 
претходно поднесена понуда од купувачот во која го 
назначува износот на акциите што има намера да ги 
купи. 

7. Рокот за запишување на акции што се купуваат со 
попуст изнесува 8 дена од денот на објавувањето. 

Врз основа на член 18 од Уредбата за јавни нарачки 
(„Сл. весник на Република Македонија“, бр.18/96)Ми-
нистерството за одбрана на Република Македонија, об-
јавува 

ЈАВЕН ПОВИК 

Предмет на јавната порачка: 

1. Набавка и доопремување со UNISYS ОПРЕМА 
(Список бр. 1) 

2. Персонални сметачи со опрема 
(Список бр. 2) 

Списоците на поединечните средства за набавка со 
одредени количини може да се добијат во Министер-
ството за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце 
Николов“ б.б. Скопје, во соба 711, телефон 091/221-
559, во работен ден од 10,00 - 13,00 часот. 

Рок на испорака на средствата по список бр. 1. е 
веднаш, а за списокот бр. 2. до 60 дена од потпишува-
њето на договорот. 

Рок на важноста на понудата, до 30 дена од денот на 
објавувањето на јавниот повик. 

Понудената цена треба да биде франко краен корис-
ник без данок на промет и царина. 

Со понудата да се достави и придружна документа-
ција, согласно член 61 и 62 од Уредбата за јавни на-
рачки. 

Понудите треба да бидат уредно доставени, согласно 
член 25, 26, 27 и 28 од Уредбата за јавни нарачки. 

Краен рок на поднесување на понудите е 10 (десет) 
дена од излегување на јавниот повик во Службен вес-
ник/' ' 

Јавното отворање на понудите ќе се одржи во про-
сториите на Домот на АРМ Скопје, сала 3, на ден 
23.07.1996 година, за Списокот бр. 1, во 09,00 часот, а за 
Списокот бр. 2 во 11,00 часот, во присуство на понуду-
вачите. 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИ-
ЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДЕЛНИЦАТА ОД 
ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА КРИВА ПАЛАНКА ДО 

ДЕВЕ ВАИР (ГРАНИЦА СО Р. БУГАРИЈА) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачателот на повикот е ЈП Македонски же-

лезници - Скопје, со седиште во Скопје, ул. „Желез-
ничка“ бр. 50-б. 

1.2. Предмет на отстапување и изработка на тех-
ничка документација за делницата од железничка ста-
ница Крива Паланка до Деве Баир (граница со Р. Буга-
рија) од км. 73+550 до км. 84+358 дадена во тендер-
ската документација. 

1.3. Содржина: 
- проектна задача за Главен проект за траса на же-

лезничката пруга; 
- проектна задача за Главен проект за погранична 

станица Узем; 
- проектни задачи за идејни и главни проекти за 

објекти поголеми од 5 м., мостови, вијадукти, подвоз-
н и к и надвозници; 

- проектни задачи за главни проекти за тунели; 
- програма за изработка на Елаборат за геолошко-

геомеханички истражни работи; и 
- проектна програма за изработка на Проект за ор-

ганизација на градење. 
1.4. Рок на изработка 90 дена сметано од денот на 

склучување на договорот. 
1.5. Рок на важност на понудата: најмалку 30 дена од 

денот на прифаќање на понудата. 
1.6. Технички карактеристики: дадени во тендер до-

кументација. 
1.7. Рок на поднесување на понудите: 20 дена од 

денот на објавување на повикот. 
1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.9. Право на учество на повикот имаат домашни и 

странски правни и физички лица. 
1.10. Постапката по повикот се спроведува согласно 

Уредбата за јавни нарачки (Си. весник на РМ 18/96). 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендер документацијата може да се подигне во 
Секторот за изградба на нови пруги на ЈП - МЖ -
Скопје, ул. „50-та Дивизија“ бб - Скопје, секој работен 
ден од 7,00 до 15,00 часот. 

За подигање на тендерска документација треба да се 
плати неповратен износ од 1.100 ДМ во денарска про-
тиввредност на жиро сметка на МЖ - Скопје 40100-601-
469, девизна сметка на АД Стопанска банка - Скопје, 

SWIFT ADRESA ЅТОВ МК 2 х Ассount 25730 -149 ИЛИ 
пак во готово на касата на МЖ - Скопје. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудите треба да се достават на начин предви-
ден во член 27 и 28 од Уредбата за јавни нарачки. 

3.2. Понудувачите кон понудата задолжително ја до-
ставуваат документацијата предвидена во член 61 од 
Уредбата за јавни нарачки, како и писмено овласту-
вање за вршење на работи што се предмет на јавниот 
повик. 

3.3. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе биде извр-
шено на ден 30.07.1996 година во 10,00 часот во просто-
риите на Дирекција на ЈП Македонски железници -
Скопје, во салата за состаноци. 

3.4. Понудите кои се предадени после рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите и про-
грамата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани. 

3.5. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

Дополнителни информации можат да се добијат на 
тел ./факс 091-230-363 во Секторот за изградба на нови 
пруги на МЖ - Скопје. 

Врз основа на член 18 и 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното прет-
пријатие за производство, пренос и дистрибуција на 
електрична енергија „Електростопанство на Македо-
нија“ - Скопје објавува 

ПОВТОРЕН 
ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИСКОП, 
УТОВАР, ТРАНСПОРТ И РАСТОВАРАЊЕ НА 

ЈАЛОВИНА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Јавното претпријатие 
„Електростопанство на Македонија“, со седиште во 
Скопје ул. „11 Октомври“ бр. 9 
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1.2. Предмет на нарачката е доставување на понуди за 
ископ, утовар, транспорт и растурање на јаловина. 
1.3. Повикот е јавен, со постапка на прибирање на 606. 
понуди со јавно отварање на понудите („Службен вес-
ник на РМ“ 18/96). 607. 
1.4. Право на учество имаат сите правни и физички 
лица чие седиште односно место на живеење е Репу-
блика Македонија. 
1.5. Постапката на повикот се спроведе согласно Уред- 608. 
бата за јавни нарачки („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 18/96). 

2. ОБЕМ НА НАРАЧКАТА 609. 
2.1. Ископ, утовар, транспорт и растурање на јаловина 
во количина од 174.000 м3 за РЕК „Осломеј". 
2.2. Ископот е сивомаслинеста глина на растојание од О 
до 4000 м. 610. 
2.3. Рок на извршување на нарачката е до 1.09.1996 
година. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудувачот треба да приложи референтна листа 
на досега изведени работи од ваков вид. 6 1 1 

3.2. Понудата треба да содржи и спецификација на 
опрема потребна за извршување на наведените работи. 
3.3. Понудата треба да ја содржи цената на чинењето на 
нарачката према дадениот обем. 
3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
њето. 
3.5. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 612 
на работата. 
3.6. Понудата треба да има рок на важност. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудите треба да се доставуваат согласно члено- 613 
вите 27, 28, 58 и 61 од Уредбата за јавни нарачки 
(„Службен весник на РМ“ бр. 18/96). 

5. РОКОВИ 6 1 4 
5.1. Јавниот повик трае 8 дена од денот на објавувањето 
во „Службен весник на Р. Македонија“. 
5.2. Отварањето на понудите ќе се изврши на ден 
11.07.1996 во 12 ч. во РЕК „Осломеј" Кичево во прису- 615 
ство на понудувачите. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите што се предадени по рокот, како и оние 616 
кои не се изработени според барањата на Јавниот по-
вик, нема да се реализираат. 
7.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 617. 
7.3. Понудите треба да ги доставувате на следната 
адреса: 
ЈП „Електростопанство на Македонија“, Погон РЕК 
„Осломеј" (Комисија за јавни нарачки ) Кичево. 618. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.80/93), Заводот за статистика го утврдува и објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ 619. 
НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО МЕСЕЦ ЈУНИ 1996 ГОДИНА 620. 
Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-, 

блика Македонија во периодот јануари - јуни 1996 го-
дина, во однос на просечните цени на мало во 1995 
година изнесува 3,6%. 

Директор, 
Светлава Антоновска, с.р. 
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