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

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

Петок, 19 јануари 1996 
Скопје 

Број 3 Год. LII 

Аконтацијата за 1996 година изнесува 
6.000 денари. Овој број чини 300 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

21. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 

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

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Извршувањето на изречената казна затвор им се 
заменува со условна осуда за време од 1 година на осу-
дените лица: 

1. Мирче Александар Динев од Струмица, во траење 
од 3 месеци, 

2. Драге Никола Трајковски од Кичево, во траење 
од 3 месеци, 

3. Елмаз Зуди Шаини од Струга, во траење од 3 
месеци. 

II 

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

Бр. 08-16 Претседател 
15 јануари 1996 година на Република Македонија, 

Слопје Киро Глигоров, с.р. 

23. 
Врз основа на Законот за условите и начинот на 

користење на средствата на солидарноста за отстрану-
вање на последиците од елементарни непогоди во Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“, број 18/76 
и 30/77) и Заклучокот од педесет и шестата седница, 
Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИ-
ДАРНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕ-

МЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Член 1 
Од средствата на солидарноста на Република Маке-

донија за санирање на објектите од дејноста на образо-
ванието оштетени во елементарни непогоди во 1994 и 
1995 година, на Министерството за образование и фи-
зичка култура се доделуваат средства во износ од 
100.000.000 (сто милиони) денари. 

Член 2 
Средствата од точка 1 на оваа одлука се даваат без 

обврска за враќање. 
Член 3 

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

22. 

Број 23-158/1 
15 јануари 1996 година 

Скопје 

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

Врз основа на член 45 од Законот за Владата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 
и 63/94), Владата Донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКА БАНКА 
ЗА АГЕНТ - ПЛАЌАЧ ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ОБВРСКИТЕ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН ПАРИСКИОТ 

КЛУБ НА ДОВЕРИТЕЛИ 

1. Се овластува Стопанска банка А.Д. - Скопје да 
биде агент-плаќач во име' и за сметка на Република 
Македонија за обврските кои произлегуваат од долг на 
Република Македонија спрема Парискиот клуб на дове-
рители, потпишан со секоја земја кредитор. 

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

Бр. 23-153/1 Претседател на Владата на 
15 јануари 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

24. 
Врз основа на член 54 од Законот за системот на 

просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/85,18/89, 38/90 и 62/93), 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 ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ПРОИЗВОДИ ОД БРАШНО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНАТА „ЧАИР“ - СКОПЈЕ 

1. Со оваа одлука се определува локацијата за из-
градба на погон за производство на производи од 
брашно, на КП број 6195/2, „Кучевишге" - Скопско, со 
вкупна површина од 4548 квадратни метри, чиј инвести-
тор ќе биде Трговското приватно претпријатие „Ми-
грос" - Скопје и се определува земјиштето кое му при-
паѓа на објектот за неговата редовна употреба. 

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

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

Број 23-47/1 Претседател на Владата 
15 јануари 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

25. 

Врз основа на член 54 од Законот за системот на 
просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/85,18/89, 38/90 и 62/83), и член 45 
од Законот за Владата на Република Македонка 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
СУВИ МАНТЕВИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИ-

НАТА ТЕТОВО 

1. Со оваа одлука се определува локацијата за из-
градба на Фабрика за производство на суви малтери, на 
КП бр. 234/1, КО „Џепчиште“, во м.в. „Ограде", со 
вкупна површина од 1500 квадратни метри, на подрач-
јето на општината Тетово, чиј инвеститор ќе биде ЗТП 
„РОФИКС" од с. Џепчиште - Тетовско, и се опреде-
лува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата 
редовна употреба. 

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

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

Број 23-139/1 Претседател на Владата 
15 јануари 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

26. 

Врз основа на член 54 од Законот за системот на 
просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/85,18/89, 38/90 и 62/93), и член 45 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ХАЛА ЗА ПРЕРАБОТКА НА КАМЕН 
ПОКРАЈ РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ ТЕТОВО -
СКОПЈЕ, СТАЦИОНАЖА НА КМ. 8+300 ЛЕВО, 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО 

1. Со оваа одлука се определува локацијата за из-
градба на хала за преработка на камен покрај регионал-
ниот пат Тетово - Скопје, стационажа на км. 8+300 -
лево, на КП број 649, КП број 782 и КП број 783 КО 
„Желино“, со вкупна површина од 20.000 квадратни 
метри, чиј инвеститор ќе биде Приватното претприја-
тие „Југогранит" од с. Желино - Тетовско и се опреде-
лува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата 
редовна употреба. 

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

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

Број 23-46/1 
15 јануари 1996 година Претседател на Владата 

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

27. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93), Владата 
донесе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

увезе без плаќање царина за потребите на Агенцијата 
на Република Македонија за санација на банка и тоа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака Н а и м е н у в а њ е Количина 

1 2 3 4 

87.03 Патнички автомобили и 
други моторни возила, 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен вози-
лата од тар. бр. 87.02) вклу-
чувајќи и моторни возила 
за комбиниран превоз на 
лица и стоки (од типот „Ка-
раван“ комби и.т.н.) и авто-
мобили за трки: 

8703.2 - Други возила со клипни 
мотори и со палење со по-
мош на свеќичка освен со 
ротациони клипни мотори: 

8703.23 -- со зафатнина на цилин-
дрите над 1500 до 3000 см3 

8703.231 — патнички автомобили, 
составени: 

8703.2311 — над 1500 до 2000 см3 

Volkswagen Ро1о 1 парче 
8703.3 - Други возила со клипен _ 

мотор со внатрешно сого-
рување на палење со помош 
на компресија (дизел или 
полудизел): 

8703.32 - со зафатнина на цилин-
дрите над 1500 до 2500 см3 ; 

8703.321 — патнички автомобили, 
составени 
а) Ауди 1 парче 

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

Бр 23-39/1 Претседател на Владата на 
9 јануари 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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28. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

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

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

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

Тарифен Тарифна 
број ознака 

Наименување Количина 

Број 23-85/1 
15 јануари 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија 

Бранко Црвенковски, с. р. 

84.70 Машини за сметање, книговод-
ствени машини, машини за 
франкирање, машини за изда-
вање билети и слични машини, 
со вграден уред за сметање, ре-
гистер каси: 

8470.2 -Други електрични машини за 
сметање: 

8470.21 -со вграден уред за печатење 
а) со машини за сметање со 
вграден уред за печатење 7 парчиња 

85.17 Електрични апарати за жилана 
телефонија и телеграфија, 
вклучувајќи и такви апарати за 
жичани системи со носечка 
струја: 

8517.8 -други апарати: 
8517.82 -за телеграфија: 
8517.822 —телефакс апарати 

а) телефакс апарати 2 парчиња 
87.03 Патнички автомобили и други 

моторни возила, главно кон-
струирани за превоз на лица 
(освен возилата од тарифен 
број 87.02) вклучувајќи и мо-

1 торни возила за комбиниран 
превоз на лица и стоки (од ти-
пот „Караван44 комби итн.) и 
автомобили за трки: 

8703.2 -Други возила за клипна мо-
тори и со палење со помош на 
свеќички, освен со ротациони 
клипна мотори: 

8703.22 -со зафатнина на цилиндрите 
над 1000 до 1500 смЗ: 

8703.221 —Патнички автомобили, со-
ставени 9 парчиња 

90.09 Апарати за фотокопирање со 
вграден оптички систем, апа-
рати за контактно копирање и 
апарати за термичко копи-
рање: 

9009.1 -Електростатички апарати за 
фотокопирање: 

9009.11 -за репродукција на оригинал 
директно на копија (директна 
постапка) 
а) канон 6012 7 парчиња 

9009.90 -Делови и прибор 
а) канон 1550 10 парчиња 

29 

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за буџетите 
(„Службен весник на РМ“, бр. 79/93 и 3/94), министерот 
за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КЛА-

СИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за класификација на трошоците 

(„Службен весник на РМ“, бр. 23/94), класификацијата 
на трошоците на синтетичките конта од класата 4-тро-
шоци се менува и гласи: 

“КАТЕГОРИЈА I ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ 

40 - ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ 

401 - Основни плати и наемнини 
40101 - Основни плати - функционери 
40102 - Основни плати - работници 
40103 - Основни плати - работници во ДКП 
40104 - Плати на наставници во странство 
40105 - Плати за прекувремена работа 
40106 - Плати за работа за време на празници 
40107 - Плати за работа во ноќна смена 
40108 - Плати за дежурства 
40109 - Плати по други основи 

402 -Надоместоци 
40201 - Надомест за превоз до и од работното место 
40202 - Надомест за храна 
40203 - Надомест за годишен одмор 
40204 - Надомест за теренски додаток 
40205 - Надомест за боледување 
40206 - Надомест за академици 
40207 - Надомест за пратеници 
40208 - Надомест за летачки персонал 
40209 - Надомест за одвоен живот 
40210 - Надоместоци во фондот за ПИО 1 

40211 - Надоместоци во фондот за! здравство 
40212 - Надоместоци во фондот за вработување 
40219 - Други надоместоци 

42 - СТОКИ И ДРУГИ УСЛУГИ 
420- Патни и дневни трошоци 

42001 - Патување во земјата - хранарина (дневница) 
42002 - Патување во земјата - патни трошоци 
42003 - Патување во земјата - сместување 
42004 - Патување во земјата - споредни трошоци 
42005 - Патување во странство - хранарина (дневници) 
42006 - Патување ва странство - патни трошоци 
42007 - Патување во странство - сместување 
42008 - Патување во странство - споредни трошоци 

421- Комунална услуги 
42101 - СтруЈа 
42102 - Вода и канализација 
42103 - Пошта, телефон, телекс и курирска услуги 
42104 - Ѓубретарина 
42105 - Државни врски 
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42106 - Комунален придонес (градска рента) 
42109 - Други комунални услуги 

422- Трошоци за затоплување 
42201- Дрва 
42202- Течни горива 
42203-Јаглен 
42204- Централно греење 
42209 - Други трошоци за затоплување 

423- Материјали 

42301 - Канцелариски материјали 
42302 - Учебници, списанија, весници и други изданија 
42303 - Копирање, печатење и издавање 
42304 - Ленти, касети и друго за АОП 
42305 - Средства за одржување на хигиена 
42306 - Алати и ситен инвентар 
42307 - Лекови 
42308 - Храна 
42309 - Униформи, работни облеки и обувки 
42310 - Материјали за АРМ 
42311 - Материјали за МВР 
42312 - Материјали за градобијна заштита 
42313 - Материјали за радио сондажни мерења“" 
42314 - Материјали за воена академија 
42315 - Материјали за ППЕ 
42319 - Други материјали 

424 - Трошоци за транспорт 
42401 - Горива и масла 
42402 - Гуми 
42403 - Резервни делови 
42404 - Регистрации и осигурување на моторни возила 
42405 - Закупнина за моторни возила 
42406 - Сервисирање на моторни возила 
42407 - Издатоци за авио служба 
42408 - Трошоци за транспорт на стоки 
42409 - Други трошоци за транспорт 

425 - Тековно (рутинско) одржување 
42501 - Згради 
42502 - Патишта 
42503 - Аеродроми 
42504 - Опрема 
42509 - Друга опрема и недвижности 

426 - Договорив услуги 
42601 - Просторни и детални урбанистички планови 
42602 - Програма за заштита на водите на реките и на езерата 
42603 - Изработка на студии и проекти за заштита на животната средина 
42604 - Статистички истражувања 
42605 - Попис на население, домаќинства и земјоделски стопанства 
42606 - Истражувања на архивска граѓа 
42607 - Научно истражувачки проекти 
42608 - Програма за поттикнување на земјоделското производство 
42609 - Програма за премер и катастар 
42610 - Закупнини за недвижности 
42611 - Надоместоци за метеоролошки и хидрометеоролошки набљудувања 
42612 - Надоместоци за испитување на квалитетот на води и аерозагаденост 
42613 - Надоместоци за надворешни соработници 
42614 - Надоместоци за судски преведувачи и меѓународна правна помош 
42615 - Организирање на семинари и конференции 
42616 - Награди-државни 
42617 - Награди за уништен штетен дивеч 
42618 - Надоместоци за редовно школување, специјализација и студиски 

престој на странски граѓани во Македонија 
42619 - Надоместоци за здравствена заштита и здравствени услуги на 

осигуреници и други корисници 
42620 - Надоместоци за здравствена заштита за лекување во странство 
42621 - Надомест за платен промет и банкарска провизија 
42622 - Надоместоци за рушење на објекти 
42623 - Трошоци за реформа во образованието 
42629 - Други договорни услуги 

427 Други оперативни трошоци 
42701 - Оперативни трошоци на судовите 

1 42702 - Оперативни трошоци на затворите 
42703 - Изборни активности 
42704 - Издатоци за спортски активности 
42705 - Пропагандно-информативни активности во странство 
42706 - Репрезентација 
42707 - Осигурување на недвижности и права 
42708 - Амортизација на нематеријални и материјални вложувања 
42709 - Членарина во меѓународни организации 
42710 - Членарина за заедница на општините и градовите 
42711 - Постојана резерва (непредвидливи трошоци) 
42712 - Тековна резерва (разновидни трошоци) 
42713 - Трошоци за Олимписки игри, европски и светски првенства 
42714 - Трошоци за одликувања 
42715 - Трошоци за геодетско-сателитски снимања 
42718 - Пренесени обврски од претходната Година 
42719 - Останати оперативни трошоци 

44 - ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ (ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА) 
441' Трансфери до владини институции 

44101 - Програма за систематски прегледи на деца, ученици и студенти 
44102 - Програма за организирање и унапредување на крводарителството 
44103 - Програма за здравствена заштита 
44104 - Програма за задолжителна имунизација на населението против 

одредени заразни болести 
44105 - Програма за испитување на појавата, раширеноста, спречувањето и 

сузбивањето на бруцелозата кај луѓето 
44106 - Програма за превентивни мерки за спречување на ширењето на 

туберкулозата каЈ населението 
44107 - Програма за заштита на населението од СИДА 
44108 - Програма за активна здравствена заштита на мајките г децата 
44109 - Здравствена заштита на лица кои не се осигурени по друг основ 
44110 - Издавачка дејност 
44111 - Библитекарска дејност 
44112 - Филмска дејност 
44113 - Сценско уметничка дејност 
44114 - Заштита на споменици на културата 
44115 - Ликовна и музејска дејност 
44116 - Културно уметнички манифестации 
44117 - Трансфери до организациите за цивилна заштита 
44118 - Трансфери до одделението за екологија 
44119 - Трансфери до берзата за земјоделски производи 
44120 - Ученички стандард 
44121 - Студентски стандард 
44122 - Трансфери до комисијата за односи со верските заедници 
44123 - Трансфери до специјализирани орг-анизации за сместување на стари 

лица и хендикепирани деца 
44124 - Трансфери за национални резервати 
44125 - Трансфери до научно-истражувачки институции 
44126 - Трансфери до институтот за заштита на културно уметнички 

споменици 
44127 - Трансфери до Македонската информативна агенција 
44128 - Трансфери до јавните гласила низ целата држава 
44129 - Трансфери до Институтот за судска медицина 
44130 - Трансфери за одделни радио емисии за странство 
44131 - Трансфери за технолошки развој 
44132- Трансфери за техничка култура 
44133 - Трансфери за лечење на душевно болни 
44134 - Трансфери за лечење на лица согласно член 17 од Законот за здравствена заштита 
44135 - Трансфери за здравствена заштита на странци 
44136 - Програма за обезбедување средства за болните кои се третираат со 

дијализа, за набавка на лекови за трансплантација на болни и за 
набавка на цитостатици, инсулин и хормон за раст 

44139 - Други трансфери до владини институции 
442 - Трансфери до единиците на локалната самоуправа 

44201 - Средства за усогласување на приходите на единиците на локалната 
самоуправа 

44202 - Плаќања до месните заедници 
443- Државни дотации трансфери на физички лица и на нестопански 

организации 
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44301 - Трансфери до Фондот за ПИО утврдени со Закон 
44302 - Финансирање на правата на воените инвалиди и на лицата прогонувани 

и затворани за идеите и самобитноста на. Македонската држава 
44303 - Испратнина на пензионери и докуп на стаж 
44304 - Помош за повратници од источно европските земЈИ 
44305 - Заштита на семејства ЧИЈ хранител е на отслужување на воениот рок 
44306 - Плаќање за неправедно осудени лица 
44307 - Детски додаток 
44308 - Плаќања за фамилии кои се социјално загрозени 
44309 - Тр.ик фери на невработени поради структурни промени 
44310 - Плаќања до пензионери од ПИО 

/ 44311 - Трошоци за туристичка пропаганда 
44312 - Трансфер до МОЌ 
44313 - Плаќања до хуманитарни организации 
44314 - Општествени организации и здруженија на граѓани 
44315 - Трансфери до политичките партии 
44316 - Трансфери за цивилни инвалиди од војната 
44317 - Надомест за осудени лица 
44318 - Трошоци за бегалци од други држави 
44319 - Други трансфери на физички лица и на нестопански организации 

444 - Трансфери по основ на субвенции 
44401 - Регреси за квалитетни сортни семиња 
44402 - Регрес за дел од каматата по кредитите во земјоделието и резерви на 

одделни земјоделски производи 
44403 - Премии за одделени земјоделски производи 
44404 - Субвенционирање на цената на лебот и брашното 
44405 - Стратегиски резерви на стоки 
44406 - Стимулации на извозот 
44407 Субвенции во Патниот сообраќај за превоз на студенти, ученици и 

хендикепирани лица 
44408 - Преземени обврски по основ на девизни штедни влогови 
44409 - Преземени обврски по основ на курсни разлики по странски кредити 
44410 - Обврски по основ на ненаплатени девизни побарувања на претпријатија од странство 
44411 - Обврски кон претпријатија по основ на технолошки вишок и 

преквалификација. 
44412 - Обврски по основ на курсни разлики за увоз на сурови нафта 
44413 - Обврски кон издавачите на весници и списанија 
44414 - Надоместок на дел од каматите на кредити го определени намени 
44415 - Санација на банките 
44416 - Плаќање до јавните претпријатија за општи - комунални потреби 
44417 - Обртни средства за структурни промени 
44419 - Други трансфери по основ на субвенции 

445 - Трансфери ас странство 

45 - КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 
451 - Камати по домашни кредити 
45101 - Камати по девизни штедни влогови 
45109 - Камати по други домашни кредити 

452 - Камата по странски кредита 
45201 - Камати по мултилатерални кредити 
45209 - Камати по други странски кредити 

КАТЕГОРИЈА П. КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ 

46 - КУПУВАЊЕ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА 

461 - Купување на земјишта в нематеријални средства 
46101 - Надоместок за одземен имот 

462 - Купување на градежни објекта 
46201 - Откуп на станови на Македонците од Егејскиот дел на Македонија и за 

други повратници 
46202 - Откуп на станови 
46203 - Откуп на канцелариски згради и деловни простории 
46204 - Откуп на магацински и складиштен простор 
46209 - Купување на други градежни објекти 

463 - Мебел и канцелариска опрема 
46301 - Купување на мебел и опрема за органите на управата 
46302 - Опремување на информациониот систем на Републиката 
46303 - Набавка на гласачка опрема и клима уреди за Парламентот 
46304 - Опрема за геодетско-информативниот систем 

46305 - Опрема за информациониот систем на Управата за јавни приходи 
46309 - Друг мебел и канцелариска опрема 

464 - Купување на моторни возила 
46401 - Возила за МВР 
46402 - Авион 
46409 - Други возила 

465 - Физибилити студии, припрема не проекти и дизајн 
46501 - Проектот "Вардарски слив“ 
46502 - Студии и истражувања 

466 - Постројки, опрема и машинерија 
46601 - Опрема за електрификација на селата ' А 

46602 - Опрема за подземен катастар 
46603 - Опрема за детски градинки 
46609 - Други ПОСТРОЈКИ, опрема и машинерија 

467 - Изградба, реновирање и унапредување 
46701 - Изградба на објекти во недоволно развиените единици на локалната 

самоуправа 
46702 - Изградба и опремување на гранични премини 
46703 - Финансирање на програмата за изградба и опремување на 

правосудните згради и казнено-поправните установи 
46704 - Изградба на зимски центри 
46705 - Пошумување 
46706 - Изградба на споменици 
46707 - Изградба на објекти од здравството 
46708 - Изградба на објекти од образованието 
46709 - Изградба на објекти од детската заштита 
46710 - Изградба на деловни простории 
46711 - Изградба на складишта простории 
46712 - Изградба на патишта 
46719 - Изградба на друга објекти 

468 - Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување) 
, 46801 - Реконструкција на градежни објекти 
46802 - Реконструкција на опрема 
46803 - Реконструкција на патишта и патни објекти 
46804 - Реконструкција на улици 
46809 - Останати плаќања зо основно и специјално одржување 

47 - КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 
471 - Капитални трансфери на владини институции 

47101 - Програма за штедење, супституција и рационално користење на сите 
видови енергија 

47102 - Геолошки истражувања 
47103 - Програма за ревитализација на селата 
47104 - Програма за патишта 
47109 - Други трансфери до владини институции 

472 Квартални трансфери на единиците на локалната самоуправа 
47201 - Трансфер до недоволно развиените единици на локалната самоуправа 

за поттикнување на развојот на недоволно развиените подрачја 
47202 - Изградба на водоводи во единиците на локалната самоуправа 
47209 - Други капитални трансфери 

473 - Капитални трансфери на поединци и нестопанска организации 
474 - Капитални трансфери .во странства 

КАТЕГОРИЈА III ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ, УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД 
ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ И ОТПЛАТА НА 
ГЛАВНИЦА 

48 - ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ И УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ 
ОД ВРЕДНОСТ 

481 - Заеми на владини институции од исти нивоа на власт 
482 - Заеми на владини институции на единиците на локалната самоуправа 
483 - Заеми на поединци и нестопанска организации' 

48301 - Депозит на Буџетот во НБРМ 
48302 - Депозит на Буџетот во деловна банка 
48303 - Депозит во меѓународни банки 
48304 - Наплатени гаранции 

484 -Заеми на јавни и државни претпријатија ' 
485 - Учество со дел во јавните претпријатија 

48501 - Учество во претпријатието за гасификација 
48502 - Учество во изградбата на железницата 
48503 - Учество во претпријатијата загубари 

486 - Учество со дел во приватните претпријатија 
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487 - Давање на заеми во странство 
488 - Учество во дел од капиталот во башсн во странство 

49 - АМОРТИЗАЦИЈА (ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА) И 
РАСПОРЕД НА ТРОШОЦИТЕ 

491 - Отплата на доматен долг 
49101 - Отплата на кредити спрема НБРМ 

492 - Отплата на надворешен долг 
49201 - Неизмирени обврски од претходни години 
49202 - Отплата на мултилатерални кредити 
49209 - Други отплати на надворешен долг 

495 - Распоред на трошоците“ 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1996 
година. 

Број 08 -132/1 
11 јануари 1996 година 

Скопје 

Министер за финансии, 
д-р Јане Миљовски, с.р. 

општина Скопје, во границите утврдени со записниците 
за омеѓување и скината за омеѓување, кои се составен 
дел на ова решение, но не се објавуваат, а се чуваат во 
Републичката геодетска управа. 

Број 10-136/1 
16 јануари 1996 година 

Скопје, 
Директор, 

дипл. геод. инж. Џовов Двдтар, с.р. 

30. 
Врз основа на член 52 став 1 точка 1 а во врска со 

член 9 став 1 точка 3 од Законот за заштита на живот-
ните од заразни болести што ја загрозуваат целата 
земја („Сл. лист на СФРЈ" бр. 43/86 и 53/91 и „Сл. 
весник на РМ“ бр. 83/92), кои со член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија е преземен како републички пропис, министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство до-
несува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА МОТОРНИТЕ 
ВОЗИЛА НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПРИ ВЛЕ-

ГУВАЊЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Наредбата за вршење на дезинфекција на мотор-
ните возила на граничните премини („Сл. весник на 
РМ“ бр. 53 /95) престанува да важи. 

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

Бр. 11 - 154/1 Министер 
11 јануари 1996 година за земјоделство, шумарство и 

Скопје водостопанство, 
д-р Иван Ангелов ,с.р. 

32. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Долно Косовра-
сти - Општина Дебар. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова Решение во „Службен 
весник на Република Македонија“ 

Од денот на применувањето на катастарот на нед-
вижностите, од став 1 на ова Решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Број 10-135/1 
16 јануари 1996 година 

Скопје 
Директор, 

дипл. геод. инж.Џонов Димитар, с.р. 

31, 

Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-
стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Центар 2 - Опш-
тина Центар, Скопје. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на применувањето на катастарот на нед-
вижностите, од став 1 на ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78), за дел од катастарската 

33. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Град Пробиш-
тип - Општина Пробиштип. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова Решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Од денот на применувањето на катастарот на нед-
вижностите, од став 1 на ова Решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Број 10-134/1 
16 јануари 19% година 

Скопје 
Директор, 

дипл. геод. инж. Џонов Димитар, с.р. 

34. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Растојца - Опш-
тина Крушево. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова Решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 
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Од денот на применувањето на катастарот на нед-
вижностите, од став 1 на ова Решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Број 10-133/1 -
16 јануари 1996 година Директор, 

Скопје дипл. геод. инж. .Џонов Димитар, с.р. 

Од денот на применувањето на катастарот на нед-
вижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Број 10-130/1 
16 јануари 1996 година Директор, 

дипл. геод. инж...Џонов Димитар, с.р. 

35, 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Кочиште - Опш-
тина Крушево. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова Решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Од денот на применувањето на катастарот на нед-
вижностите, од став 1 на ова Решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Број 10-132/1 
16 јануари 1996 година 

Скопје 
Директор, 

дипл, геод. инж. Џонов Димитар, с.р. 

36. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Острилци -
Општина Крушево. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова Решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Од денот на применувањето на катастарот на нед-
вижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Број 10-131/1 
16 јануари 1996 година 

Скопје 
Директор, 

дипл. геод. инж. .Џонов Димитар, с.р. 

37. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Турско Рудари -
Општина Пробиштип. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова Решение во „Службен 
весник на Република Македонија“ 

38. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Каменица -
Општина Делчево. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова Решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Од денот на применувањето на катастарот на нед-
вижностите, од став 1 на ова Решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Број 10-129/1 
16 јануари 1996 година 

Скопје 
Директор, 

дипл. геод. инж. Џонов Димитар, с.р. 

39. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ број 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Скоруша - Опш-
тина Радовиш. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова Решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Од денот на применувањето на катастарот на нед-
вижностите, од став 1 на ова Решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Број 10-128/1 
16 јануари 19% година 

Скопје 
Директор, 

дипл. геод. инж. .Џонов Димитар, с.р. 

40. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 27 декем-
ври 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 12 ставовите 3, 4 и 5 од 
Законот за сметководството („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 42/93 и 6/95). 

2. СЕ ПОНИШТУВААТ Правилникот за услови и 
критериуми за стекнување на професионални звања од 



Стр. 64 - Бр 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 Јануари 1996 

областа на сметководството, донесен од Собранието на 
Сојузот на сметководители, финансисти и ревизори на 
Република Македонија на 29 декември 1994 година и 20 
септември 1995 година, и Правилникот за условите и 
критериумите за стекнување професионално звање од 
областа на сметководството - овластен сметководител, 
донесен од Конференцијата на Комората за сметковод-
ствено - финансиските работници на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 40/95) на 11 јануари 1995 година. 

3. СЕ УКИНУВА времената мерка за запирање од 
извршување на поединечните акти и дејствија што се 
донесени, односно преземени врз основа на правилни-
ците означени во точката 2 од оваа одлука. 

4. Оваа одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

5. Уставниот суд на Република Македонија, по 
поднесена иницијатива од Центарот за економско-пра-
вен консалтинг „В&Ф", Комората на сметководствено-
финансиските работници на Република Македонија и 
адвокатот Гаврил Кочевски сите од Скопје, со Решение 
У. бр. 247/95, 248/95 271/95 и 304/95 од 1 ноември 1995 
година, поведе постапка за оценување уставноста на 
одредбите на член 12 ставовите 3, 4 и 5 од Законот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се 
постави прашањето за нивната согласност со Уставот, а 
правилниците означени во точката 2 од оваа одлука, 
затоа што се постави прашањето за нивната согласност 
со Уставот и Законот за сметководството. 

6. Судот на седницата утврди дека според член 12 
став 1 од Законот за сметководството водењето на де-
ловните евиденции субјектот (правните лица со се-

1 диште во Република Македонија и физичките лица кои 
вршат дејност утврдена со Законот за единствена кла-
сификација на дејностите и кои се обврзници на данок 
од добивка) го доверува на стручно лице внатре или 
надвор од субјектот, а според ставот 2 од овој член, 
стручното лице - овластениот сметководител е одго-
ворно за исправноста на евиденцијата и за реалноста на 
податоците и нивно презентирање пред институциите 
за контрола и ревизија според одредбите на овој закон. 

Со оспорената одредба на ставот 3 од овој член се 
уредува дека стручното лице - овластениот сметково-
дител е должен да се регистрира во регистерот при 
стручната организација. 

Стручната организација за сметководители, финан-
сиери и ревизори, според оспорената одредба на ставот 
4 од овој член, ги определува условите и критериумите 
за стекнување на звање на овластени сметководители и 
ревизори, а според оспорениот став 5 од овој член на 
Законот, таа организација ги издава и ги одзема церти-
фикатите на овластен сметководител и ревизор. 

Според ставот 6 од овој член на Законот, субјектот е 
должен да го пријави овластениот сметководител во 
Министерството за финансии, а според ставот 7 од овој 
член, Министерството за финансии води регистар на 
овластени лица од став 2 на овој член. 

Со член 87 од Законот е утврдено дека одредбите на 
член 12 ставовите 3, 4, 5, 6 и 7 ќе се применуваат од 1 
јануари 1996 година. 

Судот, исто така, утврди дека со првонаведениот 
правилник означен во точката 2 од оваа одлука се уре-
дуваат еднакви услови и критериуми за стекнување, 
доделување односно одземање на овластување издадено 
како сертификат за професионални звања од областа 
на сметководството. Така, како професионални звања, 
согласно номенклатурата се: сметководител, самостоен 
сметководител и овластен сметководител (член 2 од 
Правилникот). Со одредбите на членовите 3, 4 и 5 од 
Правилникот, посебно се определуваат елементите за 
сметководителот, самостојниот сметководител и овла-
стениот сметководител, што ја сочинуваат содржината 

на звањето што го поседуваат физичките лица за 
вршење на таа професија. Исто така, со членовите 6,7, 
8 и 9 одделно се определуваат условите што треба да ги 
исполнува физичкото лице за да се стекне со соодвет-
ното звање (школска подготовка, работно искуство и 
проверка на стручните знаења по посебен наставен 
план и програми). 

Според членовите 10 и 11 од Правилникот се опреде-
луваат условите за стекнување на членство во Сојузот 
воопшто на правното лице и на правното лице за да-
вање на интелектуални консалтинг услуги. Понатаму, 
со член 12 од Правилникот се уредува дека минимал-
ната школска подготовка на физичките лица од члено-
вите 6, 7 и 8 се докажува со оригинално свидетелство, 
диплома или нострифициран документ, а со членовите 
13, 14, 15 и 16 од Правилникот, конкретно се опреде-
лува работното искуство што треба да го поседуваат 
соодветните звања на сметководителите. 

Со член 17 од Правилникот се уредува должноста од 
континуирано и професионално усовршување спрема 
програмата за професионална едукација, која се еви-
дентира во членската книшка на лицето стекнато со 
соодветно звање. 

Со членовите 18 до 24 од Правилникот се уредува 
доделувањето, одземањето и евиденцијата на издаде-
ните сертификати за звањата, односно за нивното член-
ство во Сојузот. 

Со членовите 25 до 27 од Правилникот се уредува 
преодниот режим, при што, покрај другото е предви-
дено субјектот за давање на интелектуални консалтинг 
услуги од областа на сметководствено - финансиската 
проблематика да го губи својството на член во С“ојузот, 
ако одржува советувања или предавања без претходна 
најава во Сојузот во рок од 120 дена пред одржување на 
советувањето, ако не ја подмирува чланарината или ако 
изнесе писмени ставови и мислења спротивни на мисле-
њата и толкувањето на надлежен орган. 

Со членовите 28 и 29 од Правилникот се уредува 
објавувањето во списанието „Сметководствено - фи-
нансиска ревија“ на стекнатите професионални звања 
на физичките лица и членството на правните лица во 
Сојузот како и влегувањето во сила и објавувањето на 
правилникот. 

На крајот, Судот утврди дека со второнаведениот 
правилник означен во точката 2 од оваа одлука се уре-
дуваат единствени услови и критериуми за стекнувач, 
доделување, односно одземање на овластување изда-
дено како сертификат за професионално звање од 
областа на сметководството - овластен сметководител. 
Предвидено е сертификатот за овластен сметководител 
да го издава оваа комора, на физички лица, кои имаат 
работно искуство во практиката од најмалку две години 
и стручни знаења што ги проверува посебна комисија 
овластена од Одборот за развој на сметководствената и 
финансиската теорија и практика, согласно изготвена 
програма. Со такво звање, согласно член 5 од Правил-
никот може да се стекне и физичко лице со несоодветна 
школска подготовка со работно искуство во практи-
ката од најмалку пет години, во случај ако положи 
стручен испит пред Комисијата. 

Според член 9 од Правилникот ± по стекнување на 
професионално звање - овластен сметководител, фи-
зичкото лице е должно континуирано и професионално 
да се усовршува според програма за професионална 
едукација, што ја донесува Одборот по претходно ми-
слење од Претседателството на Комората. Реедукаци-
јата на овие лица, според став 4 од овој член, ја вршат 
правните лица - кои вршат консалтинг услуги. 

Со Правилникот, исто така, се уредуваат прашања 
по однос на доделувањето и евиденцијата на сертифика-
тите. 

7. Според член 8 став 1 од Уставот, владеењето на 
правото е една од темелните вредности на уставниот 



19 јануари 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 3-Стр. 53 

поредок на Република Македонија. 
Со член 20 став 1 од Уставот на граѓаните им се 

гарантира слободата на здружување заради оствару-
вање и заштита на нивните политички, економски, со-
цијални, културни и други права и уверувања. 

Според член 32 став 1 од Уставот секој има право на 
работа и слободен избор на вработување, според ставот 
2, секому, под еднакви услови, му е достапно секое 
работно место, а според ставот 5 од овој член на Уста-
вот, остварувањето на правата на вработените и нив-
ната положба се уредуваат со закон и со колективен 
договор. 

Според член 52 став 4 од Уставот, законите и дру-
гите прописи не можат да имаат повратно дејство, 
освен по исклучок во случаи кога тоа е поповолно за 
граѓаните. 

Со член 91 алинеја 1 од Уставот се уредува дека 
Владата на Република Македонија ја утврдува полити-
ката на извршувањето на законите и другите пропиен 
на Собранието и е одговорна за нивното извршување, а 
според алинеја 5 од овој член, таа донесува уредби и 
други прописи за извршување на законите. 

Тргнувајќи од содржината на наведените уставни 
одредби, а имајќи предвид дека со оспорените одредби 
на член 12 од Законот за сметководството се востано-
вува обврска за стручното лице - овластен сметководи-
тел да се регистрира во регистар на стручната организа-
ција, дека стручната организација за сметководители, 
финансиери и ревизори ги определува условите и кри-
териумите за стекнување на звањето на овластени смет- -
ководители и ревизори и дека оваа организација ги из-
дава и ги одзема сертификатите на овластен сметково-
дител и ревизор, според мислењето на Судот, се повре-
дуваат одделни уставни принципи. Имено, деловните 
евиденции што се обезбедуваат преку водење на де-
ловни книги имаат карактер на јавни документи и по 
својата природа се прашања од чисто јавно - правен 
карактер што се предмет на законско уредување. Спо-
ред тоа, со закон не може да се овластува стручна 
организација како здружение на граѓани (сојуз, комора 
или друго професионално здружение), како што е во 
конкретниот случај со стручната организација за смет-
ководители, финансиери и ревизори, да ги уредува так-
вите прашања. Во таа смисла, регистрирањето на о,вла-
стените лица во посебен регистар, определувањето на 
условите и критериумите за стекнување на звања на 
овластени сметководители и ревизори и издавањето и 
одземањето на сертификати^ на тие лица е предмет на 
законско уредување. Доколку заради специфичностите 
и рационалниот приод, тоа не може да се постигне,, 
тогаш, врз оваа основа и вр,рамките утврдени со зако-
нот, нивната, разработка, конкретизирање и доуреду-
вање, во рамки на извршната функција, може да се 
направи со донесување на пропис за извршување на 
законот, што е во ингеренции на Владата на Република 
Македонија, а не на стручна организација или здруже-
ние. Исто така, треба да се има предвид дека со дава-
њето на јавни овластувања за уредување на прашањата 
како што се за деловните евиденции од страна на 
стручни организации, односно здруженија, доаѓа до су-
дир на јавниот интерес олицетворен во државата, со 
интересите на таквата организација односно здруже-
ние. 

Покрај тоа, со овластувањата на стручната органи-
зација да ги врши работите утврдени со оспорените 
одредби, поаѓајќи од нејзиниот карактер на доброволно 
здружување и зачленување, што може со свои акти да 
создава обврски само за своето членство, всушност се 
воспоставува присилно здружување, ограничувајќи ја 
гаранцијата на слободата на здружување. 

Понатаму, преку утврдувањето на дополнителните 
услови за вршење на сметководствените работи што 

најдиректно произлегуваат од оспорените одредби, се 
создаваат можности за ограничување на правото на ра-
бота, и правила, освен со закон и колективен договор, 
остварувањето на правата на вработените и нивната 
положба да се уредуваат и со акти на стручна организа-
ција. 

Врз основа на горенаведеното, Судот оцени дека 
одредбите на член 12 ставовите 3, 4 и 5 од Законот за 
сметководството не се во согласност со наведените 
одредби од Уставот. 

8. Тргнувајќи од околноста што со оспорениот 
првонаведен правилник означен во точката 2 од оваа 
одлука, се уредуваат прашања за остварување на одно-
сите што произлегуваат од оспорените одредби на чле-
нот 12 од Законот за сметководството, Судот оцени 
дека и тој не е во согласност со Уставот. Покрај тоа, 
Правилникот не се движел во рамките на Законот, би-
дејќи врши категоризација на стручното лице - овла-
стен сметководител на три посебни групи и утврдува 
различни услови и критериуми за стекнување на соод-
ветното звање, во зависност од тоа дали се однесува на 
сметководител, самостоен сметководител или овластен 
сметководител. Исто така, со Правилникот се предви-
дуваат повеќе услови за стекнување со звањето овла-
стен сметководител, а чие исполнување значи задолжи-
телно зачленување во Сојузот, како за физичките лица, 
така и за правните лица. Понатаму, се утврдуваат 
бројни ограничувања за вршителите на оваа дејност, 
кои излегуваат надвор од овластувањата утврдени со 
Уставот и Законот за сметководството, поради што 
Судот оцени дека Правилникот не е во согласност и од 
овој аспект. 

9. Во однос на оспорениот второнаведен правил-
ник означен во точката 2 од оваа одлука, покрај еден 
дел од причините за несогласност на оспорените 
одредби наведени во точките 7 и 8 од оваа одлука, 
Судот оцени дека тој не е во согласност со Уставот и 
Законот, бидејќи нема основ за негово донесување. 

10. Судот ја укина времената мерка за запирање од 
извршување на поединечните акти и дејствија што се 
донесени, односно преземени врз основа на правилни-
ците означени во точката 2 од оваа одлука, бидејќи ја 
донесе конечната одлука за оценување, на нивната 
уставност и законитост. 

11. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1, 2 и 3 од оваа одлука. 

12. 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. 247/95, 248/95, 
271/95 и 304/95 Претседател 

27 декември 1995 година н а Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

д-р Јован Проевски, с.р. 

41. 
/ 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 28 
декември 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 08-226/1, донесена 
од Собранието на Општина Крива Паланка на 5 мај 
1995 година. 
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2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот , 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија со реше-
ние У.бр. 289/95 од 22 ноември 1995 година поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на одлу-
ката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се 
постави прашањето за нејзината согласност со Уставот 
и со Законот за шумите. 

4. На седницата Судот утврди дека според член 1 од 
Одлуката се прогласува за заштитна зона шумата во 
манастирскиот комплекс „Свети Јоаким Осоговски“, а 
според ставот 2 од Одлуката се забранува експлоата-
ција на дрвната маса во заштитната зона на Манастир-
скиот комплекс „Св. Јоаким Осоговски“ без оглед на 
сопственоста на шумата. Со член 3 од Одлуката се 
предвидува дека надзорот за спроведувањето на Одлу-
ката ќе го врши инспекторот за шумарство - подрачна 
единица Крива Паланка, а во член 4 е предвидено нејзи-
ното влегување во сила. 

5. Според член 56 став 1 од Уставот сите природни 
богатства на Републиката, растителниот и животин-
скиот свет, добрата во општа употреба како и предме-
тите и објектите од особено културно и историско зна-
чење определени со закон се добра од општ интерес за 
Републиката и уживаат посебна заштита. 

Според член 6 од Законот за шумите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 20/74, 15/86, 51/ 
88, 20/90, 37/91, 44/91 и 83/92), шумите според својата 
намена се стопански, заштитни и со посебна намена. 

Стопанските шуми служат првенствено за производ-
ство на дрво и други шумски производи. Заштитните 
шуми служат првенствено како заштита на земјиштето, 
водните текови, стопанските и други објекти и друг 
имот. Шумите со посебна намена се: шумите што прет-
ставуваат особени природни реткости или убавини, или 
со посебно научно или историско значење (национални 
паркови и шумски резервати) шумите наменети за изле-
тишта, семенски насади и семенските објекти и шумите 
наменети за научни истражувања, настава, воени и 
други потреби утврдени со посебни прописи. Според 
член 79 од Законот, заштитна шума односно шума за 
излетишта прогласува Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, за шумите што ќе се 
наменат за научни истражувања, настава и шумски ре-
зервати прогласувањето го врши Владата на Република 
.Македонија, а националните паркови се прогласуваат 
со закон. 

Од цитираните одредби од Уставот и од Законот за 
шумите произлегува дека шумите како добра од општ 
интерес уживаат посебна заштита и посебен режим на 
одржување, обновување, унапредување и користење 
како на шумите во општествена сопственост така и на 
шумите во приватна сопственост. Притоа, Законот 
извршил поделба на шумите и според нивната намена и 
ги определил органите што ќе го вршат прогласува-
њето на определена шума на заштитена шума, шума со 
посебна намена и за национални паркови. Така, за про-
гласување на, заштитена шума е надлежно Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
за прогласување на шумите со посебна намена ја опре-
делил Владата на Република Македонија, а национал-
ните паркови се прогласуваат со закон. 

Со оглед на тоа што општината не е овластена да 
врши прогласување на шумата за заштитна шума ниту 
да го уредува режимот на користење и стопанисување 
со шумите прогласени за заштитни шуми, туку тоа е во 
надлежност на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, Судот оцени дека одлуката 
не е во согласност со означените уставни и законски 
одредби. 

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

7. 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. 289/95 , Претседател 
22 ноември 1995 година наУставниот суд на 

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

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по 
тужбата на тужителот Демир Шакир од Скопје, подне-
сена против тужената Шакир Суада со непознато место 
на живеење. 

Се повикува тужената Шакир Суада да се јави во 
судот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој 
оглас. Во спротивно, постапката ќе продолжи така што 
ќе и биде поставен привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, Х.П. бр. 
1434/95. (576) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по 
тужбата на тужителката Нурше Метлило од Скопје, 
ул. "397" бр. 7, против тужениот Ерол Метлило од 
Скопје, а сега со непозната адреса на живеење. Вред-
ност на спорот 2.000 денари. 

Се повикува тужениот Ерол Метлило од Скопје да 
се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас и во истиот рок да ја достави својата адреса 
на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на 
истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги 
застапува неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 4041/ 
95. (1) 

Општинскиот суд Скопје II - Скопје огласува дека 
пред овој суд се води спор за утврдување право на кори-
стење на земјиште по тужба на тужителот Кадри Сали 
од Скопје, ул. „Јоаким Крчовски“ бр. 48, застапував од 
адвокат Биљана Тозија од Скопје, против тужените 
Енвер Муртезани, Азби Муртезани, Расим Муртезани, 
Меди Акташ и Муртезани Кадрија. 

Се повикуваат Муртезани Расим, Меди Акташ и 
Муртезани Кадри, во рок од 30 дена од објавувањето на 
судскиот оглас да се јават лично во судот или Постават 
полномошник. 

Во спротивно, доколку не се јават согласно член 83 и 
член 86 од ЗПП ќе им биде поставен привремен застап-
ник кој ќе ги застапува нивните интереси ,во постап-
ката. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 662/ 
95. (9) 

ОПШТИНСКИ СУД - ГОСТИВАР 

Пред овој суд се води граѓанска постапка за оспору-
вање на татковство по тужбата на тужител иге Азизи 
Нермина, Емини моминско Асани Дрита и Емини Бе-
џет, сите од с. Неготино - Гостиварско, против туже-
ниот Азизи Азиз Рецеп од с. Боговиње - Тетовско. 
Вредност на спорот 100 денари. 
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На тужениот Азизи Азиз Рецеп од с. Боговиње му се 
поставува привремен застапник и тоа лицето Фазлиу 
Имер, дипл. правник од Гостивар, стручен соработник 
при Општинскиот суд во Гостивар, кој ќе го застапува 
тужениот во постапката се додека тој или неговиот 
полномошник не се појават пред судот односно додека 
органот за старателство не ќе го извести судот дека 
назначил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 1342/95. (7) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е про-
цесна постапка за сопственост по основ на договор за 
купопродажба, по тужбата на тужителот Беќири Изета 
Незир од с. Добридол - Гостиварско, застапував од 
полномошникот адвокат Амир Абдулаи од Гостивар, 
против тужениот Османи Аметов Рамиз од с. Добри-
дол, сега со непозната адреса во Р. Романија. Вредност 
на спорот 20.000,00 денари. 

Се повикува Османи Аметов Рамиз од с. Добридол -
Гостиварско, да се јави во Општинскиот суд Гостивар 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
или во истиот рок да ја' достави точната адреса на живе-
ење. 

Во спротивно, ќе му биде поставен привремен стара-
тел кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот. 

За привремен застапник се назначува Фидани Шоип, 
дипломиран правник, стручен соработник при општин-
скиот суд во Гостивар. Привремениот застапник ќе го 
застапува тужениот во постапката, се додека тужениот 
или негов полномошник не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 1357/95. (8) 

ОПШТИНСКИ СУД - ТЕТОВО 

Се повикува лицето Јаха Идаети од с. Желино -
Тетовско, а сега со непозната адреса во Германија, да 
се јави пред овој суд во рок од 15 дена по објавувањето 
на огласот во „Службен весник на РМ“ или да постави 
свој полномошник кој ќе го застапува во спорот што се 
води по тужбата на тужителот Нухи Амети од с. Же-
лино, за долг. 

Доколку тужениот Јаха Идаети не се јави во опреде-
лениот рок, судот по службена должност ќе му постави 
привремен старател кој ќе ги штити неговите права и 
интереси до окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1729/95. (577) 

Пред судот е во тек постапката за докажување на 
смртта на лицето Илија Рафајлоски, бивш од с. Волко-
вија. 

Се повикува Илија Рафајлоски бивш од с. Волко-
вија, роден 12.VII.1906 година од татко Томе и мајка 
Лилјана, да се јави во просториите на Општинскиот суд 
во Тетово во рок од еден месец од денот на објавува-
њето на огласот или пак во погоре наведениот рок да се 
јави било кое лице кое нешто знае за Илија Рафајло-
ски. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р.бр. 685/95. (2) 

Пред судот е во тек постапката за докажување на 
смртта на лицето Мејреме Салији од с. Џепчиште -
Тетово. 

Се повикува Мејреме Салији од с. Џепчиште да се 
јави во рок од еден месец по објавувањето на огласот во 
просториите на Општинскиот суд - Тетово, во наведе-
ниот рок или било кое друго лице што нешто знае за 
Мејреме Салију 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р .бр. 691/95. (3) 

Се повикува Рамадани Абдула од с. Порој, или кое 
било друго лице што нешто знае за Рамадани Абдула од 

с. Порој, да се јават во просториите на Општинскиот 
суд - Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на 
огласот во канцеларија 12/1. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р .бр. 305/95. (10) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Пред Општинскиот суд во Т. Велес заведен е спор за , 
регрес по тужбата на тужителот АД за осигурување 
„Дунав" Главна филијала Скопје - Скопје против туже-
ниот Петровски Илија од Т. Велес, а сега со непозната 
адреса. 

Бидејќи престојувалиштето на тужениот е непоз-
нато согласно чл. 84 ст. 2 т. 4 од ЗПП, за привремен 
застапник се одредува Варналиева Сузана, дипломиран 
правник стручен соработник при Општинскиот суд во 
Т. Велес. Привремениот застапник, ќе го застапува ту-
жениот во постапката се додека тужениот не се појави 
пред судот, или пак негов полномошник. 

Од Општинскиот суд во Т. Велес П. бр. 924/92. (5) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

Пред овој суд се води процесна постапка за надомест 
на штета по тужбата на тужилачката страна Претприја-
тие во општествена сопственост за шумарство „Стого-
во“ - Дебар, против тужениот Туркеши Арбен од Де-
бар, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Туркеши Арбен да се јави во 
рок од 30 дена по објавување на огласот со писмен 
поднесок, да го извести судот за местото на своето 
живеалиште или лично да се јави пред судот и да до-
стави податоци за местото на живеење. 

Во спротивно, судот ќе му постави привремен стара-
тел од редот на адвокатите преку овој суд. 

Од Општинскиот суд во Дебар, П. бр. 115/95. (6) 

СУДСКИ РЕГИСТАР НА ПОЛИТИЧКИТЕ 
ПАРТИИ 

Од Судскиот регистар на политичките партии на 
29.12.1995 година административно се бришани поради 
понатамошно водење во Регистарот на МВР - Градска 
управа за внатрешни работи Скопје, следниве здруже-
нија на граѓани: 
1. Рег. бр. 10 - „Достоинство“-Здружение за заштита 

на човековите права на Македонците дискримини-
рани од Република Грција, со седиште во Скопје; 

2. Рег. бр. 37 ̂  Македонски совет за европско движење 
со седиште во Скопје; 

3. Рег. бр. 38 - Млади европски федералист на Маке-
донија, со седиште во Скопје; 

4. Рег. бр. 52 - Комитет на Хелсиншкиот парламент на 
граѓаните во Македонија, со седиште во Скопје; 

5. Рег. бр. 62 - Форум за човекови права на Македон-
ците од Егејскиот дел од Македонија, со седиште во 
Скопје; 

б.,рег, бр. 64 - Асоцијација на европски студентски 
структури при Универзитетот „Св. Кирил и Мето-
диј“ со седиште во Скопје; 

7. Рег. бр. 67 - Паневропска унија на Македонија, со 
седиште во Скопје; 

8. Рег. бр. 69 - Здружение на Србите во Македонија, со 
седиште во Скопје. 

Од Окружниот суд во Скопје 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
V 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3396/ 
95, на регистарска влошка 1-60029-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
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стар основањето на Претпријатието за производство, промет увоз-из-
воз „МИНА-ПИТА 95" д.о.о. ул. „Емил Зола“ бр. 6 Скопје. 

Претпријатието е основано со Акт за основање бр. 01-01 од 
6.3.1995, а основач е Јовица Атанасовски. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 013021, 013022, 070111, 070112 
070113, 070114, 090171, 090179; 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, 110303, 110309, 10909, 
070310, 070320, застапување странски фирми и реекспорт, посредување 
во надворешно трговскиот помет, комисиони работи, консигнациони 
работи, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица 
претпријатието одговара со целиот СВОЈ имот. 

Лице овластено за застапување е Јовица Атанасовски, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 3396/95. (4387) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 3389/ 
95, на регистарска влошка 1-60276-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за трговија, угостителство и гра-
дежништво, увоз-извоз „ДАНПРОМ" ц о СкопЈе, ул. „Јуриј Гагарин" 
23/3-3 

Дејности 050100, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070221, 070223 , 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 060501, 060502, 060601, 060602, 080111, 080112, 080114, 080119, 
080190, 080201, 080202, 090171, 090172, 090179, 110905, 110903, 110909, 
110309 

Дејност во надворешнотрговски промет 070310, 070320. 
Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува во 

свое име и за своја сметка, за обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства, целосна 

'“одговорност. 
Лице за застапување е МаЈО Данковиќ, директор 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 3389/95 (4388) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 4461/ 
95, на регистарска влошка 1-44211-0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар 
промената на лице во Трговското претпријатие во приватна сопстве-
ност на големо и мало, производство и услуги, извоз-увоз „ГИЛЕ И 
СИН“ Скопје, д о.о. ул. „Доситеј О брадо вик“ бр 6. 

Се брише Аврамовски Глигор, директор, а се запишува во внатре-
шен и надворешен промет Стевковска Аврамовска Милојка, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4461/95. (4389) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3821/ 
95, на регистарска влошка 1-60144-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за произ-
водство и трговија на големо и мало - „РОКИ-РАЈ" ц о. експорт-
импорт Куманово, ул. „Моша ПИЈ аде“ бр 45 Куманово 

Претпријатието е основано со акт бр 1 од 10.03.1995 год. од осно-
вач Роте Николовски. 

Дејности: 011311, 011314, 011315, 011941, 011949, 012201, 012310, 
012321, 012615 , 012622, 012810, 012820, 013010, 013021, 013041, 013111, 
013121, 013122, 013909, 020110, 020121, 020131, 020140, 020201, 050301, 
050302, 080501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070 Ц4, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 090111, 090131, 090132, 090133, 
090160, 090183, 090209, 110301, 110309, 110909, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување е Роте Николовски, директор со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 3821/95. (4390) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5180/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-61236-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост како 
ц.о. и запишување на правото на вршење на работи во надворешен 
трговски промет Претпријатие за трговија и услуги „ВИОЛЕТЕ“ ц . 0 
увоз-извоз СкопЈе, ул. „Кузман Јосифовски-Питу" бр 19/4-5. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 21 03.1995 го-
дина, а основач е Виолета Симонови^ од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070250, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110302, 
110304, 110309, 110901, 110902, 110903, 110905, 110909, посредување во 
прометот со стоки, услуги и имот на правни и физички лица, надво-
решна трговиЈа: 070310, 070320, реекспорт, малограничен промет со 
Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, посредување и застапување 
во областа на прометот со стоки и услуги, агенциски услуги во тран-
спортот, меѓународна шпедиција, туристички услуги. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпри-
јатието одговара со сите свои средства. 

, Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Виолета Симонови^ директор на претпријатието со неогра-
ничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 5180/95 (6302) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5549/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-61864-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатие за 
услуги производство и трговија „ХИДРОТЕРМ" Ц.О. - увоз-извоз 
Скопје ул. „Јуриј Гагарин" бр. 23/2-9 - Скопје. 

Претпријатието е основано од основачот Павков Пенчо, со акт за 
основање бр. 02-1 од 30.03.95 г. 

Дејности: 011311 - производство на леани, ковани и пресување про-
изводи, 011312 - производство на метален инстал. материјал, 011320 -
производство на метални, градежни и др. конструкции, 011419 - произ-
водство на др. машини и уреди, 011724 - производ, на мерна и регулаци-
она опрема, средства за управување и автоматизам во индустр. и соо-
браќ. 011741 - производ, на термички апарати, 011742 - производ, на 
разладни апарати и уреди, 011949 - др. преработка на пластични маси, 
012310 - производ, на мебел и дрво, 012322 - производ, на градежни 
елементи од дрво, 050100 - изградба, реконструкција, адаптац. и по-
правки на стопан , станбени и др. згради, 050301 - поставување и по-
правка на градеж, инсталац. 050302 - завршни и занаетчиски работи во 
градежниш, 070123 - метални и електротех. стоки, 070124 - огрев и 
град. мате р 070233 - метални и електротехн. стоки, 070224 - градеж 
санитар, и инсталац. материи. 090110 - изработка на предмети од нема-
тели, 090129 - др. услуги на металопреработув. занаетчиство, 090131 -
поправка и одрж. на електр апарати и уреди за дом. угост. и занаетч. 
090139 - поправка одржув. на електр. машини и др. електр. тех. апа-
рати и уреди, 090181 - израб. на предмети од пласт, маси, 110402 -
проект, традежн. објекти, 110403 - др. проектирање, 110404 - инжене-
ринг, 110903 - книшвод. услуги и усл. на обраб. на податоци, 110909 -
други неспомнати услуги , 070320 - надворешна трговија со непрехран-
бени производи, меѓународ транс, и шпедкц. на пати. и стока, безца-
рински продал, комисионо работење, компензационо работ, трговија 
на консигнација, реекспорт, малогранич промет со Албанија, Буга-
рија, Грција, Југославија 060501 - превоз на пати. во друм. сообраќ 
060502 - превоз на стоки во друм. сообр. 110109 - други банки, 110309 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5549/95 (6434) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3708/ 
94, на регистарска влошка бр 1-48834-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост 
Услужно трговско претпријатие ,,МАЈКИН“ увоз-извоз ДОО Скопје с 
Сопиште 

Дејности 013113, 013114, 013115, 013121, 020110, 020121, 020131, 
020140, 020201, 030003, откуп на земјоделски, сточарски производи, 
шумски плодови, печурки, водоземцн и ме котелци, 060501, 060502, 
060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070250, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090121, 090123, 090124, 
090129, 090131, 090201, 090209, 110109, надворешна трговија. 070310, 
070320, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Србија 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое 
име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со сите свои 
Средства. 

Стојанче Крстевски се именува за директор без ограничување, и за 
овластено лице за застапување во вршење на работи од надворешно-
трговскиот промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 3708/94 (6435) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 6532/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-61543-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие „ИИТЕР-БЕНЕКС" експорт-им-
порт ЦО Трговско и производно претпријатие Скопје, „Струмичка“ 8/ 
1-7. 

Основачи- Арбен и Ар л инда Хаџиу од Скопје, со одлука од 
27 03 1995. 

Дејности. 011941, 011949, 012421, 012429, 012612, 012614, 012623, 
013021, 013022, 013121, 013400, 050100, 050301, 050302, 060201, 060205, 
060301, 060401, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070140, 070250, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070223, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080112, 080190, 080201, 080202, 090122, 090132, 090181, 110109, 
110301, 110302, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110406, 
110903, 110909, 011941, 011949, 070310, 070320. 

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

За обврските што ќе ги створи во правниот промет со трети лица, 
претпријатието одговара со целиот свој имот. 

Директор на претпријатието е Арбен Хаџиу, основач, неограни-
чено. Во правниот промет со трети лица, односно во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет, директорот го застапува претпријати-
ето со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 6532/95 (6436) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 2435/ 
95, на регистарска влошка бр 1-59144-0-0-0, го запиша во судскиот 
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регистар основањето во приватна сопственост, како Друштво со огра-
ничена одговорност и право на вршење на работа во надворешно тргов-
скиот промет на Претпријатие за производство, трговија, услуги и 
туризам, „САК-3" експорт-импорт д о о , ул „Коце Металец“ бр 11/11 
СкопЈе. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 10.02.1995 го-
дина, а основач е Кнлријановски Сашо 

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011315, 011319, 011413, 011419, 
011420, 011949, 012321, 012612, 012613, 012621, 013021, 013022, 013041, 
013073, 013500, 013904, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070123, 070129, 
070131, 070140, 070250, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070223, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 
080202, 090121, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320, 
посредување и застапување во прометот со стоки и услуги во надво-
решно трговскиот промет и реекспорт, комисиона продажба, консигна-
циона продажба, малограничен промет со Р. Грција, НР Бугарија НР 
Албанија и Србија 

Неограничени овластувања, Друштво со ограничена одговорност, 
работоводен орган - директор на претпријатието е КиприЈановски 
Сашо, како и овластен застапник во надворешно трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 2435/95 (6687) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 3355/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-60007-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие Трговско претпријатие 
„СИТКО-ТЕКС" д о о , експорт-импорт, ул „Војдан Чернодрински" 
бр. 28, Скопје 

Основач на претпријатието е Ситки Илимсевер од Исганбул, 
?.Турција, со акт за основање, бр. 01795 год. 27.2.1995 год. 

ДЕЈНОСТИ- 060401,060402,060501,060502,060503,070111,070112, 
070113, 070114, 070115, 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, 080112, 080114, 080190, 
080121, 080190, 080201, 080202, 090150, 090160, 110301, 110309, 110909, -
откуп на земјоделски производи, - откуп на секундарни суровини 

Дејности во НТП 070310,070320, - долгорочна економска коопера-
ција, - компензациони работи, - посредување во надворешно-тргов-
скиот промет, - услуги во меѓународниот транспорт на стоки и пат-
ници, услуги што се во врска со меѓународниот транспорт (меѓународна 
шпедиција, складирање, аеродромски услуги, агенциски услуги во тран-
спортот и слично), угостителски и туристички услуги, превоз на стоки и 
патници, - реекспорт', - привремен извоз и увоз, - вршење стопански 
дејности во странство, - претставување и застапување на странски 
претпријатија во Р.Македонија, - консигнациона продажба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег .бр. 3355/95 (4590) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 1579/ 
95, на регистарска влошка бр 1-59334-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основање на претпријатие, Претпријатие за застапување, 
услуги и трговија на големо и мало „ГП ТРЕЈД“ Д о о увоз-извоз, ул. 
„Владимир Комаров“ бр. 23/28, Скопје. 

Основач на претпријатието е Петров Георги од Софија - Република 
Бугарија. 

Дејности. 060501, 060503, 060601, 060602, 060609, 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, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080Ј14, 080119, 
080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 110301, 110302, 
110303,110304, 110309, 110404, 110901, 110902, 110903, 110905, 110909, 

Надворешна трговија: 070310, 070320; застапување и посредување 
во надворешнотрпивскиот промет; застапување на странски правни и 
физички лица, комисион; консигнација, реекспорт. 

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

За работоводен орган - ВД директор на претпријатието и ВД овла-
стен застапник на претпријатието во надворешнотрговскнот промет, се 
именува лицето Петров Георги, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр 1579/95. (4591) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 1323/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-2533, го запиша во судскиот регистар 
проширувањето на дејност на Претпријатие за производство на елек-
троизолациони, конструктивни декоративни материјали „11 Октомври 
- Еуро лам ниат“ д о.о. - Прилеп п.о. 

Проширување на дејност на Претпријатие за производство на елек-
троизолациони, конструктивни декоративни материјали „И Октомври-
Еуроламинат" ДОО - Прилеп п.о. со 090131. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1323/95 (4628) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 5184/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-5539-0^0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената во Претпријатие за сообраќајно воспитување „СКОП 
СТОП“ ц.о. ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр. 5, Скопје. 

Тортески Славчо без ограничување 
Во надворешен промет се проширува со: 
070310 - надворешна трговија со прехранбени производи 
070320 - надворешна трговија со непрехранбени производи, заста-

пување и посредување во надорепшо трговски промет, меѓународен 
превоз на стоки во патниот сообраќај. 

Во внатрешен промет се проширува со 012614, 013022,. 013030, 
013400, 013121, 020140, 060501, 060502, 060602, 090179, 090121, 110109, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070223, 070227, 070229, 070240, 070250, 070260. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр 5184/95 (4754) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Сг. бр. 1748/94 од 12. VI. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Приватно трговско претплатив „Брезовка“, с. Селце, Те-
тово. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул. 

„Димо Гавровскн" бр. 70, телефон 23-370. 
4 Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 05.П. 1996 година во 11,50 часот, соба број 83 при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (53) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 58 и 124/ 
95 од 11.1.1006 година, отвори стечајна постапка над ДОО „Транс Ек-
спрес“ - Крушево почнувајќи од 11.I.1996 година и За стечаен судија го 
определи Коста Споа, судија, а за стечаен управител Павлоски Ана-
стас, дипломиран економист Од Крушево. 

Со оглас објавен на огласна табла на судот на 11.I.1996 година ги 
повика доверителите да ги пријават своите побарувања на стечајниот 
совет со поднесок во 2 примероци со докази и вирманска уплата за 
такса од 600,00 денари, а во спротивно ќе бидат отфрлени на жиро 
сметка 40300-840-002-3338 во рок од 30 дена од објавувањето На огласот 
за отворањето на стечајната постапка во „Службен весник на РМ“ кои 
ќе ги испитаат на 26.П.1996 година во 10 часот во овој суд, д должни-
ците неодложно да ги измират своите долгови. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (59) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
О . бр. 1249/95 од 20.ХII.1995 година, заклучена е стечајната постапка 
над должникот Претпријатие за трговија „МИЛЕНКО“ ул. „Роман 
Каскалиевиќ" бр. 15-а, Скопје. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (68) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе објавува дека со решението 
Сг. бр. 111/95 од 23. X.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ГЗПП „ДРИМКОЛ КОМЕРЦ“ од Скопје, ул. „Ботун“ бр. 
27-6. 

За стечаен управник е Одреден Петар Ефтимов од Скопје ул. „Јане 
Сандански“ бр. 50-3/4, телефон 417-130. 

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 стечајноѕ 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.Ш.1996 година во 8,50 часот соба број 83 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (69) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1156/95 од 23.ХII.1995 година е отворена стечајна постилка над 
должникот Претпријатие ПЕРФЕКТ" од Скопје, ул. „Видое Смилев-
ски Бато“ бр. 82/3. 

, За стечаен судија е одредена Мирјана Немет судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од Скопје, ул. ,,Јане 

Сандански“ бр. 50-3/4, телефон 417-130. 
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 ти намират долговите преш стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 23.П.1996 година во 10,50 часот соба број 60 
при овој суд. 

Од Оружниот стопански суд во Скопје. (70) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1329/95 од 11.ХII.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за промет и услуги експорт-импорт „СЕМИ-
ЈА“ с. Моране, Скопје. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Арминовски Мито од СконЈе ул. 

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



Стр. 64 - Бр 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 Јануари 1996 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен-весник на Република Македонка“, 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 7.II. 1996 година во 8,15 часот соба број 154 
п р и ОВОЈ с у д . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (66) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1050 од 27.XI. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот „ЕМЕ НОРМ" Производно трговско претпријатие -
Скопје, ул „Христо Смирненски" бр. 4-а. 

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при ОВОЈ суд. 
За стечаен управник е одреден Арминовскн Мито од Скопје, ул 

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

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонка“ 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 31.1.1996 година во 8 часот соба број 154 при 
ОВОЈ с у д . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (67) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе објавува дека со решението 
Ст. бр 646/95 од 25.XII. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот АД „Аутомакедонија" од Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев" 
бр. 20. 

За стечаен судија е одреден Александар Јаниќ, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Димитар Мојсовски од Скопје, ул. 

„Рузвелтова" бр. 67, телефон 164-780. 
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 
21.11.1996 година во 11 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (35) 

Окружниот стопански суд Во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр 1612/95 од 05.ХII.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ТП „Новопром" од Скопје, ул. „АВНОЈ“ бр. 72. 

За стечаен судија е одредена Лилјана Савовска, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Тодор Христов од Скопје, ул. „В.е. 

- Бато“ бр. 43/50, телефон 410-573. 
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 
15.11.1996 година во И,ЗО часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (37) 

Окружниот стопански судво Скопје објавува дека со решението 
Ст бр. 1665/95 од 13. ХП. 1996,година е отворена стечајна постапка над 
должникот Производствено, трговско услужно претпријатие „КМФ" од 
Скопје, ул. „Илинденска“ б.б. 

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

„Пелистерска“ бр. 1-П/7, телефон 251-738. 
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 
15.11.1996 година во 8,25 часот, соба брОЈ 83 при овој суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (42) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст бр 1844/95 од 14 ХII.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПОС „Бентомак" од Крива Паланка 

За стечаен судија е одредена Мируша Еленоска, судија при ОВОЈ суд 
За стечаен управник е одреден МИЛОЈКО Ангеловски од Крива Па-

ланка, ул „Маршал Тито44 бр 204/8, телефон 75-263 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
22.11.1996 година во 11,00 часот, соба број 60 при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (43) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 976/95 од 16.Х.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПП „Леска Комерц“ од Гостивар, с. Долна Бањица. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, суди Ја при ОВОЈ суд. 
За стечаен управник е одреден Бибоски Јане, вработен во ОП 

„Горни Полог“ од Гостивар. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
22-II 1996 ГОДИНА во 9,00 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (44) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1326/95 од 25.Х.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПП „БУБЕ КОМПАНИ“ од Скопје ул. „Локов“ бр. 9 а. 

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

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

своите побарувања во рок од 30 дева 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 се закажува на 7.П.1996 година во 9,05 часот во соба број 83 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (64) 

Окружниот стопански суд во Скопје одјавува дека со решението 
Ст. бр. 1410/95 од 11.ХП.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за инженеринг за трговија на големо и мало 
„МУН ИНЖЕНЕРИНГ“ ул. „Мечкин Камен“ бр. 30 од Скопје. 

За стечаен управник е одреден Мито Арминовски од Скопје, ул. 
„Петар Манџуков" бр. 23 б, телефон 263-992. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на 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 се закажува на 7.11.1996 година во 8,30 часот во соба броЈ 
154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (65) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1204/94 е отворена постапка за присилно порамнување во стечај 
над должникот ПОДП „Јавор“ од Гостивар со предлог: Должникот 
утврдените побарувања на доверителите да ги исплати во висина од 
50% од една година; а времето да тече од денот на заклучувањето на 
присилното порамнување. 

Сите доверители да ги пријават своите побарувања према должни-
кот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ПОДП 
„Јавор“ од Гостивар во стечај без одлагање. Рочиштето за испитување 
на пријавените побарувања се закажува на 28.11.19% година во 10,30 
часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (47) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1176/95 од 11.ХП.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „Да-Са" од 
Скоце, ул. „Босна и Херцеговина“ бр.9. 

За стечаен судија е одредена Ружица Топличанска, 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 ти 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 
07.Н.1996 година во 8,45 часот во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (48) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 884/95 од 18.ХП.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот „Трготекстил Малопродажба" АД од СкопЈе, ул. „Мито 
Хаџивасилев-Јасмин“ бр.50. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при ОВОЈ суд. 
За стечаен управник е одреден Михајло Настасијевиќ на работа во 

„Годел“ - Скопје, телефон 421-014. 
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 
05.11.19% година во 11 часот, во соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 4 (49) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Сг. бр. 882/95 од 14.XII.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТТ „Рени Комерц“- Скопје, ул. „Мирче Ацев“ бр. 80, 
с.Трубарево. 

За стечаен судија е одредена Даница Младеновска, судија при овој 
суд. 

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

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стеч“ајниот 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 
05.П.1996 година во 8,30 часот соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (50) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 8/96 од 09.1.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над 
Претпријатието за трговија и услуги „Братство-Комерц" од Титов Ве-
лес, ул. „Јовче Чучук“ бр. 29, со жиро сметка бр. 41600-601-32704. 

За лнквидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. ,Јане Сандански“ бр. 109/-4/34, 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 
без одлагање да ги намират своите долгови. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на 19. П .1996 година во 9 часот во соба број 60. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (45) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 2/96 од 05.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна 
ликвидација на Претпријатието за производство, трговија и услуги „Те-
сла К. О." увоз-извоз ДОО Скопје со седиште на ул. „1558" бр. 46. 

За ликвидационен управник се определува Стојан Ќоќоровски од 
Скопје ул „Рокомија" бр. 35, телефон 612г-360. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 06.П.1996 година во 10,50 
часот во соба броЈ 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (34) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението, Л. 
бр. 435/95 од 03.1.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Градежното претпријатие „Лисичанка-94" ДОО експорт-импорт од 
село Лисичани - Кочани. 

За ликвидационен управник се определува Заковски Илија од 
Скопје, ул „Рузвелтова" бр. 54, телефон 741-545. I 

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 задолжуваат должниците 
да ги измират обврските према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за 14.11.1996 година во 8,30 
часот во соба број 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (36) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 411/95 се отвора постапка за редовна ликвидација над ППУ „Трета 
Нова“ од Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 70-6. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје бул. ,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 задолжуваат должниците 
да ги измнрат долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 30.1.1996 година во 8,25 
часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (40) 

Окружниот стопански суд во Скогде објавува дека со решението Л. 
бр 408/95 од 15 ХП 1995 година, отворена е постапка за редовна ликви-
дација над Претпријатието за производство, транспорт, трговија на 
големо и мало комерц увоз-извоз „Нија Комерц“ ц о СкоиЈе, со жиро 
сметка бр 40100-601-134045 

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од 
Скопје, телефон 310-589. 

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 во два 
примероци со докази Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за пријавените побарувања се закажува на 27 II. 1996 го-
дина во 10,40 часот во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (31) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 416/95 од 
05.1.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Хиком-Теле-
комуникациони системи“ експорт-импорт п.о. Скопје, ул. „Климент 
Охридски“ бр. 18 и број на жиро сметка 40100-501-247658 ' 

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од 
Скопје, бул „АВНОЈ“ БР. 68/1У, телефон 417-488. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 06.П.1996 година во 10,40 
часот во соба брОЈ 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (46) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 116/95 од 20.ХП 1995 година заклучена е ликвидациона постапка над 
должникот Станбено претпријатие „Кичево“ ДОО Кичево, ул. „11 
Септември“ бр. 103. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (57) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 18/95 од 
11Л 1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за промет и повредување на големо и мало „Мета-
локооп" Д О О. од Скопје, ул „Скоевска" бр. 6-в - Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Димитровски Бранко од 
Скопје, ул „Мито Хаџиваснлев - Јасмин“ бр. 6Л-7, телефон 238-611. 

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. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 20.11.1996 година во 8,30 
часот во соба број 60 во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански' суд во Скопје. (63) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Ш Л. бр. 7/96 од 
9.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Транспортно^ трговско претпријатие „Мини Бизнис“ експорт-
импорт Д .О.О. , с. Арачиново - Скопје. 

За лнквидационен управник е определен Младен Божиновски од 
Скопје, улица „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 на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ 
суд со пријави во два примероци со докази.1 Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на Пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 19.П.1996 година, во 8,30 
часот, во соба број 154 на ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје? (29) 
Окружниот стопански суд во Скопје Одјавува дека со решението Л. 

бр. 393/95 од 05.ХП.1995 година е отворена постапка за редовна ликви-
дација над Претпријатието за трговија на големо и мало и производство 
„Атамија" ц.о. - с. Кондово - Скопје, со жиро сметка 40100-601-240363. 

За ликвндационен управник е одреден Дабески Жарко од Скопје, 
телефон 310-589. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
17.11 1996 година во 10,40 часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (32) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л 
бр. 426/95 од 27.ХП.1995 година е отворена постапка за редовна ликви-
дација над Претпријатието за трговија „Рена“ увоз-извоз ц.о. - Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-225769. 

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од 
Скопје, телефон 310-589. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
17.11.1996 година во 10,40 часот, соба број 60 при овој суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (33) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр 9/96 од 
5.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над „Ројал" експорт-импорт ЦО - Трговско претпријатие за промет на 
мало и големо Скопје, ул. „391" бр. 10-а и жиро сметка 40100-601-
127988. 

За ликвидациоиен управник се определува Илија Димитровски од 
Скопје, ул. „Димо Хаџидимов" бр. 41-а, телефон 203-937 

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 задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 29 П. 1996 година во 11 
часот, во соба број 60 на ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (30) 
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Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 220497 издаден од ОВР Струга на име 
Винца Мустафа с. - Велешта, Струга (217-а) 

Пасош бр. 146259 издаден од УВР Тетово на име 
Муслиу Меас с. М. Речица, Тетово. (218-а) 

Пасош бр. 0366287 на име Аџиоски Илмија, Дебар. 
(220-а) 

Пасош бр. 0441020 на име Марку Аделина, Дебар. 
(221-а) 

Пасош бр.0398038 на име Нуре дини Мустафа, Де-
бар. (222-а) 

Пасош бр. 192568 издаден од УВР Тетово на аме 
Шабани Бесник с. Камењане, Тетово. (206) 

Пасош бр. 247002 издаден од УВР Тетово на име 
Беќири Бесим с. Желили, Тетово. \ (207) 

Пасош бр. 514173 на име Илиевска Жаклина с. До-
броште, Тетово. (208) 

Пасош бр. 583297 на име Илијевски Жарко с. До-
броште, Тетово. (209) 

Пасош бр. 0578818 на име Ѓорѓиев Душан нас. Ори-
зари, Кочани. (210) 
. Пасош бр. 502481 на име Трајковски Ангел Трајче 

ул. „Благој Горев“ бр. 75/-III/5. (211) 
Чекови сер. бр. 9360326-9360340 од тековна сметка 

бр. 1950-95 издадени од Стопанска банка АД Скопје на 
име Билјана Миткова. “ (212) 

Чекови од бр. 8721725 од 8721729 на тековна сметка 
бр. 22495-48 на име Елизабета Стојановска, ул. „Коза-
ра“ бр. 68/1-7, Скопје. (213) 

Пасош бр. 172904 на име Илоски Драге, ул. „А. 
Турунџе" 11, Охрид. (214) 

Пасош бр. 632786 издаден од МЈВР Куманово на име 
Селимовски Себастијан ул. „Иво Лола Рибар“ 95, Ку-
маново. (215) 

Работна книшка на име Таири Неврус с. Г. Татеши, 
Струга. (216) 

Пасош бр. 194000 на име Бани Махмути с. Пал-
чишта, Тетово. (218) 

Чекови бр. 47382 и 47384 на име Николова Нада ул. 
„Дуго село“ бр. 12, Штип. (219) 

Пасош бр. 653428 на име Ѓошевска Верка ул. „11-ти 
Октомври“ бр. 6/2/2, Т. Велес. (220) 

Пасош бр. 172350 на име Хеџо Фадила булевар „О-
слободување“ бр. 44, Кичево. (221) 

Пасош бр. 0289879 издаден од УВР Прилеп на име 
Мусоски Демир ул. „Дебарска“ 42, Прилеп. 222) 

Работна книшка на име Алиевски Шабан ул. „Осо-
гово" бр. 9, Куманово. (223) 

Чек бр. 108519 од тековна сметка бр. 2530/78 на име 
Илиев Ванчо ул. „Сајбие Демир 4/31, Штип. (224) 

Чекови сер. бр. 9320823, 24, 31, 32, 33, 34, 35, и чек 
бр. 8105873 издадени од Стоп. банка Скопје. (225) 

Пасош бр. 265651 изаден од УВР Куманово на име 
Бекири Дехран ул. „Анѓа Ранковиќ“ бр. 11, Куманово. 

(226) 
Чекови од тековна сметка бр. 16684-78 издадени од 

Стопанска б^нка Скопје - Централа Скопје-тековни 
сметки. (226) 

Пасош на име Далиповски Ристем, с. Беровец, 
Струга. (227) 

Пасош бр. 191120 на име Ибраими Исмет, с. Фо-
рино, Гостивар. (228) 

Пасош бр. 104171 на име Амеди Муртезан ул. „Боге 
Велиноски“ 178, Гостивар. (229) 

Пасош бр.0095749 изаден од УВР Прилеп на име 
Костоски Благоја ул. „Моша Пијаде“ бр. 28, Прилеп. 

(230) 
Пасош бр. 553635 од 11.11.1995 на име Петрушев 

Трајче с. Лозово, Св. Николе (231) 
Пасош бр. 0261434 на име Макаровски Илија ул. 

„Таки Даскало“ ЗА - Битола. (232) 
Чекови од бр. 9008290 до 900295 издадени од Стопан-

ска банка а. д. Скопје на име Сузана Давиткова, 
Скопје. (233) 

Чекови од бр. 8975809 до 8975825 издадени од Сто-' 
панска банка АД Скопје на име Гордана Димовска 
-Илиевска, Скопје. - (234) 

( Чекови од бр. 886051 до 8860530 од тековна см. 
35812-90 издадени од Стопанска банка АД Скопје на 
име Јован Симоновски, Скопје. ( ) 

Пасош бр. 897/92 издадени од УВР Неготино на име 
Драган Трпковски ул. „Првомајска“ бр. 38, Д. Капија. 

(235) 
Решение бр. 18-8238/2-95 од 16.Х1.1995 година изда-

дено од Министерство за надворешни работи - Скопје 
издадено на Претпријатието „ИНТЕР - ШОП КОМ-
ПАНИ ГРАМ БИТЕР“ ДОО експорт-импорт, Скопје. 

(191) 
Италијанска виза Е 449568 со важност од 17.111.1992 

,година до 13.VII. 1998 година издадена во Италија на 
име Нехат Шакири, с. Арачиново, Скопје. (119) 

Решение УП. бр. 14-6163 од 5. Х.1990 година изда-
дено од СО Карпош Скопје на име Фазли Зибер с. 
Кондово, Скопје. (120) 

Пасош бр. 199963 на име Велија Фљурим с. Него-
тино, Гостивар. (192) 

Пасош бр. 10671 издаден од УВР Тетово на име 
Адили Исни, с. Ќопанце, Тетово. (193) 

Пасоши бр. 090273 на име Јашари Шабан с. Топлица, 
Гостивар. (194) 

Пасош бр. 0338712 на име Петровски Зоран булевар 
„1ви мај“ бр. 26-83/4, Битола. (195) 

Пасош на име Јаковлевски Александар, Скопје (197) 
Пасош бр. 185126, издаден од ОВР Струга на име 

Зеќировски Ќазим с. Октиси, Струга. (198) 
Пасош на име Петрушев Евгени бул. „АСНОМ“ 40/ 

4, Скопје. (199) 
Пасош бр. 688083 на име Хоџа Рашит ул. „22 октом-

ври“ бр. 43, Кочани. (200) 
Пасош бр. 0453994 издаден од ОВР Виница на име 

Ѓорѓиев Ѕвонко, Виница. (201) 
Пасош бр 0578002 на име Ризовски Ќиро, Пехчсво. 

Пасош бр. 0711372 на име Ризовска Трајанка, Пех-
чево. (203) 

Пасош бр. 0023469 издаден од УВР Прилеп на име 
Келтаноски Звонко ул. „Димо Нареднико" бр. 21, При-
леп. (204) 

Тековна сметка бр. 32000 71554 на име Пешов То-
дор, Виница. (205) 
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Пасош бр. 0349170 издадени од УВР Гевгелија на 
име Ристо Ичков ул. „Крушевска44 бр. 4/2 Богданци, 

(236) 
Пасош бр. 0276150 издадени од ГУВР Гевгелија на 

име Славица Ичкова ул „Крушевска“ бр. 4/2, Бо-
гаднци. (237) 

Пасош бр. 489122/94 издадени од УВР - Куманово на 
име Тоде Божиновски ул. ЈНА“ бр. 92, Куманово. (238) 

Пасош бр. 78116/93, издаден од ОВР - Струга на име 
Ставрески Јованче, с. Драслајца, Струга. (339-а) 

Пасош бр. 553565 издаден од ОВР Струга на име 
Муса Асим с. Дабовјани, Струга. (81-а) 

Пасош бр. 111373/94 издаден од УВР Куманово на 
име Азби Наипи с. Виштица ЗП. Матејче, Куманово. 

(82-а) 
Пасош бр. 185249 издаден од ОВР Струга на име 

Лена Блерим, с. Радолишта, Струга. (83-а) 
Работна книшка издадена од СО Ресен на име Го-

лабоска (Николоска) Зорица, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 
16, Струга. (88) 

Пасош бр. 0043852 издаден од ОВР Делчево на име 
Ритзе Светла, ул. „Плачковица“ бб, Делчево. (84-а) 

Работна книшка на име Зибер Камили ул. „Охрид-
ска“ бр. 15, Тетово. (85-а) 

Пасош бр. 252006 на уме Велија Алисан с. Него-
тино, Гостивар. (100) 

Пасош бр. 0758228/95 издаден од ИВР Куманово на 
име Иле Николовски, ул. „Ајдучка чешма“ бр. 113, 
Куманово. (99) 

Пасош бр. 737328/9^ издаден од УВР Тетово на име 
Мемет Сулејмани, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 42, Те-
тово. (89) 

Пасош бр. 617841/95 издаден од УВР Куманово на 
име Бранко Алексовски, с. Орах, Куманово. (90) 

Пасош бр. 0558322/95 издаден од УВР Куманово на 
име Војо Додевски, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 71, Кума-
ново. (91) 

Пасош бр. 0244824/94 издаден од УВР Тетово на 
име Тихи Атовски, Тетово. (92) 

Пасош бр. 0497593/95 издаден од УВР Гевгелија на 
име Ристо Динев, ул. „Петар Мусев“ бр. 12, Гевгелија. 

(93) 
Пасош бр. 0497549/95 издаден од УВР Гевгелија на 

име Зоран Тодов, ул. „Илија Миов“ бр. 7, Гевгелија. 
(94) 

Пасош бр. 0497544/95 издаден од УВР Гевгелија, 
ул. „Југославија“ бр. 21, Гевгелија. (95) 

Пасош бр. 1649433/93 издаден од УВР Куманово на 
име Пенија Зекири, ул. „Михајло Лупин“ бр. 6, Кума-
ново. (96) 

Пасош бр. 169432/93 издаден од УВР Куманово на 
име Азем Зекири, ул „Михајло Пупин" бр. 6, Кума-
ново. (97) 

Пасош бр. 0665876/95 издаден од УВР Куманово на 
име Хава Исени, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 20-А, Ку-
маново. (98) 

Пасош бр. 85989 издаден од УВР Тетово на име 
Бошкоски Симеон, ул. „И. Р. Лола“ бр. 138, Тетово. 

(98-а) 
Пасош бр. 0248915/94 издаден од УВР Тетово на 

име Џелал Садула, с. Џепчиште, Тетово. (101) 
Пасош бр. 407945/94 издаден од УВР Тетово на име 

Даут Шерифи, с. Д. Палчиште, Тетово. (102) 
Пасош бр. 407946/94 издаден од УВР Тетово на име 

Семир Шерифи, с. Д. Палчиште, Тетово. (103) 
Пасош бр. 455223/95 издаден од УВР Тетово на име 

Махије Шерифи, с. Д. Палчиште, Тетово. (104) 
Пасош бр. 514381/95 издаден од УВР Тетово на име 

Несет Шерифи, с. Д. Палчиште, Тетово. (105) 
Пасош бр. 193888/94 издаден од УВР Тетово на име 

Алили Насер, с. Ново Село I, Тетово. (106) 

Пасош бр. 0050747 издаден од ОВР Пробиштип на 
име Златинов Мирчо, с. Плешници, Пробиштип. (105) 

: Пасош бр. 397393 издаден од ОВР Кичево на име 
Џелел Ајрола, с. Трапчиндол, Кичево. (106-а) 

Пасош бр. 0452934 издаден од ОВР Делчево на име 
Гошера Татјана, с. Звегор, Делчево. (107) 

Пасош бр. 080147 на име Димитрови Тодор, ул. 
„Б. Николоски“ бр. 23, Кичево. (108) 

Пасош бр. 3658114 на име Зенели Адил, ул. „Ј. Ј. 
Свештарот“ бр. 6, Кичево. (99-а) 

Пасош бр. 147286 на име Хал,или Ештреф, с. 
Гермо, Тетово. (109-а) 

Пасош бр. 0007102 на име Лашкоска Роза, ул. „Ок-
томвриска“ бр. 1/1, Прилеп. (110-а) 

Пасош бр. 426483 на име Фаркаш КоЛман, Башино 
Село, Т. Велес. (111-а) 

Пасош бр. 0098674 на име Бунтески Роберт, ул. 
„Орде Чопела“ бр. 20, Прилеп. (112-а) 

Пасош бр. 80203 на име Незироски Беќир, ул. 
„Црни Дрим“ бр. 28, Струга. (113-а) 

Пасош бр. 0563479/95 издаден од УВР Скопје на 
име Немедин Авдил, ул. „Волт Дизни“ 42, Скопје. 

(ИЗ-б) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИ'! Е 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на Претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
весник на РМ бр. 38/93) претпријатието во општестена 
сопственост за неметали „Опалит" Чешиново Кочани 
објавува 

О Г Л А С 

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

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. ПОС за неметали „Опалит" Чешиново Кочани ги 
повикува поранешните сопственици и нивните правни 
наследници, државјани на РМ, доколку имаат да ги при-
јават своите побарувања кон претпријатието во рок од 
60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот. 

2. ,Седиштето на претпријатието во општествена 
сопственост за неметали „Опалит" Чешаново Кочани е 
во село Чешиново. 

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од агенцијата на РМ („Сл. весник на РМ“ 
бр. 3/94) кој истовремено се доставува до претпријати-
ето и до агенцијата на Република Македонија во Скопје 
на ул. „Илинден“ бб. 

ПОС „Опалит" Чешаново - Кочани 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
весник на РМ бр. 38/93) АДМС. „ТЕХНОМОНТАЖА44 

СТРУМИЦА објавува 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. АДМС. „ТЕХНОМОНТАЖА" СТРУМИЦА ги 
повикува поранешните сопственици и нивните правни 
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наследници, државјани на Република Македонија, да ги 
пријават своите побарувања во рок од 60 дена сметано 
од денот на објавувањето на овој оглас. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на Обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал, 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат до 
АДМС. „ТЕХНОМОНТАЖА" СТРУМИЦА на ул. 
„Гоце Делчев“ бр. 117 во Струмица и еден примерок до 
Агенцијата на Република Македонија за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал. 

тието, согласно Законот за трансформација на прет1 

пријатната со општествен капитал. 
Трансформацијата ќе се изврши со продажба на 

претпријатието на лицата кои го преземаат управува-
њето 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 во Кавадарци - топилница 
ФЕНИ, во времето од 7 до 15 часот. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „МАК-
ПЕТРОЛ КОМПЈУТЕРИ“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата ца Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.12.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал, според кој вкуп-
ниот капитал на АД „МАКПЕТРОЛ КОМПЈУТЕРИ“ 
има карактер на приватен. 

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, „Васил Ѓорѓов“ 33 
во време од 9 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ШАМПИ-
Њ О Н ^ ' А.Д. - Кочани 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.12.1995 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: Издавање на акции заради дополнително вложу-
ва ?ве. 

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. Никола Карев 25 во 
време од / до 13 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ОП „Руд-
коп" - Кавадарци 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 11.12.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „ТРГО-
ТЕКСТИЛ - АНГРО“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.19% 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. Мито Хаџивасилев 
- Јасмин 50 во време од 10 до 14 часот 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ТУТУН-
СКИ КОМБИНАТ „БЛАГОЈА ДЕСПОТОВСКИ-
ШОВЕЉ" А.Д. - СКОПЈЕ 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.19% го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лице кои го презе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лице ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „11 Октомври“ бр. 
125 Скопје во време од 8,00 до 14,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ЕЛЕК-
ТРОНСКА ИНДУСТРИЈА-КЕРАМИКА" - Гостивар 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.12.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 
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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 4" во 
време од 7 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „ТЕК-
СТИЛ“ АД - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.19% го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: пренесување на остатокот на општествен капитал 
на Агенцијата за трансформација на Република Маке-
донија. 

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. „Перо Наков“ бб во 
време од 8 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, А.Д. „ДЕ-
ПЛАСТ"- Дебар 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и Странски правни лице ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Едвард Кардељ" 
бр. 38 во време од 8,00 до 15,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, на А.Д. за 
трговија на големо и мало „Култура“, Џ.О. увоз-извоз 
- Кавадарци 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лице ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „7-ми Септември 
бр. 5/а во време од 9,00 до 14,00 часот. 

К О Н К У Р С И 
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ 

Ул. „Железничка“ бр. 50-б, Скопје распишуваат 
КОНКУРС 

(јавно наддавање) 
За набавка на следните материјали: 

1. 1. 1200 т. челично јаже за преднапрегање на бе-
тонски носачи, светловлечено, отпуштено, со ниска ре-
лаксација, со пречник 15,2 мм (6/10") и јакост 1670/1860. 

2. 130.000 м. заштитни ребрасти челични цевки за 
кабли за пред напрегање, со следните димензии: 

0 60/0,25 мм сса 100.000 м. 
0 80/0,30 мм сса 30.000 м. 

3. Лежишта за железнички мостови според следната 
спецификација: 

Распон на носачи (м) 

20 25 30 36 

1. Количина 
1.1. Неподвижни 208 532 104 144 
1.2. Подвижни во еден правец 154 424 82 88 
1.3. Подвижни во два правца 54 108 22 56 
2. Реакции во (КН) 
2.1. Вертикални 
2.1.1. Максимална 862 1024 1900 2300 
2.1.2. Минимална 344 634 1087 1375 
2.2. Хоризонтални 
2.2.1. во X - оска 380 350 342 410 
2.2.2. во У - оска 380 350 437 524 
3. Температурна дилатација (мм) 20 25 30 36 
4. Агол на ротација (°) 0,20 0,15 0,15 0,25 

4. Квалитет: За позиција 1 и 2 според Европски 
стандарди, а за позиција 3 според ДИН стандард. 

5. Пакување: за меѓународен транспорт. 
6. Паритет: EXW или CIF Солун. 
II. Право на учество на конкурсот имаат домашни и 

странски правни лица. 
III. Понудата треба да има важност најмалку 90 

дена, сметано од денот на нејзиното давање. 
IV. Материјалите од точка I треба да се испорачу-

ваат сукцесивно во рок од 6 месеци, со почетен рок на 
испорака до крај на месец март 1996 година. 

V. Плаќањето ќе се изврши со акредитив или доз-
нака, а пожелно е да се понуди и кредитирање. 

VI. Понудувачите треба да приложат со своите по-
нуди привремена банкарска гаранција во износ од: за 
позиција 1 10.000 ДЕМ; за позицф 2 5.000 ДЕМ; и за 
позиција 3 15.000 ДЕМ, или да положат депозит во 
корист на купувачот и тоа домашните правни лица во 
денарска противвредност на жиро сметка на купувачот 
40100-601-469 Завод за платен промет - Скопје, а стран-
ските правни лица конвертабилна валута при стопан-
ската банка АД Скопје, SW IPT Адреса ЅТОВ МК 2Х. 
Кеј Димитар Влахов број 4 - Скопје, во траење од 
најмалку 90 дена сметано од датумот на испоставената 
понуда. 

На сите учесници кои не ја добиле работата на кон-
курсот^ без одлагање ќе им биде вратена банкарската 
гаранција или уплатениот депозит. 

Привремената банкарска гаранција или депозит на 
фирмата која ја добила работата на конкурс нема да и 
биде вратена, се до денот на депонирањето на дефини-
тивната гаранција на продавачот дека работата ќе биде 
уредно извршена. 

VII. По соопштението на купувачот на фирмата која 
ја добила работата на конкурс, продавачот е должен во, 
рок од 15 дена да депонира неотповиклива банкарска 
гаранција кај банката која ќе ја одреди купувачот на 
износ од 5% од вкупната вредност на стоката - предмет 
на купопродажба на одржаниот конкурс, а со важност 
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до 2 (два) месеца сметано од датумот кога купувачот го 
известил продавачот дека стоката уредно ја примил. 

Доколку продавачот во означениот рок не депонира 
дефинитивна гаранција кај купувачот, овој има право 
да смета дека продавачот се откажал од работата и даја 
активира, односно да ја изврши претходната гаранција 
кај банката гарант во своја корист. 

VIII. Понудата, гарантно писмо или доказот за упла-
тен депозит секој посебно во одвоени пликови, во два 
примероци адресирани на Македонски железници, ул. 
„Железничка“ бр. 50-б - Скопје, треба да стигнат нај-
доцна до 06.02.1996 година. 

Сите понуди и нивни дополнувања кои ќе стигнат по 
овој рок нема да бидат земени предвид. 

IX. Непотполнетите понуди или понудите без депо-
нирање гаранција нема да бидат разгледувани. 

X. Понудувачите можат да понудат испорака на 
било која позиција одделно, неколку позиции или сите 
заедно. 

XI. Отворањето на понудите ќе се одржи на 
12.2.1996 година во 12 часот во просториите на Маке-
донските железници на горе наведената адреса. 

XII. Купувачот го задржува правото сам да изврши 
избор на најповолна понуда, да не мора никому да му ги 
образложува причините и основаноста на својот избор 
и да го поништи конкурсот. 

XIII. За дополнителни информации заинтересира-
ните можат да се обратат во Секторот за изградба на 
нови пруга телефон и факс 091 230-363 во работен ден 
од 07 - 1 5 часот. 

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/ 
93), Завод за статистика ги утврдува и објавува 

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1995 ГО-

ДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи во декем-
ври 1995 година во однос на ноември 1995 година е 
0,003. 
2. Коефициентот на пораст на цените на производите-
лите на индустриски производи од почетокот на годи-
ната до крајот на декември 1995 година е 0,022. 
3. Коефициентот на порастот на цените на производи-
телите на индустриски производи од секој месец во го-
дината до крајот на годината е: 

По месеци 1995 

4. Коефициентот на порастот на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на декември 1995 го-
дина во однос на просекот на животните трошоци во 
Република Македонија во 1994 година е 0,157. 

Директор 
Светлава Антоновска,с. р. 
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