
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 27 декември 1996 
Скопје 

Број 70 Год.LII 

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

1270. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАН-
ЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ДОГО-
ВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТ ЗА ДИСТРИБУ-

ЦИЈА НА ГАС ВО СКОПЈЕ, ШТО ЌЕ СЕ СКЛУЧИ 
МЕЃУ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗ-

ВОЈ И ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ГА-МА 

Се прогласува Законот за гаранција на Република 
Македонија по Договорот за заем за проект за дистри-
буција на гас во Скопје, што ќе се склучи меѓу Европ-
ската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие 
ГА-МА, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 25 декември 1996 година. 

Број 08-4236/1 
25 декември 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТ ЗА ДИ-
СТРИБУЦИЈА НА ГАС ВО СКОПЈЕ, ШТО ЌЕ СЕ 
СКЛУЧИ МЕЃУ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБ-
НОВА И РАЗВОЈ И ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

ГА-МА 

Член 1 
Република Македонија, како гарант презема обвр-

ска да ги намири обврските по Договорот за заем за 
проект за дистрибуција на гас во Скопје, што ќе се 
склучи меѓу Европската банка за обнова и развој (За-
емодавач) и Јавното претпријатие ГА-МА (Заемопри-
мач), во вкупен износ од 50.750.000 швајцарски франци 
во рокови и услови предвидени во Договорот за заем, 
доколку Јавното претпријатие ГА-МА не го отплати 
кредитот. 

Член 2 
Заемот од член 1 на овој закон ќе го отплатува 

Јавното претпријатие ГА-МА од своите приходи. 
Член 3 

Заемот од член 1 на овој закон ќе се отплатува во 20 
полугодишни рати, со грејс период од пет години и со 
каматна стапка ЛИБОР+1% за шестмесечните депо-
зити во швајцарски франци за време на користење на 
заемот, со можност во било кој период кога Заемопри-
мачот ќе оцени за потребно да се конвертира во фиксна 
каматна стапка, согласно со Договорот за заем. 

Член 4 
Доколку пристигнатите ануитет во роковите утвр-

дени со договорот, во име на Заемопримачот, ги плати 
Република Македонија, министерот за финансии, по 30 
дена од денот на извршувањето на обврската, но не 
подоцна од 60 дена, ќе издаде налог на Заводот за пла-
тен промет да пренесе во корист на сметката на прихо-
дите на Буџетот на Република Македонија, денарски 
средства во висина на извршеното плаќање, зголемено 
за пресметаната камата и за трошоците од сметката на 
корисникот на заемот. 

Член 5 
Министерството за финансии ќе пресметува и на-

платува 1% провизија на износот на заемот за кој се 
дава гаранција. 

Провизијата се пресметува од денот на склучува-
њето на Договорот за заем и е приход на Буџетот на 
Република Македонија. 

Провизијата ќе се пресметува се до известувањето 
од Европската банка за обнова и развој за престану-
вање на потребата од условеноста на заемот со гаран-
ција од Република Македонија. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

1271. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја10 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 

ОДЛУКА 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПО-

ВОД НОВАТА 1997 ГОДИНА 

I 

Потполно се ослободуваат од извршување на каз-
ната затвор осудените лица: 

1. Босилка Драго Јанкова 
2. Трајче Војне Стефановски 
3. Томислав Сотир Карадаковски 
4. Андријан Миле Зековиќ 
5. Сергеј Стојан Трајковски 
6. Стеван Ристо Стојановски 
7. Вецко Трајко Пајковски 
8. Алија Абдулрезак Рафиз 
9. Катица Игнат Ташевска 

II 

Делумно се ослободуваат од извршување на казната 
затвор осудените лица: 

1. Игор Ристо Гешовски, во траење од 9 месеци 
2. Адеми Кадри Бајрам, во траење од 6 месеци 
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3. Агим Зендел Исмаили, во траење од 1 година 
4. Акиф Фета Мухамед, во траење од 9 месеци 
5. Ангел Коста Манасиев, во траење од 6 месеци 
6. Артан Емин Емини, во траење од 6 месеци 
7. Атанас Ефтим Ковачки, во траење од 1 година 
8. Бранко Иван Максимов, во траење од 6 месеци 
9. Газим Зија Емини, во траење од 6 месеци 

10. Ѓорѓи Ангел Богоев, во траење од 6 месеци 
11. Ераклис Симеон Чачаров, во траење од 6 месеци 
12. Живко Санде Тасевски, во траење од 1 година 
13. Зоран Добривој Богоевски, во траење од 6 ме-

сеци 
14. Зекирија Рефет Шакири, во траење од 9 месеци 
15. Илчо Душко Ципушев, во траење од 6 месеци 
16. Јованка Васил Димовска, во траење од 6 месеци 
17. Мирсад Хасим Личина, во траење од 9 месеци 
18. Славе Илчо Атанасов, во траење од 6 месеци 
19. Трајче Никола Петкоски, во траење од 3 месеци 
20. Александар Ѓорѓи Плужников, во траење од 6 

месеци 
21. Зоран Темелко Јанески, во траење од 3 месеци 
22. Александар Рафе Жепчевски, во траење од 6 

месеци 
23. Ахмед Лиман Бутиќи, во траење од 3 месеци 
24. Драги Блаже Ристов, во траење од 6 месеци 
25. Драган Верољуб Милосавлевиќ, во траење од 3 

месеци 
26. Звонко Миле Димитриевски, во траење од 3 ме-

сеци 
27. Илија Димитар Каракашовски, во траење од 6 

месеци 
28. Николчо Ефтим Смиљановски, во траење од 6 

месеци 
29. Решат Беќир Ејупи, во траење од 3 месеци 
30. Тони Димитрие Илиевски, во траење од 6 месеци 
31. Ерзан Реџо Личина, во траење од 6 месеци 
32. Љупчо Трајан Милановски, во траење од 3 ме-

сеци 
33. Дејан Атанас Тошевски, во траење од 6 месеци 
34. Димитрија Боге Тотески, во траење од 3 месеци 
35. Јанче Неделко Маркушев, во траење од 3 месеци 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 08-1031 Претседател 
25 декември 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Рубинчо Белчески, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонка и 

Алил Џафероски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

Број 11-4191/1 Зам. претседател 
24 декември 1996 година на Комисијата за прашања 

Скопје на изборите и именувањата, 
Благоја Стојковска, с.р. 

1273. 
Врз основа на член 24 од Законот за музејската 

дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79, 51/88 и 
,,Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата, на седницата одржана на 24 декем-
ври 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО РО МУЗЕЈ - ГАЛЕРИЈА - КАВА-

ДАРЦИ 
1. За претставници на Републиката во Работната 

организација Музеј - галерија - Кавадарци, се имену-
ваат: 

Звонко Каров, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Панчо Минов, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

Број 11-4192/1 Зам. претседател 
на Комисијата за прашања 

24 декември 1996 година на изборите и именувањата, 
Скопје Благоја Стојковски, с.р. 

1272. 
Врз основа на член 55 од Законот за заштита на 

спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ 
број 24/73, 42/76 и „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата, на седницата 
одржана на 24 декември 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕТО 
НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 
НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ И 

МУЗЕЈ - ПРИЛЕП 
1. За претставници на Републиката во органот на 

управувањето на Заводот за заштита на спомениците на 
културата, природните реткости и Музеј - Прилеп, се 
именуваат: 

1274. 
Врз основа на член 32 став 2 од Законот за библи-

отечната дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84, 
51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ 
број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 
декември 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА 

„ИЛИНДЕН“ - ДЕЛЧЕВО 
1. За претставници на Републиката во Матичната 

библиотека „Илинден“ - Делчево, се именуваат: 
Јанинка Димитровска, наставник во ОУ „Ванчо 

Прке“ - Делчево и 
Дона Шулева, педагог во УСО „Методија Митевски 

Брицо“ - Делчево. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Број 11-4193/1 Зам. претседател 
24 декември 1996 година на Комисијата за прашања 

Скопје на изборите и именувањата, 
Благоја Стојковски, с.р. 
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1275. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско 

-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 
4/86, 51/88 и „Службен весник на Република Македони-
ја“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 24 декември 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 

ВО ДОМОТ НА МЛАДИТЕ - ШТИП 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работните луѓе во Домот на младите - Штип, се имену-
ваат: 

Ѓорѓи Устапетров, директор на Народниот театар -
Штип и 

Васил Шумански, театарски режисер во домот на 
културата „Ацо Шопов“ - Штип. 

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

Зам. претседател 
Број 11-4194/1 на Комисијата за прашања 

24 декември 1996 година на изборите и именувањата, 
Скопје Благоја Стојковски, с.р. 

1276. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско -

уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/ 
86, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ 
број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 
декември 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ВО ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ДИМИТАР БЕРОВ-

СКИ“ - БЕРОВО 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работните луѓе во Домот на културата „Димитар Бе-
ровски“ - Берово, се именуваат: 

Митко Илиевски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Борис Качулковски, наставник во ОУ „Дедо Иљо 
Малешевски“ - Берово. 

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

Зам. претседател 
Број 11-4195/1 на Комисијата за прашања на 

24 декември 1996 година изборите и именувањата, 
Скопје Благоја Стојковски, с.р. 

1277. 
Врз основа на член 161 од Законот за водите 

(„Службен весник на СРМ“ број 6/81,37/87,51/88,20/90, 
23/90, 24/91 и „Службен весник на Република Македо-
нија“ број 83/92) и Одлуката за овластување на Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 24 декември 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО ВРО „ВОДОСТОПАНСТВО-КУМАНО-

ВО" - КУМАНОВО 

1. За претставник на Републиката во ВРО „Водосто-
панство-Куманово“-Куманово се именува 

Слободан Богдановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

Број 11-4196/1 Зам- претседател 
24 декември 1996 година на Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Благоја Стојковски, с.р. 

1278. 
Врз основа на член 161 од Законот за водите 

(„Службен весник на СРМ“ број 6/81,37/87,51/88,20/90, 
23/90, 24/91 и „Службен весник на Република Македо-
нија“ број 83/92) и Одлуката за овластување на Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 24 декември 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ВОДИ „МАНТОВО" - РА-

ДОВИШ 

1. За претставник на Републиката во Работната ор-
ганизација за стопанисување со води „Мантово" - Радо-
виш се именува 

Славчо Ристов, дипломиран економист, началник на 
Отсек за наплата со инспекција во Управата за јавни 
приходи-одделение-Радовиш. 

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

Број 11-4197/1 Зам- претседател 
24 декември 1996 година на Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Благоја Стојковски, с.р. 

1279. 
Врз основа на член 161 од Законот за, водите 

(„Службен весник на СРМ“ број 6/81,37/87, 51/88,20/90, 
23/90, 24/91 и „Службен весник на Република Македо-
нија“ број 83/92) и Одлуката за овластување на Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 24 декември 19% година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ОП 

„ВОДОСТОПАНСТВО-ИЗВОРИ" - ГОСТИВАР 

1. За претставници на Републиката во Работничкиот 
совет на ОП „Водостопанство-Извори" - Гостивар, се 
именуваат: 

Мирко Лазаревски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија 

Томе Ефтовски, вработен во стручната служба за 
унапредување на индивидуалното земјоделство-Гости-
вар и 
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Несет Даути, водокорисник од село Неготино. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Број 11-4198/1 Зам- претседател 
24 декември 1996 година на Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Благоја Стојковски, с.р. 

1280. 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за музеј-

ската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79,51/ 
88) и Одлуката за овластување на Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Реи/блика 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 
декември 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ - „КУМАНОВО“ - КУ-

МАНОВО 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работните луѓе на Народниот музеј „Куманово“ - Ку-
маново, се именуваат: 

Драган Поповиќ, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Момчило Петровски, професор на Факултетот за 
ликовни уметности - Скопје. 

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

Зам. претседател 
Број 11-4199/1 на Комисијата за прашања 

24 декември 1996 година на изборите и именувањата, 
Скопје Благоја Стојковски, с.р. 

1281. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско -

уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/ 
86,51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ 
број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 
декември 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ДО-
МОТ НА КУЛТУРАТА „НИКОЛА ЈОНКОВ - ВА-

ПЦАРОВ“ -ДЕЛЧЕВО 

1. За претставници на Републиката во Работната 
организација во Домот на културата „Никола Јонков -
Вапцаров“ - Делчево, се именуваат: 

Трајан Митевски, претседател на Општинскиот со-
вет на Сојузот на синдикатите на Македонија - Делчево 
и 

Лидија Николовска, дипломиран психолог, врабо-
тена во Центарот за социјални работи - Делчево. 

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

Зам. претседател 
Број 11-4200/1 на Комисијата за прашања 

24 декември, година , на изборите и именувањата, 
Скопје Благоја Стојковски, с.р. 

1282. 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за музеј-

ската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79 и 
51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 
декември 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА МУЗЕЈОТ НА ЗА-

ПАДНА МАКЕДОНИЈА ВО НОВ - КИЧЕВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Музејот на Западна Македонија во НОВ - Кичево, се 
именуваат: 

Гоце Велјановски, дицломиран историчар професор 
во УСО „Мирко Милески“ - Кичево, 

Сашо Дуковски, дипломиран правник новинар до-
писник на МРТ Кичево и 

Крсте Крстевски, дипломиран историчар професор 
во УСО „Мирко Милески“ - Кичево. 

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

Број 11-4201/1 
24 декември 1996 година 

Скопје 
Зам. претседател 

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата , 

Благоја Стојковски, с.р. 

1283. 
Врз основа на член 57 од Законот за заштита на 

спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ 
број 24/73, 42/76 и „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на 
комисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата, на седницата 
одржана на 24 декември 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕТО 
ВО ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА И НАРОДЕН МУЗЕЈ - ОХРИД 

1. За претставници на Републиката во органот на 
управувањето во Заводот за заштита на спомениците на 
културата и Народен музеј - Охрид, се именуваат: 

Лилјана Мишева, директор на ОУ „Братство Един-
ство“ - Охрид и 

Добре Гурчиновски, директор на ОУ „Христо Узу-
нов“ - Охрид. 

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

Број 11-4190/1 
24 декември 1996 година . Зам- претседател 

Скопје на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Благоја Стојковски, с.р. 
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1284. 
Врз основа на член 57 од Законот за заштита на 

спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ 
број 24/73, 42/76 и „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на 
комисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата, на седницата 
одржана на 24 декември 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕТО 
ВО ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 
НА КУЛТУРАТА И ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ И 

МУЗЕЈ - СТРУМИЦА 

1. За претставници на Републиката во органот на 
управувањето во Заводот за заштита на спомениците на 
културата,природните реткости и Музеј - Струмица, се 
именуваат: 

Мери Андреева, дипломиран инж. арх. секретар на 
ПЕ Струмица на Министерството за урбанизам, гра-
дежништво и заштита на животната средина и 

Тиме Тимов, дипломиран инж. арх. директор на 
Проектанското биро „Вектор“ - Струмица. 

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

Број 11-4189/1 
24 декември 1996 година Зам- претседател 

Скопје на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Благоја Стојковски, с.р. 

1285. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

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

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака НАИМЕНУВАЊЕ 

количина 

1 2 3 4 

8703 

8703 22 

8703 22 10 19 

Патнички автомобили и 
други моторни возила 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен 
возилата од тар. број 
8702), вклучувајќи и мо-
торни возила за комбин. 
превоз на лица и стоки 
(од типот „караван“, 
„комби“, итн.) и авто-
мобили за трки: 
- Со зафатнина на ци-
линдрите над 1000см3 до 
1500см3: 
- - Други 
а) Застава 101 Скала 55 Ц 

8703 23 - Со зафатнина на ци-
линдрите над 1500см3 до 
ЗОООсм3: 
— Нови: 
— Со зафатнина на ци-
линдрите над 1500 см3 до 
3000 см3: 

8703 23 10 12 Други 
а) Фиат Темлра 1.6 SW 30 парчиња 

8703 23 10.19 Други 
а) Лада Нива 1.7 4x4 20 парчиња 

8703 33 - Со зафатнина на ци-
линдрите над 2500 см3: 
— Нови: 

8703 33 10 90 — Други 
а) Ивеко турбо Даипи 
35.10(8+1) 2 парчиња 

8704 Моторни возила за пре-
воз на стоки: 

8704 21 - Со бруто маса до 5т: 
8704 21 91 00 Нови 

а) Фиат Дукато 14 2.5 
ДС Гран Волуме 20 парчиња 
б) Фиат Дукато Макси 
Гран волуме 1 парче 
в) Фиат Дукато 14 2.5 
ДС Гран Волуме 1 парче 

8704 31 - Со бруто маса над 5 т: 
8704 31 91 00 Нови 

а) Фиат Осудо 1.6 И.Е. 1 парче 
б) Фиат Дукато 14 2.0 

И.Е. 2 парчиња 

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

Бр. 23-3418/1 Претседател на Владата 
16 декември 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

30 парчиња 

1286. 
Врз основа на член 11, став 5 од Законот за тргови-

јата („Службен весник на РМ“, бр. 23/95, 30/95 и 43/95), 
министерот за стопанство, во согласност со министерот 
за финансии, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВО-
ДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА НАБАВКА И ПРО-
ДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ И ВРШЕЊЕ НА ТРГОВ-

СКИ УСЛУГИ 

Член 1 
Во Правилникот за формата и начинот на водење на 

евиденција за набавка и продажба на производи и 
вршење на трговски услуги („Службен весник на РМ“, 
бр. 61/95), во членот 7, во точката 9, ставот 2 се менува 
и гласи: 

„Колоните 8 и 9 не ги пополнува трговецот на 
мало“. 

Член 2 

По членот 14 се додава нов член „14-а" кој гласи: 

„Член 14-а 
Трговецот на големо не води евиденција пропишана 

со членовите 7; 8 и 9 на овој правилник, Доколку овие 
податоците обезбедени со сметководствена евиденција“; 
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Член 3 
Овој-правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, а ќе се применува од 01.01.1997 
година. 

Министер за финансии, 
д-р Таки Фити, с.р. 

Министер за стопанство, 
д-р Беќир Жута, с.р. 

1287. 
Врз основа на член 59 став 2 од Законот за лов-

ството („Сл. весник на РМ“ бр.20/96 и 26/96), министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство доне-
сува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА 

ЛОВЕЧКИ ИСПИТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува програмата за по-

лагање на ловечкиот испит. 
Член 2 

Ловечкиот испит се полага за проверка на теорет-
ските и практичните познавања на кандидатот од обла-
ста на ловството. 

Член 3 
Ловечкиот испит опфаќа прашања од: 

1. Законот за ловството 
2. Законот за набавување, поседување и носење на 

оружје 
3. Морфологија и биологија на дивечот 
4. Одгледување, размножување и заштита на дивечот 
5. Уредување на ловишта 
6. Ловна к и н о л о г и ј а 
7. Ловечко оружје, муниција и ловна балистика 
8. Ловење и користење на дивечот и неговите делови 
9. Ловечки трофеи 

10. Корист и штета од дивеч и на дивеч 
11. Траги од дивеч 
12. Болести на дивечот 
13. Незгоди во ловот и прва помош 

Член 4 
Евиденцијата за полагање на ловечкиот испит ја 

води Министерството за земјоделство, шумартво и во-
достопанство. 

Член 5 
За ловечкиот испит комисијата води записник. 

Член 6 
На кандидатот кој положил ловечки испит му се 

издава Уверение. 
Член 7 

Доколку кандидатот не го положи ловечкиот испит, 
повторно ќе може да полага во рок од три месеци од 
денот на одржувањето на испитот. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр.09-7720/1 
19 ноември 1996 година 

Скопје Министер 
за земјоделство, шумарство 

и водостопанство, 
днпл.ннж.агр. НиколаПаракеовс.р. 

1288. 
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 11 декем-
ври 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 48 и член 54 став 2 од Зако-
нот за просторно и урбанистичко планирање („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 4/96). 

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

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија, со Реше-
ние У. бр. 108/96 од 30 октомври 1996 година поведе 
постапка за оценување уставноста на одредбите од За-
конот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
се постави прашањето за нивната согласност со Уста-
вот. 

5. Судот на седницата утврди дека според член 54 
став 1 од Законот во случаите кога по донесување на 
просторен или урбанистички план, објект изграден до 
влегување во сила на овој закон без решение за услови 
за градба се потврдува со донесениот план, постапката 
за издавање на решение за услови за градба се спрове-
дува според одредбите на овој закон, а според оспоре-
ниот став 2 на овој член, доколку инвеститорот на об-
јектот од став 1 на овој член, во рок од една година од 
донесување на планот со кој му се потврдува изградбата 
на објектот, не ја поведе постапката за издавање на 
решение за услови за градба, ќе се примени одредбата 
од член 48 на овој закон (изградениот објект станува 
сопственост на државата). Притоа, Судот по сопствена 
иницијатива поведе постапка за оценување уставноста и 
на член 48 од Законот на кој упатува оспорениот член, 
а според кој ако врз основа на наод на урбанистичкиот 
инспектор се утврди дека на државното земјиште, по 
влегувањето во сила на овој закон, се гради објект без 
решение за услови за градба,, изградениот објект ста-
нува сопственост на државата. 

6. Правната заштита на сопственоста според член 8 
од Уставот на Република Македонија е една од темел-
ните вредности на уставниот поредок на Република Ма-
кедонија. 

Според член 30 од Уставот се гарантира правото на 
сопственост и правото на наследување, а според ставот 
2 на овој член сопственоста создава права и обврски и 
треба да служи за добро на поединецот и на заедницата. 

Со ставот 3 од овој член е предвидено дека никому 
не можат да му бидат одземени или ограничени соп-
ственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен 
кога се работи за јавен интерес утврден со закон, а 
според ставот 4 во случај на експропријација на соп-
ственоста или во случај на ограничување на сопствено-
ста се гарантира праведен надомест кој не може да 
биде понизок од пазарната вредност. 

Тргнувајќи од анализата на наведените уставни 
одредби произлегува дека Уставот го гарантира пра-
вото на сопственост и правната заштита на сопственост 
и ја издигнува на темелна вредност на уставниот поре-
док на Републиката и дека под тие услови сопственоста 
создава права и обврски и треба да служи за добро на 
поединецот и заедницата. При тоа, Уставот не ја исклу-
чува државната сопственост. Исто така, од Уставот не 
може да се заклучи дека Уставот го преферира овој вид 
на сопственост. Според тоа, државната сопственост по-
стои во правниот поредок во рамките на кој се оствару-
ваат одредени-^пственичко-правни односи. 



27 декември 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 70 - Стр. 3467 

Правата врз градежното земјиште се уредени со За-
конот за градежно земјиште („Службен весник на 
СРМ“ бр. 10/79,18/89 и „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 21/91) и со Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 4/96). 

Според член 1 од Законот за градежно земјиште со 
овој закон се уредуваат условите и постапката за опре-
делување, доделување, користење и правата врз гра-
дежното земјиште. 

Под користење на градежно земјиште во смисла на 
овој закон се подразбира уредувањето и употребата на 
градежното земјиште. 

Со членот 2 од овој закон е предвидено дека како 
градежно земјиште, во смисла на овој закон, се смета 
изграденото и неизградено^ земјиште во градовите и 
во населбите од градски карактер и во други подрачја 
предвидени за станбена и друга комплексна изградба. 

Според член 9 од Законот земјиштето во градовите 
и населбите од градски карактер и другите подрачја 
предвидени за станбена и друга комплексна изградба за 
кои е донесен урбанистички план е на Републиката. 

Со член 28 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање е предвидено дека градежно и друго зем-
јиште, предвидено за градба со кое управува Републи-
ката, се доделува на користење на физички и правни 
лица заради изградба на објекти, а според ставот 2 на 
овој член со решение за доделување на градежно зем-
јиште се утврдува инвеститор - корисник на градежно 
земјиште. Со ставот 3 на овој член е предвидено дека 
доделувањето на градежното земјиште го врши Мини-
стерството надлежно за работите на урбанизмот. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
под градежно земјиште се подразбира земјиште предви-
дено за градба (урбанизирано земјиште) во градовите и 
населбите од градски карактер и другите подрачја пред-
видени за станбена и друга комплексна изградба и дека 
градежното земјиште е на Републиката и дека со него 
управува Републиката. 

Од наведените уставни и законски“ одредби, исто 
така, произлегува дека градежното земјиште како 
општо добро мора да се користи во согласност со усло-
вите утврдени со закон низ кои се обезбедува раци-
онално користење на земјиштето. 

Според член 20 од Законот за основните сопстве-
ничко-правни односи („Службен лист на СФР" бр. 6/80 
и 36/90), кој согласно член 5 став 1 од Уставниот закон 
се презема како републички пропис, право на сопстве-
ност се стекнува според самиот закон, врз основа на 
правна работа и со наследување, а според ставот 2 на 
овој член право на сопственост се стекнува и со одлука 
на државен орган, на начин и под услови определени со 
закон. Со членот 21 од овој закон, според самиот закон, 
право на сопственост, меѓу другото, се стекнува и со 
градење на туѓо земјиште, што подразбира дека на зем-
јиштето на кое се гради, физичко и друго граѓанско-
правно лице има право на сопственост односно одред-
бите од член 24 до 26 од овој закон исклучиво се однесу-
ваат на случаите кога постои право на сопственост на 
земјиштето на некое од наведените лица, а не и кога е 
во сопственост на државата, како што е случајот со 
градежното земјиште. Меѓутоа, поаѓајќи од фактот 
дека според Уставот сите видови на сопственост имаат 
еднаков третман и уживаат истоветна правна заштита, 
како и од фактот дека овој закон уредува односи од 
претходниот правен поредок кога паралелно постоеја 
сопственичко-правни субјекти и општествена сопстве-
ност, според мислењето на Судот објектот изграден без 
решение за услови за градба до неговото вклопување во 
урбанистичките планови или до неговото отстранување 
или уривање врз основа на правосилна одлука на надле-

жен орган претставува сопственост на инвеститорот од-
носно претставува граѓанско правен однос. Во таа сми-

сла, како предмет на сопственоста, ваквиот објект Ја 
ужива целокупната правна заштита, а преминот во 
државна сопственост претставува вид на национализа-
ција. Друго е прашањето за исполнување на обврските 
на инвеститорот према државата по основ на градба на 
државно, односно урбанизирано земјиште. Според ми-
слењето на Судот со вклопување на бесправно изграде-
ниот објект во урбанистичкиот план инвеститорот е 
должен да ги исполни сите обврски према државата, а 
при тоа државата да воспостави соодветен инструмен-
тариум за наплата на овие обврски. 

Со оглед на тоа што со оспорените одредби од Зако-
нот е предвидено објектот изграден на државно зем-
јиште без решение за услови за градба станува државна 
сопственост, Судот оцени дека тие не се во согласност 
со член 8 алинеја 6 и член 30 од Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Јован 
Проевски и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крле-
ски, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

У. бр. 108/96 
11 декември 1996 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Јован Проевски, с.р. 

1289. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 70/92), на седницата одржана на 11 декември 1996 
година, донесе 

ОДЛУКА 
1. СЕ УКИНУВА член 160 точка 6 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94 и 14/ 
95), во делот кој гласи „општи акти за поблиско уреду-
вање на правата од пензиското и инвалидското осигуру-
вање“. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

3.Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје, со 
Решение У. бр. 178/96 од 25 септември 1996 година, 
поведе постапка за оценување уставноста на оспоре-
ната одредба од законот означен во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината 
согласност со Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот 
член 160 точка 6 од Законот е предвидено во фондот да 
се донесуваат статут на Фондот и општи акти за побли-
ско уредување на правата од пензиското и инвалид-
ското осигурување. 

5. Во член 34 од Уставот на Република Македонија е 
определено дека граѓаните имаат право на социјална 
сигурност и социјално осигурување утврдени со законот 
и со колективен договор. 

Од оваа уставна одредба произлегува дека правата 
од областа на социјалното осигурување се утврдуваат,, 
со закон и со колективен договор. Притоа, со Уставот 
не се определува обемот на законското уредување и 
прашањата што ќе бидат уредени со колективни дого-
вори. Исто така, Уставот не ја определува содржината 
на социјалното осигурување односно правата што сле-
дуваат врз основа на ова осигурување. Тоа значи дека 
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со законот или со законите од оваа област како и со 
колективни договори треба да бидат утврдени правата 
од социјалното осигурување кои еднакво ќе се однесу-
ваат на сите осигуреници. 

Притоа, од наведената уставна одредба произлегува 
дека не е допуштена можност со општи акти на Фондот 
поблиску да се уредуваат правата од пензиското и инва-
лидското осигурување, како дел од социјалното осигу-
рување. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 160 точка 6 
од означениот дел од Законот е генерално овластен 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување да 
донесува општи акти со кои поблиску ќе се уредат пра-
вата од пензиското и инвалидското осигурување, кои 
според Уставот можат да бидат уредени само со закон и 
со колективни договори, Судот оцени дека оваа 
одредба не е во согласност со член 34 од Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Јован 
Проевски и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крле-
ски, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

У. бр. 178/96 
25 септември 1996 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Јован Проевски, с.р. 

1290. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
членовите 28 и 71 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 11 
декември 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. СЕ ОТФРЛААТ иницијативите за поведување по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на За-
клучокот на Собранието на Република Македонија 
бр.08-1901/11 од 4 јуни 1996 година, со кој е одбиен 
предлогот за распишување референдум за предвремени 
избори за пратеници на Собранието на Република Ма-
кедонија. 

2. Ова решение да се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. На Уставниот суд на Република Македонија, Ра-
дослав Димитријоски од Прилеп; Љубчо Георгиевски, 
претседател на ВМРО - Демократска партија за Маке-
донско - национално единство и Петар Гошев, претсе-
дател на Демократската партија, во име на Координа-
циониот одбор на иницијаторите за остварување на гра-
ѓанската иницијатива - 150.000 индивидуални предлози 
за распишување на референдум со прашањето: „Дали 
сте за распишување на предвремени избори за прате-
ници на Собранието на Република Македонија што би 
се одржале до крајот на 1996 година“, и Софрон Геор-
гиевски од с. Очипала - Делчево, му поднесоа иниција-
тиви за поведување постапка за оценување уставноста и 
законитоста на Заклучокот означен во точката 1 од ова 
решение, затоа што оспорениот заклучок не бил во 
согласност со член 73 став 3, член 2 став 2, член 8 став 
2, член 63 став 6, член 68 став 1 алинеја 10 и 19 од 
Уставот на Република Македонија и член 7 став 1 од 
Законот за републички референдум, во врска со член 3 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
републички референдум. 

Како причина за оспорување, иницијаторите го на-
ведуваат тоа дека со оспорениот заклучок, спротивно 

на член 73 став 3 од Уставот, се отфрлала задолжител-
носта за распишување на референдум за Собранието на 
Република Македонија. Таквиот заклучок имал карак-
тер на општ акт со задолжителна сила за поширок круг 
граѓани и надлежноста на Уставниот суд не се исцрпу-
вала само со член 110 од Уставот, да ја оценува уставно-
ста на законите и уставноста и законитоста на колек-
тивните договори и другите прописи, туку се надопол-

нувала и со член 112 став 2 од Уставот, според кој Устав-
ниот суд укинувал или поништувал и општи акти, од-
носно ја оценувал нивната уставност и законитост. 

Според иницијаторите, Собранието, согласно член 
73 став 1 од Уставот, одлучувало за распишување рефе-
рендум за одделни прашања од својата надлежност, а 
како едно од прашањата, што несомнено било во над-
лежност на Собранието, претставувала процедурата за 
неговото самораспуштање предвидена во член 63 став 6 
од Уставот. Со оглед на фактот дека било практично 
неверојатно една партија со апсолутно (па дури и дво-
третинско) мнозинство во Собранието да реши за сво-
ето самораспуштање, во Уставот била предвидена мож-
носта, меѓу другото, ова да го побара граѓанинот, од-
носно 150.000 граѓани. Граѓаните, можеле на најразли-
чен начин да го изразат ова барање за самораспуштање 
на Собранието, а еден од начините бил токму патот 
што го избрале преку поднесување на 150.000 индивиду-
ални предлози за распишување референдум за предвре-
мени избори за пратеници во Собранието, преку утвр-
деното референдумско прашање. Фактот што за 4 дена 
биле собрани значително поголем број потписи од 
уставно предвидениот, не можел да биде негиран ни од 
Собранието. 

Иницијаторите укажуваат дека според член 68 став 1 
алинеја 10 од Уставот, Собранието распишува рефе-
рендум, а според алинеја 19 од овој член на Уставот 
дека Собранието врши други работи утврдени со Уста-
вот. Предвиденото самораспуштање на Собранието од 
член 63 став 6 од Уставот и распишувањето на избори 
во рок од 60 дена од денот на распуштањето на Собра-
нието предвидено во член 63 став 3 од Уставот, се 
токму тие прашања односно работи што можеле да се 
подведат под член 68 став 1 алинеја 19 од Уставот. 
Според тоа, тврдењето во оспорениот заклучок дека 
Собранието не било надлежно за распишување на пред-
времени избори, било груба повреда на Уставот. 

Оспорениот заклучок не бил во согласност и со За-
конот за републички референдум бидејќи овој закон не 
пропишувал друг услов за распишување на референ-
дум, освен неговата задолжителност кога ќе биле со-
брани 150.000 потписи и се однесувал на сите прашања 
кои со Уставот и закон не се забранети. 

Понатаму, како причина за оспорување на Заклучо-
кот, се наведува и тоа дека правото на граѓаните да 
бараат избирачите да се изјаснат за референдумското 
прашање произлегувало и од член 2 став 2 од Уставот, 
според кој тие власта ја остварувале и по пат на рефе-
рендум, а доколку била донесена таква одлука, односно 
се усвоело прашањето поставено на референдумот, 
таквата одлука била задолжителна за Собранието и тоа 
било должно да го распушти Собранието и да распише 
предвремени избори за пратеници. 

Како потврда на либералноста на Уставот на Репу-
блика Македонија, во член 8 став 2 било утврдено дека 
во Република Македонија слободно е се што со Уставот 
и закон не е забрането, што значело дека граѓаните 
имале право да бараат распишување на референдум со 
поставеното прашање на референдумот. 

Поаѓајќи од уставната определба дека граѓаните ја 
вршат власта преку претставници и непосредно преку 
референдум и други облици на лично изјаснување, ба-
рањето за распишување на референдум, било вршење 
на власта непосредно од граѓаните и било несфатливо 
Уставот да се толкува така што, контролата над избра-
ните претставници на народот, преку кои народот ја 
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врши власта, тој ист народ да ја загубил, само врз ос-
нова на тоа што ги „избрал“ и со тоа тие си го присво-
иле правото да ја вршат власта колку што сметаат дека 
имаат право, како што Собранието тоа го претставу-
вало во оспорениот заклучок. 

4. Судот на седницата, по претходно одржана подго-
твителна седница на 26 септември 1996 година и консул-
тативен разговор на 5 ноември 1996 година, утврди дека 
според точка 1 од оспорениот заклучок Собранието 
оценува дека нема уставен основ за донесување одлука 
за распишување референдум за предвремени избори за 
пратеници на Собранието на Република Македонија. 
Според ставот 2 од оваа точка 1на Заклучокот, Собрани-
ето оценува дека референдумот на предлог на 150.000 
избирачи согласно член 73 став 3 од Уставот на Репу-
блика Македонија се распишува само за прашања од 
надлежност на Собранието, а не и за спроведување на 
предвремени избори за пратеници на Собранието на 
Република Македонија. 

Според точка 2, се определува Заклучокот да се 
достави до Координациониот одбор на иницијаторите 
за распишување референдум за предвремени избори за 
пратеници на Собранието на Република Македонија. 

5. Според член 51 став 1 од Уставот на Република 
Македонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и законот, а 
според став 2 од овој член на Уставот, секој е должен да 
го почитува Уставот и законите. 

Според член 108 од Уставот, Уставниот суд на Репу-
блика Македонија е орган на Републиката кој ја штити 
уставноста и законитоста. 

Во согласност со член 110 алинеја 1 и 2 од Уставот, 
Уставниот суд на Република Македонија одлучува за 
согласноста на законите со Уставот и за согласноста на 
колективните договори и другите прописи со Уставот и 
законите. 

Според член 112 став 2 од Уставот, Уставниот суд ќе 
укине или поништи колективен договор, друг пропис 
или општ акт, статут, програма на политичка партија 
или здружение ако утврди дека не се во согласност со 
Уставот или закон, а според став 3 од овој член на 
Уставот, одлуките на Уставниот суд се конечни и 
извршни. 

Во номенклатурата на актите што ги донесува Со-
бранието во вршењето на работите од својата надлеж-
ност, според член 68 став 2 од Уставот, се и заклучо-
ците, чија природа концизно не е определена. Со одред-
бите, пак, на Деловникот на Собранието што се во 
примена, заклучоците не се третираат како општи акти 
на Собранието (член 275), а се донесуваат за својата 
работа и за работата на работните тела и стручната 
служба, со нив се утврдуваат обврски во однос на подго-
твувањето на закон или други општи акти или во однос 
на вршењето на други работи од делокруг на Собрани-
ето и се утврдува состојбата и заземаат ставови и гле-
дишта во врска со прашањата што се претресуваат 
(член 283 од овој Деловник). Според тоа, заклучоците 
се третираат како акти на работење на Собранието, а 
не прописи или општи акти со кои нормативно се уреду-
ваат односите. 

Тргнувајќи од наведените одредби за карактерот на 
прописот и конкретно утврдената надлежност на 
Уставниот суд да одлучува за неговата согласност со 
Уставот и законите, а имајќи ја предвид содржината на 
оспорениот заклучок, според мислењето на Судот, со 
него не се уредуваат односи во врска со распишувањето 
на референдумот и иницијативата за распишување на 
референдум, односно со него не се пропишува начинот 
и условите и прашањето за одржување на референдум 
кои би важеле за во иднина. Имено, оспорениот акт не 
уредува односи кои би се однесувале на неопределен 
број субјекти и норми кои би се однесувале на идни 
случаи, туку со него се решава за конкретно барање на 

поименично утврдени подносители кое барање Собра-
нието не го прифатило бидејќи оценило дека Нема уста-
вен основ за донесување на одлука за распишување на 
референдум за предвремени избори. 

Според тоа, Судот смета дека оспорениот заклучок 
не уредува односи за да тој има карактер на општ акт, 
туку дека тој е акт на работење на Собранието со кој се 
одлучува за конкретно прашање, дека не претставува 
пропис за извршување на закон и дека изразува содр-
жина што се темели на политичка волја во моментот на 
неговото донесување, дека ги нема општите карактери-
стики на еден пропис, поради што тој не претставува 
пропис за кој Уставниот суд е надлежен да одлучува за 
неговата уставност и законитост. 

Според мислењето на Судот, за да може еден правен 
акт да се смета за пропис нужно е на општ начин да 
уредува односи, односно нормите што тој ги содржи да 
се однесуваат на неопределен број правни субјекти и 
нивната примена да се однесува на сите правни случаи 
што ќе се појават во иднина во рамките на соодветните 
општествени односи. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека оспо-
рениот заклучок не претставува пропис што подлежи 
на уставно-судска оценка, поради што одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

7. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Јован 
Проевски и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крле-
ски, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

У.бр. 150/96 
11 декември 1996 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Јован Проевски, с.р. 

1291. 
Врз основа на член 16 став 2 и член 63 точка 14 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 
„Службен весник на РМ“ бр. 29/96 - пречистен текст), 
Советот на Народната банка на Република Македонија, 
на својата LIIIседница, одржана на 25.12.1996 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТ-
НИТЕ СТАПКИ И ЗА СТАПКИТЕ НА НАДОМЕ-
СТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за каматните стапки и за стапките на 
надоместот на Народната банка на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“, бр. 27/92,55/93, 6/94,15/ 
94, 28/94, 35/94, 52/94, 63/94, 9/96, 60/96 и 65/96) се врши 
следното изменување. 

а) Во точка 5 став 3 процентот „20" се заменува со 
процентот „30". 

2.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 1.1.1997 година. 

О. бр. 02-15/LIII-1/96 
25 декември 1996 година 

Скопје Претседател 
на Советот на Народната 

банка на 
Република Македонија 

Гувернер, 
м-р Борко Станоевски, с.р. 
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1292. 
Врз основа на член 10 став 1 точка 1, член 17 точка 2 

и став 2 и член 61 а од Законот за платен промет 
(„Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 9/94 и 65/95), Сове-
тот на Народната банка на Република Македонка, на 
својата ПП седница, одржана на 25.12.1996 година, до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАТ-
НИОТ ПРОМЕТ СО ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛА-

ЌАЊЕ ШТО ГЛАСАТ НА ГОЛЕМИ ИЗНОСИ 

1. Под инструменти за плаќање што гласат на го-
леми износи, во смисла на оваа одлука, се подразбираат 
сите видови на инструменти за плаќања (во натамош-
ниот текот: налози за плаќање) издадени од банка или 
депоненти на банката, со кои во текот на денот преку 
Сметката на банката во Заводот за платен промет се 
Пренесуваат средства на друга банка или депоненти на 
банка или друго правно или физичко лице, во износи 
поголеми од 1.000.000,00 (со зборови: еден милион) де-
нари. 

Како налози за плаќање од ставот 1 на оваа точка, 
ќе се сметаат и налозите за плаќање што една банка 
или еден депонент на банката ги издал на ист доверител 
во текот на тековниот ден, доколку нивниот вкупен 
збир гласи на износ поголем од 1.000.000,00 денари. 

2. Налозите за плаќање од точка 1 на оваа одлука, 
депонентите на банката ги доставуваат до банката 
преку која ќе го реализираат плаќањето најдоцна до 
10,00 часот во текот на денот во кој имаат намера да го 
реализираат плаќањето. 

Налозите за плаќање од точка 1 од оваа одлука, 
Заводот за платен промет нема да ги прима од депонен-
тите на банката. 

3. Банката е должна да ги прима налозите за пла-
ќање, од точка 1 на оваа одлука, од своите депоненти 
најдоцна до 10,00 часот во тековниот ден. 

Примените налози за плаќање од став 1 на оваа 
точка и налозите за големи плаќања кои се издадени по 
иницијатива на банката, банката ги обработува, од-
носно ги одвојува и специфицира на два вида обрасци 
кои ги пропишува Народната банка на Република Ма-
кедонија. Притоа, одвејувањето и специфицирањето на 
налозите за плаќања кои се однесуваат на меѓусебните 
плаќања на депоненти на иста банка ќе се врши на 
пропишаниот Образец - 1, додека налозите за плаќање 
кои се однесуваат према други банки ги обработува и 
специфицира на пропишаниот Образец - 2. 

Образецот - 1 заедно со налозите, банката го доста-
вува директно во Заводот за платен промет, најдоцна 
до 11,00 часот во тековниот ден. 

Образецот - 2 банката го доставува до Народната 
банка на Република Македонија најдоцна до 11,00 ча-
сот, во тековниот ден. 

4. Народна банка на Република Македонија врз ос-
нова на доставениот Образец - 2 од страна на банките 
утврдува претходна нето позиција на банките најкасно 
до 12,00 часот и ја соопштува на секоја банка пооделно. 

5. Банката која има негативна нето позиција, треба 
до 13,00 часот да обезбеди средства најмалку во висина 
на искажаната негативна нето позиција, а доколку за 
истата не обезбеди средства изготвува ревидиран Обра-
зец - 2 кој, во однос на претходно доставениот Образец 
- 2, треба да биде намален за износот на средствата кои 
недостасуваат за покривање на плаќањето. 

6. Најкасно до 13,00 часот во, тековниот ден, банките 
кои имаат промена на утврдената нето позиција со-
гласно точка 4 од оваа одлука (настаната во период од 
12,00 до 13,00 часот), должни се да достават ревидиран 
Образец - 2 до Народната банка на Република Македо-
нија. 

7. Народна банка на Република Македонија врз ос-
но т на доставените обрасци од страна на банките ја 
утврдува конечната нето Позиција за секоја банка по-
оделно до 14,00 часот и за истата ги известува банките. 

8. По добиеното известување од Народната банка на 
Република Македонија, банките до Заводот за платен 
промет најдоцна до 14,30 часот, го доставуваат Образец 
- заедно со налозите за плаќање што можат да се 
извршат во односниот ден. 

9. Обработката на налозите за плаќање ја извршува 
Заводот за платен промет врз основа на доставените 
налози од страна на банката. По извршената обра-
ботка, Заводот за платен промет ги известува Народна 
банка на Република Македонија, банките и депонен-
тите на банките за дефинитивната состојба на нивната 
жиро-сметка. 

10. За спроведувањето на оваа одлука Народната 
банка на Република Македонија ќе изготви Упатство. 

11. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена по 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува почнувајќи од 1.7.1997 го-
дина. 

Претседател 
на Советот на Народната банка 

на Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

1293. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартиите 

од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 5/95), Коми-
сијата за хартии од вредност донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛО-

ВИТЕ ЗА РАБОТА НА ЕФЕКТНА БЕРЗА 

1. Во Правилата за условите за работа на ефектна 
берза („Службен весник на РМ“ бр. 21/95, 42/95, 20/96 и 
37/96), во точката 65-а став 1 зборовите: „16 месеци“ се 
заменуваат со зборовите: „28 месеци“. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

Број 01-224/2 Претседател на Комисијата, 
12 декември 1996 година проф. д-р Љубе Трпески, с.р. 

Скопје 

О Б Ј А В А 

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство на Република Македонија - Скопје согласно 
со член 24 од Законот за семе („Сл. весник на РМ“ бр. 
18/73, 51/88, 20/90, 32/91 и 83/92), објавува дека во Реги-
старот на производители, и доработувачи на семенски 
материјал се запишува: 

ЗЗ Слога“ с. Умин Дол - Куманово за производ-
ство на семенски материјал од житни, индустриски, фу-
ражни култури и доработка на пченица и јачмен - реги-
старски број 23, решение бр. 10-7503/2 од 21.12.1996 
година. 

Бр. 10-7503/2 
21 декември 1996 година 

Скопје Министер 
за земјоделство, шумарство 

и водостопанство/ 
дипл.инж.агр. Никола Паранеов, с.р. 

О. бр. 02-15/ПП-2/96 
25 декември 1996 година 

Скопје 
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По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Решението за утврдување 
на опрема која може да се увезе без плаќање царина, 
објавено во „Службен весник на РМ“ бр. 62/96, се пот-
паднала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА 
КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦА-

РИНА 

Во тарифната ознака (2) наместо бројот „8703 22 10 
11" со вграден катализатор, треба да стои бројот „8703 
32 10 11". 

Бр. 23-2981/2 Влада 
23 декември 1996 година на Република Македонија 

-Скопје 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, согласно член 86, а 
в.в. со чл., 84 ст. 2, т. 4 од Законот за процесна по-
стапка, на тужениот Јовановиќ Небојша со непозната 
адреса во странство, за привремен застапник во спорот 
за развод на брак П. бр. 3338/96 покренат од тужителот 
Јовановиќ - Жикоска Ленче од Скопје, Ѓорче Петров, 
ул. „Тодор Циповски Мерџан“ бр. 17, го назначува ли-
цето Витанова И. Саветка, адвокат од Скопје, Адво-
катска улица бб - Скопје. Истиот ќе го застапува туже-
ниот во оваа постапка се додека тужениот или неговиот 
полномошник се појави пред судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје П. бр, 3338/96. 
(487) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за долг по тужбата на 
тужителот - Претпријатие за туризам и надворешен 
промет „Југопол" - Скопје, против тужениот Рецеп Фе-
рати сега со непозната адреса на живеење. Вредност 
169452 денари. 

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

Во колку тужениот не се појави во определениот 
рок на истиот ќе му биде одреден привремен старател 
кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје П. бр. 2023/95. 
(488) 

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување соп-
ственост на стан по тужба на тужителите Славица Дра-
жиќ и Иво Дражиќ од Скопје со адреса на живеење, 
бул. „Јане Сандански“ бр. 30-1/8, против тужените 
Ѓурѓа Друговиќ од Скопје со адреса на живеење бул. 
„Јане Сандански“ бр. 30-1/8 и Мато Друговиќ со непоз-
ната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Мато Друговиќ, во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот да се јави во Основ-
ниот суд II - Скопје или во тој рок да достави своја 
адреса или назначи свој полномошник. 

Доколку тужениот Мато Друговиќ не се јави во рок 
од 30 дена неговите интереси ќе ги застапува привреме-
ниот старател Наташа Огненовска, адвокат од Скопје, 
која е поставена за привремен старател со решение на 
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Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на Опш-
тините на град Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVIII П. 1404/ 
96. ^ ^ ^ ^ (489) 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 
поднесен од тужителот Сефедин Мемет со постојано 
место на живеење ул. „Бутелски Венец“ бр. 95 - Шуто 
Оризаре - Скопје, против тужената Забине Анелизе 
Веттер од СР Германија со непознато место на живе-
ење. 

Се повикува тужената, Забине Анелизе Веттер од 
СР Германија во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје или 
во истиот рок да ја достави својата точна адреса на 
живеење. 

Доколку тужената не се јави ќе и биде поставен 
привремен старател кој ќе ги застапува нејзините инте-
реси до правосилното окончување на постапката по 
предметот П. бр. 3289/96 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (471) 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 
поднесен од тужителката Гима Мирадија од Скопје, со 
постојано место на живеење на ул. „Кипарска“ бр. 23, 
населба „Шуто Оризаре" - Скопје против тужениот 

Гима Бедри од Косово, СРЈ со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува тужениот Тима Бедри во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас да се јави во Основниот 
суд Скопје II - Скопје или во истиот рок да ја достави 
својата точна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави ќе му биде поставен 
привремен старател кој ќе ги застапува неговите инте-
реси до правосилното окончување на постапката по 
предметот П. бр. 2694/96 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (472) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужба на тужителот Адеми Имер од Скопје, против 
тужената Жаклин Март Мари Мостреј од Брисел - Бел-
гија со непозната адреса. 

На тужената и се поставува привремен застапник кој 
ќе ја застапува во постапката се додека таа или нејзин 
полномошник не се појават пред судот, односно додека 
органот за старателство не го извести судот дека и 
поставил старател. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје, XV П.бр. 3556/ 
96. (481) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред овој суд во тек е постапката за развод на брак 
по тужбата на тужителот Мустафа Арафат од с. Сенце 
- Гостиварско, поднесена против тужената Мустафа 
родена Шкрета Пранвера, од с. Мелан - Пешкопеја, Р. 
Албанија. Вредност на спорот 1.000,00 денари. 

Се повикува тужената Мустафа, родена Шкрета 
Пранвера да се јави во судот, да достави адреса или да 
овласти полномошник кој ќе ја застапува по оваа по-
стапка до нејзиното окончување. Во спротивно по исте-
кот на рокот од 30 дена, судот по службена постапка ќе 
и постави привремен застапник. 

За привремен застапник ќе биде поставено лицето 
Шоип Фидани - стручен соработник во Основниот суд 
во Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 1321/96. (483) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по 

тужбата на тужителот Сабри Зењели од Дебар, против 
тужената Анѓелина Зењели, родена Тодоровиќ, од с. 
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Обилиќ - Приштина СР Југославија, сега со непозната 
адреса на живеење. Вредност на спорот 60.000,00 де-
нари. 

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

По истекот на овој рок на тужената ќе и се постави 
привремен застапник преку ЦСР - Дебар. 

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 96/96. / (485) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово е во тек постапката 
за докажување на смртта на лицето Љазими Рамадан од 
с. Седларево по предлог на предлагачот Пајазити 
Зиљфа од ИСТОТО село. 

Се повикува лицето Љазими Рамадан од с. Седла-
рево и секој друг што знае за неговиот живот да се јави 
во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот. 

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 552/96. (484) 

Се повикува тужениот Дикиќ Љубиша од Железник 
- Београд, сега со непозната адреса во странство, да се 
јави во Основниот суд во Гостивар или постави свој 
полномошник, кој ќе го застапува по предметот П. бр. 
847/96. во кој предмет се јавува како тужен по тужбата 
на тужителката Дакиќ родена Рамадани Зејнеп од Го-
стивар. 

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

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 847/96. (476) 

ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО 

Пред Основниот суд во Неготино се води граѓански 
спор за развод на брак по тужба на тужителката Јанева 
Василка од с. Тимјаник, против тужениот Андов 
Бранко со непознато престојувалиште. 

На тужениот Андов Бранко за привремен застапник 
му се определува Славица Миковска, адвокат од Него-
тино, кој ќе го застапува тужениот во постапката се 
додека тужениот или неговиот полномошник не се по-
јави пред судот односно додека Органот за старател-
ство не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Неготино, П.бр. 627/96. (475) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово е присилно извршу-
вање со продажба на недвижен имот на должникот Па-
уновски Петар од Тетово, по предлог на доверителот: 
Тетовска банка од Тетово. 

Се повикува должникот Пауновски Петар од Те-
тово, сега со непозната адреса во Америка, да се јави во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
судот. Во спротивно, судот ќе му назначи привремен 
старател кој ќе се грижи за неговите права во постап-
ката. 

Од Основниот суд во Тетово, И.бр. 595/96. (473) 

Пред овој суд се води граѓанска постапка за утврду-
вање на сопственост по тужбата на тужителот Мусли 
Рамадан од с. Нераште, против тужениот Трпчевски 
Мојсе од с. Беловиште, сега со непозната адреса во 
Белград. 

Се повикува тужениот Трпчевски Николов Мојсо да 
се јави во рок од 30 дена во овој суд или постави свој 
застапник кој ќе се грижи за неговите права и интереси 
во постапката. Доколку во определениот рок не се јави, 

судот ќе му постави привремен старател преку ЦСР -
Тетово, кој истиот ќе го застапува пред овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1576/96. (474) 

Пред овој суд се води спор за исполнување на дого-
вор по тужбата на тужителот Глишовски Борислав од 
с. Блаце, против тужените Семјановски Стојан и Ста-
ноевиќ Велко, двајцата од с. Блаце, а сега со непозната 
адреса во Белград. 

Се повикуваат Симјановски Митров Стојан и Стано-
евиќ Митров Велко, да се јават пред судот во рок од 30 
дена или во истиот рок овластат свој полномошник во 
земјата. Во спротивно, доколку тоа не го стори овој суд 
ќе им одреди привремен застапник кој ќе се грижи за 
нивните интереси до правосилното окончување на спо-
рот за исполнување на договор. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1677/%. (477) 

Пред Основниот суд во Тетово е во тек постапка за 
докажување на смртта по предлог на предлагачката 
Салији Надије од с. Пирок. 

Се повикува лицето Салии Наџије од с. М. Речица -
Тетовско да се јави во Основниот суд во Тетово, или 
секој друг што знае за нејзинот живот во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр. 559/96. (479) 

Пред овој суд води процес Исламската заедница на 
Република Македонија Мифтивство - Тетово, против 
тужениот Аслани Асип Рамадан од с. Порој, а сега со 
непозната адреса во Германија. Се повикува тужениот 
да се јави во судот или постави свој застапник, во рок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас, доколку тоа не 
го стори во определениот рок судот ќе му постави при-
времен старател кој ќе го води процесот во негово име. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1610/96. (480) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Министерството за надворешни работи на Република Ма-
кедонија огласува дека со решението бр. 18-9409/2 од 
18.12.1996 година: 

1. Се укинува решението на Министерството за надво-
решни работи бр. 18-541/2-96 од 14.02.1996 година. 

2. Се брише од регистарот на претставништва на странски 
лица во Република Македонија под реден бр. 358 претставниш-
твото „Унилевер Експорт“ со седиште во Скопје, бул. „АВ-
НОЈ“ бр. 114, Република Македонија. 

3. Претставништвото престанува со својата работа за-
клучно од 1.1.1997 година. 

Од Министерството за надворешни работи 

Министерството за надворешни работи на Република Ма-
кедонија огласува дека со решението бр. 18-9409/3 од 
19.12.1996 година го запиша во регистарот на претставниш-
твата на странски лица во Република Македонија под реден 
број 358-1 отворањето на претставништвото на странско лице 
„Унилевер Унгарија“ ЈГГД, ДеваиУ.26-28,1134 Будимпепгга, Р. 
Унгарија, со следните податоци: 

1. Претставништво на странско лице „Унилевер Унгарија“ 
ЛТД под назив „Унилевер" претставништво Скопје со се-
диште на бул. „АВНОЈ“ бр. 114, Скопје, Република Македо-
нија. 

2. Дејноста на претставништвото е: 
- истражување на пазарот; 
- претходни и подготвителни дејствија за склучување на 

договори за извоз-увоз на стоки и услуги со претпријатија и 
други правни лица од Република Македонија, како и на дого-
вори за долгорочна производствена кооперација, деловно-тех-
ничка соработка и странски вложувања и на договори за при-
бавување и отстапување право од индустриска сопственост и 
знаење и искуство. 
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3. Лице овластено за потпишување во име на претставниш-
твото е Дарко Маџоски од Скопје, ул. „Волгоградска" бр. 1/ 
16, Република Македонија. 

4. Со денот на донесувањето на ова решение претставниш-
твото може да отпочне со работа. 

Од Министерството за надворешни работи 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
3682/96 на регистарска влошка бр. 1-19007 ја запиша во 
судскиот регистар здравствената организација со след-
ните податоци: Приватна здравствена организација -
социјалистичка ординација по детски болести „Ма-
гдис" - Струга, ул. „ЈНА“ бр. 9, Струга. 

Основач: Татјана Магда од Струга ул. ,ЈНА“ бр. 2/ 
2/2. 

Директор: Татјана Магди од Струга ул. ,ДНА“ бр. ? 
со матичен бр. 0206951439034. 

Приватната здравствена организација ќе ги врши 
следните дејности: 130120. 

Приватната здравствена организација ќе ја претста-
вува и застапува директорот Татјана Магди од Струга. 

Во правниот промет приватната здравствена органи-
зација настапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања, а за преземените обврски одговара со це-
лиот свој имот со своја одговорност. 

Од Основниот суд во Битола. (9267) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2469/96, на регистарска влошка бр. 1-40944-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
цето овластено за застапување на Трговското претпри-
јатие „ТЕКСТИЛ-ПАК" д.о.о. експорт-импорт Скопје, 
булевар „АВНОЈ“ бр. 12/1/22, со следните податоци: 

Се брише Татјана Чичаковска - директор, без огра-
ничување. 

Се запишува Марија Коштанова - директор, без 
ограничување освен да: 

1. врши продажба на недвижен имот сопственост на 
претпријатието; 

2. да заклучува купопродажни договори без писмена 
согласност на основачот ако вредноста на договорот 
преминува 1.500.000,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2469/ 
96. (7744) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3576/96 на регистарска влошка бр. 1-68349-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар трговецот поеди-
нец Благој Димитар Кочев „Т.П." МИТЕКС ул. „А-
лекса Дундиќ“ бр. 1376, Скопје. 

Основач: Благој Кочев од Скопје. 
Дејности: 060602. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-

динец настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските превземени во правниот промет со трети 
лица трговецот поединец одговара со целиот свој 
имот. 

Благој Кочев - управител со неограничено овласту-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3576/96. (8593) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1448/96 на регистарска влошка бр. 1-68256-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, промет и услуги 
„ИР-МА“ ц.о. експорт-импорт ул. „Страшо Пинџур" 
148, Ваташа. 
, Претпријатието, е основано со акт за основање од, 

30.08.1995 год., а основач е Арнаудова Јадранка од Ва-
таша. 

Дејности: 011930, 011949, 090123, 090140, 090150, 
090181, 070114 , 070121, 070122 , 070123, 070124, 070,125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070111, 070112, 070113, 
070131, 070132 , 070140, 070150 , 070212, 070213, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 060502, 060503, 
080201, 080202, 110902, 110302, 110304, 060601, 110309, 
услуги на шпедиција, посредништво, вршење на коми-
сиони работи во областа на прометот на стоки и соо-
браќајот, 110909, 070310, 070320, застапување и посре-
дување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, кон-
сигнација, меѓународен транспорт на стоки и шпедици-
ја. 

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

во внатрешниот и надворешниот трговски промет е 
Арнаудова Јадранка, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1448/96. (8594) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3029/96 на регистарска влошка бр. 1-68301-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар трговецот поеди-
нец - Вељко Бранко Зељковиќ, „ДЕРВЕН" Кумано-
во, ул. „Козјачка" бр. 103. 

Основач на ТП е Вељко Бранко Зељковиќ од Ку-
маново. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3029/96. (8595) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3673/96 на регистарска влошка бр. 1-68344-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар Т.П. „РОСА“ -
Роса Диме Ивановска, ул. „И Октомври“ бр. 46 локал 
1, Скопје. 

Основач: Роса Диме Ивановска. 
Дејности: 013021, 013072, 070111, 070114, 080129. 
Одговорност - лично со целиот имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

3673/96. (8596) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2882/96 на регистарска влошка бр. 1-68337-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар трговецот поеди-
нец Драги Цветан Огненовски „Т.П. Стефан“ превоз 
на стока во друмскиот сообраќај, Станица Зеленико-
во, Скопје. 

Дејности: 060502. 
Одговорност: одговара лично со целиот свој имот. 
Овластено лице е Драги Огненовски, со неограни-

чено овластување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2882/96. Р (8597) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2732/96, на, регистарска влошка, го запиша 
во судскиот регистар основањето на ТП - Трговец 
поединец „АЛИЈАНСА ИНВЕСТ" ДТЦ „Мавровка“ 
лок. 5а, Скопје. 

Фирмата е основана со пријава за основање од 
30.09.1996 год., а основач е Трајче Трајчев од Штип. 

Дејности: 110309, неспоменати услуги во областа на 
прометот, други неспоменати услуги. 

Во правниот промет со трети лица фирмата наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет со трети лица ТП Трговец поединец 
одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Трајче Трајчев, 
со нерграничени овластув,ања. 

Од Основниот суд Скопје ' I - Скопје Срег. бр: 
2732/96. (8078) 



Стр. 3474 - Бр. 70 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 декември 1996 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2976/96 на регистарска влошка бр. 1-6048-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за надворешен и вна-
трешен промет, застапништво и производство „ГРА-
ФОСАС" ц.о. ул. „Добримир Хрс 2" бр. 3, Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
080111, 080112, 080119, 080121, 080190, 080201, 080202. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2976/96. (8166) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2894/96 на регистарска влошка бр. 1-5026-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма, проширување на дејност во внатрешен и надворе-
шен трговски промет на Претпријатието за градежни-
штво, проектирање, надзор, консалтинг, инжињеринг 
и трговија на големо и мало „ТРГО-ИНЖИЊЕРИНГ" 
ц.о. ул. „Среќко Крстески“ бр. 47-а, Гостивар. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 060501, 
060502, 060503 , 060601, ,060602, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070125, 070128, 070129, 070131, 070140, 
070150, 070212, 070219, 070221, 070222, 070226, 070229, 
070230, 070240, 110403. 

Дејноста во надворешниот промет се проширува со: 
меѓународен транспорт на стоки и патници и меѓуна-
родна шпедиција. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2894/96. (8167) 

0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговец поединец ЕМРУШ МЕЏИТ АСЛАНИ ул. 
„Бутелска“ бр. 37-б, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2683/96. (8171) 

Основач на претпријатието е Емруш Аслани од 
Скопје. 

Дејност: 060602, превоз на патници со такси авто-
мобил. 

Трговецот истапува во свое име и за своја сметка, 
а одговара со целиоот свој имот. 

Овластено лице за застапување е Емруш Аслани, 
управител. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2859/96 на регистарска влошка бр. 1-43067-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за услуги и промет 
„ИНТЕРВЕЗ" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Каирска" 
бр. 2, Скопје. 

Во внатрешен промет се прошируваат следните деј-
ности: 080201, 080202, 110109, 110302, 110303, 110903, 
120190, 120311. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2859/96. (8170) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1326/96 на регистарска влошка бр. 1-17498-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за угостителство и туризам 
„АВИА КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Огњан При-
ца“ бр. 24/11-3, Скопје. 

Се брише Снежана Димовска, се запишува Вера 
Михајловска како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1326/96. (8172) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2815/96 на регистарска влошка бр. 1-33589-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основач и директор на Претпријатието 
за производство, трговија и услуги „АУТО МЕДИЈА“ 
д.о.о. експорт-импорт, ул. „Мирче Мацан“ бр. 24, 
Скопје. 

Истапува основачот Николовски Боби, а пристану-
ваат основачите Наумовски Бојан и Кузмановски Сло-
бодан. 

Се брише Николовски Боби, се запишува Наумов-
ски Бојан. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2815/96. (8168) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1492/96 на регистарска влошка бр. 1-3279-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување во внатрешен и надворешен 
трговски промет на Претпријатието за надворешна и 
внатрешна трговија „ДЕ КОКА ТРАДИНГ" д.о.о. из-
воз-увоз, ул. „Кемал Ататурк" бр. 15, Скопје. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање: Се брише Амеди Сабрије, директор, се запишу-
ва Енуз Аљуш, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1492/96. (8173) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2225/96 на регистарска влошка бр. 1-63214-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за транспорт и услуги 
„ВЕЛТ" д.о.о. увоз-извоз, ул. „369" бр. 19, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува основачот Куч 
Хамдија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2225/96. (8169) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2952/96 на регистарска влошка бр. 1-36159-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Трговското претпријатие на големо и мало 
„СТРЕЛЕЦ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Народен 
Фронт“ бр. 5-1/69, Скопје. 

Се брише Ацо Георгиевски, се запишува Маја Са-
ботковска, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2952/96. (8174) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1890/96 на регистарска влошка бр. 1-892-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата 
на АД на Градежното претпријатие „ИЛИНДЕН“ ц.о. 
ул. „Вељко Влаховиќ" бр. 26, Скопје, и промена на 
називот и упис во трговскиот регистар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1890/96. (8114) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2683/96 на регистарска влошка бр. 1-68189-0-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3040/96 на регистарска влошка бр. 1-41850-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Претпријатието за трговија на големо и 
мало „ЕМИНЕКС" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Васил 
Ѓоргов“ бр. 30/4, Скопје. 

Во внатрешниот промет се прошируваат следните 
дејности: 011949, 012623, 012699, 012691. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3040/96. (8115) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2669/96 на регистарска влошка бр. 1-68187-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Друштвото за производство, промет и услуги „В и Д и 
М" ДООЕЛ ул. „Коце Металец“ бр. 11/9, Скопје. 

Друштвото е основано со изјава за основање бр. 
01-96 од 23.9.1996 година, а основач е Васил Темелков 
од Скопје, ул. „Коце Металец“ бр. 11/9. 

Дејности: 011320, 011390, 011721, 011941, 011949, 
012321, 012421, 012613, 012614, 013022, 013030, 013050, 
013073, 013099, 013121, 050301, 050302, 060501, 060502, 
060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 
080202, 090110, 090121, 090123, 090124, 090129, 090131, 
090140, 090150, 090181, 090183, 110109, 110309, 110903, 
110909, 070310, 070320, реекспорт, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, посредување во надворе-
шниот трговски промет, застапување на странски фир-
ми, меѓународна шпедиција, продажба на странска 
стока и консигнација. 

Неограничени овластувања, целосна Одговорност. 
Лице овластено за застапување на Друштвото во 

внатрешниот и надворешниот трговски промет е Дејан 
Темелков, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2669/96. (8116) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2980/96 на регистарска влошка бр. 1-65709-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност во внатрешен и НТР на Претпријатието за 
производство, промет и услуги „АРНАКИЈА ПРО-
МЕТ“ н.о. с. Арнакија, Скопје. 

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050203, 050301, 
100101, 100102, 100103, 110401, 110402, 110403, 110404, 
110405, 110406, вршење на градежни, инвестициони и 
занаетчиски работи во странство од областа на гра-
дежништвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2980/96. (8117) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2211/96 на регистарска влошка бр. 1-62754-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив на седиште, проширување на дејност на Претпри-
јатието за трговија и транспорт „НИП Информативен 
центар мак-тел" експорт-импорт д.о.о. ул. „Беласица“ 
бб, Скопје. 

Новиот назив на фирмата е „НИП Информативен 
центар мак-тел" експорт-импорт д.о.о. ул. „Беласица“ 
бб. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, услуги на меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
агенциски услуги во транспорт. -

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2211/96. (8118) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1199/96 на регистарска влошка бр. 1-68001-0-
0-0, го заниша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за услуги и трговија „СЛОМИ 96" 
експорт-импорт д.о.о. ул. „Ѓорче Петров“ бр. 130, 
Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
30.05.1996 год., а основач е Павиќевиќ Миодраг од 
Скопје. 

Дејности: 013041, 013042, 013050, 013200, 020140, 
020202 , 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 

070123 , 070124, 070125, 070126 , 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227 , 070229, 070230 , 070240, 070250, 070260, 
090172, 090179, 110905, 110309, 110909, 070310, 070320, 
посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, реекспорт, консигнација. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
настапува во свое име и за своја сметка, а за обврски-
те сторени во правниот промет одговара со сите свои 
средства (целокупниот имот на претпријатието). 

Лице овластено за застапување и претставување на 
претпријатието во внатрешниот и надворешниот про-
мет е Павиќевиќ Миодраг, директор без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1199/96. ^ ^ ^ ^ (8119) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2779/96 на регистарска влошка бр. 1-42815-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив и директор на Претпријатието за промет на голе-
мо и мало „ФИЕР" извоз-увоз д.о.о. ул. „Трипун Па-
новски“ бр. 2/3-3, Скопје. 

Новиот назив на фирмата е Претпријатие за про-
мет на големо и мало „ФИЕР" извоз-увоз д.о.о. ул. , 
„Трипун Пановски“ бр. 2/3-3, Скопје. 

Се брише Стаменовиќ Предраг, а се запишува 
Грнчаровска Љупка, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2779/96. (8120) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2588/96 на регистарска влошка бр. 1-68227-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и запишување право на вршење 
работи во надворешно-трговскиот промет на Пртпри-
јатието за трговија и услуги „СКО-МЕЛ" д.о.о. екс-
порт-импрт ул. „Кавадарска" бр. 16, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
23.09.1996 год. а основач е Ангеловски Стево од Ско-
пје. 

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 
070114,. 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
07016, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 
070150, 0702, 07021, 070211, 0070212, 070:213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 0709225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 
110909, 08012, 080129, 080190, 080201, 080202, 070310, 
070320. 

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

За обврските сторени во правниот проме одговара 
со сите свои средства-целосно. 

Управител и застапник на надворешно трговскиот 
промет е Ангеловски Стево (без ограничување) 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2588/96. ^ ^ ^ ^ (8035) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1289/96, на регистарска влошка бр. 1-27990-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за посредување и трговија 
„БОРОВИЌ“ ц.о. увоз-извоз ул. „III МУБ" бр. 71-3/ 
13, Куманово. 

Се брише Снежана Стојановиќ се запишува Никола 
Стојанов како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1289/96. (8036) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2887/96 на регистарска влошка бр. 1-57206-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
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на дејноста во внатрешен и НТП на Трговското прет-
пријатие „САНДРА-ТРЕИД" д.о.о. увоз-извоз ул. 
„Бојмија" Б-3 населба Вардар, Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
11001, 110302, 110303, 110309, 110620, 110903, 060501, 
060503, 110404 , 080201, 080202,, посредување, реек-
спорт, консигнација, изведување на инвестициони ра-
боти во странство, застапување на странски фирми, 
лизинг, приредување на саеми и изложби, шпедиција, 
меѓународен транспорт на стоки и патници во патниот 
сообраќај. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
2887/96. (8037) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2831/96, на регистарска влошка бр. 1-58508-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
име на фирма, на седиште, на основач на Претприја-
тието за трговија и услуги „ЛОРЕНО" експорт-им-
порт п.о. ул. „Мирче Ацев“ бр. 167/3-15, Скопје. 

Претпријатието во иднина се менува и ќе гласи: 
Претпријатие за производство, промет, посредување и 
услуги „АЛКА-ИМПЕКС“д.о.о. експорт-иморт ул. 
„Владимир Комаров“ бр. 6/1-10, Скопје. 

На ден 30.09.1996 год. во претпријатието пристапил 
Лазар Ризов а на истиот ден Хујиќ Рената истапила од 
претпријатието. 

Дејности: 110901, 110620, 110611,. 011313 , 011419, 
011413, 011420, 011430, 011526, 011602, 011710, 011721, 
011722, 011723, 011724, 011390, 011729, 011741, 011742, 
011743, 011749, 011799, 011949, 012001, 0120201, 012310, 
012321, 012322, 012323, 012324, 01261, 012613, 012622, 
012623, 012624, 012699, 012703, 013022, 013021, 013030, 
013090, 013113, 013114, 013115, 013119, 013050, 013121, 
013400, 013500, 013901, 013904, 0139009, 020110, 020121, 
020140, 030003, 030004, 050100, 050301, 050302, 060501, 
060502, 060503, 060601, 060602 , 080119, 080121, 080122,, 
080129, 080130, 080201, 080202 , 090110, 090121, 000123, 
090131, 090132 , 090133, 090139 , 090140, 090150 , 090160, 
090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 090189, 090201, 
090202, 090209, 100200, 110109, 110301, 110302, 110303, 
110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 120312. 

Во надворешен трговски пролет се прошируваат 
дејностите: посредување и застанување во областа на 
прометот со стоки и услуги, малограничен промет со 
Бугарија, Грција, Албанија и Србија, комисиони и 
консигнациони работи, слободни царински продавни-
ци, инженеринг, изведување градежни и занаетчиски 
работи во странство, меѓународен превоз на стоки и 
патници меѓународен туризам. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2831/96. (8038) 

на Претпријатието за трговија, угостителство и тури-
зам „НЕШО“ увоз-извоз, с. Доброшане, Куманово. 

Се брише Милинковиќ Ненад, директор, а се запи-
шува во внатрешен и надворешен промет Гигова Сне-
жанка, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2428/96. (8200) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2888/96 на регистарска влошка бр. 1-12723-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, основач, дејност и директор на Претпријатието 
за производство и трговија на големо и мало „ЛЕНИ-
МАРК" увоз-извоз ц.о. ул. „11 Октомври“ бр. 6/16, 
Титов Велес. 

Истапува основачот Георгиевски Ванчо, а приста-
пува Брчков Борче. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
060601, 060602, 060609, 060501, 060502, 060503. 

Се брише Георгиевски Ванчо, а се запишува 
Брчков Борче. 

Од Основниот и суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2888/96. (8201) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2846/96 на регистарска влошка бр. 1-59965-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основач и директор на Претпријатието 
за промет на големо и мало „АЛФА-КОМИ" д.о.о. с. 
М. Речица, Тетово. 

Истапува основачот Стоил ковска Нада, а пристапу-
ва Рустем Идризи. 

Се брише Стоилковска Нада, а се запишува Рустем 
Идризи. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2846/96. (8202) 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2967/96, на регистарска влошка го запиша 
во судскиот регистар основањето на трговец - поеди-
нец „ТП“ Лазо, Лазо Настевски ул. „Бетовенова" бр. 
12/6, Скопје. 

Дејности: 060501, превоз на патници во друмскиот 
сообраќај. 

Трговец-поединец во правниот промет со трети ли-
ца настанува во свое име и за своја сметка и одговара 
лично, со целиот свој имот. 

Во правниот промет трговецот - поединец го пре-
ставува Лазо Настевски управител, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2967/96. (8039) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1511/96 на регистарска влошка бр. 1-68169-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„БЕНЕР" д.о.о. увоз-извоз од село Љубаш - Скопско. 

Основач е Бислим Ризвановиќ. 
Дејности: 011314, 012201, 012310, 012322, 013010, 

013021, 013022, 013041, 013042, 013050, 013121, 020110, 
02012, 020140, 030003, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 
07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 07022, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070250, 070310, 070320, 
080201, 080190, 080202, 0901, 090150, 090171, 090172, 
110109, 110309, откуп на водоземци, желки и печурки. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1511/96. (8203) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2893/96 на регистарска влошка бр. 1-19008-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, трговија 
и услуги „ДЕЛ КРЕДЕРЕ" увоз-извоз д.о.о. ул. „Стра-
шо Пинџур" бр. 12, Куманово. 

Се брише Димитриевска Сузана, а се запишува Ди-
митриевски Љупчо. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2893/96. (8204) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2428/96 на регистарска влошка бр. 1-10253-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 13665/95 на регистарска влошка бр. 1-18693-
0-0-0, го заниша во судскиот регистар истапувањето 
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на основач и промена на седиште на Претпријатието 
за надворешна и внатрешна трговија „АГРАРИА-
КООП-СКОПЈЕ" д.о.о. трговски центар кула 2/3, 
Скопје. 

Новото седиште се наоѓа на ул. „Првомајска“ бб. 
Основачот „Аграриакооп" претпријатие за прои-

зводство и внатрешна и надворешна трговија со пот-
полна одговорност Загреб, истапува од претпријатие-
то „Аграриакооп" Скопје д.о.о. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
13665/95. (8205) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 2702/92 на регистарска влошка бр. 1-17782-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост на Претпријатието за трговија 
на големо и мало, угостителство, транспорт и шпеди-
ција „РАДИШАНИ КОМЕРЦ“ увоз-извоз ц.о. ул. 
„Бутелска“ 31 бр. 8, Скопје. 

. Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 26.02.1992 год., а основачи се Тодорова Донка и 
Тодоров Кирил од Скопје ул. „Бутелска 31" бр. 8. 

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

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
настапува во свое име и за своја сметка, а за обврски-
те превземени во правниот промет со трети лица прет-
пријатието одговара со сите свои средства (целосна од-
говорност ц.о.). 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е 
Тодорова Донка со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
2702/96. (8206) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2610/96 на регистарска влошка бр. 1-23344-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за промет на големо и 
мало „БОМИ КОМЕРЦ“ д.о.о. извоз-увоз, ул. „Наум 
Охридски“ бр. 36, Скопје. 

Дејности: 050302. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2610/96. (7956) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1303/94, на регистарска влошка бр.1-48056-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и запишување право за вршење 
работи во надворешно-трговскиот промет на Претпри-
јатието за трговија на големо и мало „МАЗНА КО-
МЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт ул. „Кочанска“ бр. 5 б, 
Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
31.04. 1994 год., а основач е Јовица Димоски. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 
07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128 , 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 110309, 110903, 110909, 
030003, 050100, 050302, 070310, 070320, посредување во 
надворешно-трговскиот промет, застапување на стран-
ски фирми, продажба на странска стока и консигнаци-
ја, изведување градежни работи во странство, реек-
спорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, 
Грција и Србија. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешно и надворешно трговското работење е 
Јовица Димоски, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1303/94. (7957) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2520/96 на регистарска влошка бр. 1-68151-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар' основањето на 
Трговец-поединец „ТОПХНА" ТП на Стојан Никола 
Николовски ул. „Никола Малешевски“ 14/2-5, Скопје. 

Основач: Стојан Никола Николовски од Скопје. 
Дејности: 060602, превоз на патници со такси авто-

мобили. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица 

истапува во свое име и за сроја сметка, а за о,бврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Стојан Николовски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2520/96. (7958) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2740/96, на регистарска влошка бр.1-52482-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма, промена на седиште, промена на основач, промена 
на дејности на Трговското претпријатие „ХАМДИ-
КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт ул. „Коста Абраше-
виќ“ 52-а, Скопје. 

Во иднина ќе гласи: Претпријатие за трговија и ус-
луги „СО-ЕМ" д.о.о. експорт-импорт бул. „Стив Нау-
мов“ 7/16, Скопје. 

На ден 25.09.1996 год. во претпријатието пристапи-
ле Емил Османов и Соња Даневска, а-на истиот ден 
истапил Хамди Браими. 

Дејности: 090201, ,090299. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2740/96. . (7959) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2132/96, на регистарска влошка бр. 1-66627-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатие за производство, промет 
и услуги „ДЕЈОН ПЛУС" д.о.о. увоз-извоз бул. „А-
СНОМ“ бр. 40/1-4, Скопје. 

Со одлука бр. 112/1/96 од 04.07. 1996 год., основа-
чот ја проширува дејноста на претпријатието со след-
ните нови дејности: 011419, 011430, 011820, 011910, 
011920, 013010, 013111, 013113, 013114, 013115, 013119, 
013121, 013122, 013200, 040003, 0901289. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2132/96. ' (7960) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2769/96, на регистарска влошка бр. 1-27738-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар; проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за превоз и услуги и 
промет „РАШ ТРАНСКОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз ул. 
„Гаврил Константиновиќ“ бр. 27а, Скопје. 

Дејности: 020140, 020110, 030003, 030004, 080201, 
080202, 090172 , 090179, 110109, 110903, 110109, 110903, 
013022, 013041, 013043, 013119, 013121, 013440, 013500, 
013904. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2769/96. ' (7961) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2890/96, на регистарска влошка бр. 1-8678-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име 
на фирма промена на основач и проширување на деј-
ност на Претпријатието за тракси превоз, производ-
ство, промет и услуги „КОМПАНИЈА КУМАНОВО“ 
ц.о. експорт-импорт ул. „Тоде Мендол" 2-а, Кумано-
во. 

Кон претпријатието пристапува Златко Спасовски 
и Александар Величковски. 

Дејности: 060503, 060601, 060602, 070121, 070122, 
070123, 070125, 070127, 070128 , 070129, 070213, 070219, 
070225 , 070226, 070227, 070229 , 070240, 080121, 080129, 
080201, 090121, 090160, 090202, 110909. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2890/96. (7962) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1125/96 на регистарска влошка бр. 1-67996-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство „КОКА-1" д.о.о. 
увоз-извоз ул. „Стојан Арсовски“ бр. 10, Куманово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање, 
а основач е Снежана Спасовска од Куманово. 

Дејности: 013200, 013042, 020140, 020202, 060502, 
060503, 070111, 070122, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
090219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090110, 
110909, 110909, 070310, 070320. 

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

е Снежана Спасовска, како работоводен орган без 
ограничување. 

Од- Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1125/96., , (7976) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1280/96, на регистарска влошка бр. 1-68112-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„АЛЕКС-КОМПАНИ 87" д.о.о. ул, „Вук Караџин" 
бр. 5, Куманово. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 
1, а основач е Јовица Димитриевски. 

Дејности: 011232, 011313, 011315, 011941, 011949, 
012410, 012421, 012429, 013400, 020140, 050100, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060601, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 090183, 110302, 
110903. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Јовица Димитриевски, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1280/96. (7977) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2527/96 на регистарска влошка бр. 1-68166-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговец - поединец за превоз на патници и стоки „ЗЕ-

КО - ТРАНС“ ТП ул. „Гоце Делчев“ бр. 24, Дебар.' 

Трговец - Поединец е основано со пријава бр. 1/1 
од 18.09. 1996 год., а основач е Беким Чанка од Дебар. 

Дејности: 060501, 060502,060503. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Чанка Беким, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2527/96. ^ ^ ^ ^ (7978) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2812/96, на регистарска влошка бр. 1-21297-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Трговското пртпријатие на големо и ма-
ло „ВЕСКОМ" ц.о. увоз-извоз ул. „Томас Минцер“ 
бр. 18, Скопје. 

Дејности: 090209. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2812/96. (7979) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението. 
Срег. бр. 1556/96, на регистарска влошка бр. 1-27965-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на назив 
на фирмата, промена на основач на Претпријатието 
за производство и промет „БЕЛ“ д.о.о. експорт-им-
порт ул. „Трнодол“ бр. 7, Скопје. 

Во иднина ќе гласи: Претпријатие за производство, 
промет и услуги „БЕЛ“ д.о.о. експорт-импорт ул. 
„Трнодол“ бр. 7, Скопје. 

На ден 27.06.1996 год., во претпријатието приста-
пил Димче Славески. 

Дејности: 011211, 011219, 011231, 011232, 011299, 
011430, 011710, 011721, 011722 , 011723, 011724, 011729, 
011749 , 011799, 011949, 012001, 012130, 012142, 050301, 
050302, 090110, 090121, 090122 , 090123, 090129, 090131, 
090132, 090133 , 090139, 090181, 110302, 120350. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1556/96. (7980) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2789/96, на регистарска влошка бр. 1-36108-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „СОФТИДЕАЛ" д.о.о. експорт-импорт ул. 
„Ферид Заири“ бр. И, Скопје. 

Се брише Иле Наумовски се запишува Тони Пе-
тров како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2789/96. (7981) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2932/96 на регистарска влошка бр. 1-11194-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување во внатрешен промет и НТР 
на Претпријатието за трговија на големо и мало „ВИ-
МА КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт Бул. „Илинден“ 
бр. 3-39, Скопје. 

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

Се брише Лалчевски Александар - директор со 
неограничени овластувања. 

Се запишува Лалчевски Бранко директор со нео-
граничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2932/96. (8029) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 2656/96, на регистарска влошка бр. 1-21026-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
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основач и лице овластено за застапување во внатре-
шен трговски промет и НТР на Претпријатието за 
трговија и услуги „ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН КЛУБ“ 
д.о.о. увоз-извоз бул. „Јане Сандански“ бр. 96/3-2, 
Скопје. 

Како основач истапува лицето Игор Илиев од Ско-
пје а пристапува Јован Илиев од Скопје. 

Се брише досегашниот директор Игор Илиев, а се 
запишува Јован Илиев директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
2656/96. (8030) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2805/96, на регистарска влошка бр. 1-68194-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар Трговец поеди-
нец - приватна здравствена организација - ординација 
по општа медицина и ординација по општа стоматоло-
гија „Д Ѕс Д“ ул. „Мраморец“ бр. б-б, Скоје. 

Основач: Јованка Здравко Василевска-Ристовска 
Дејности: 130120, 130140. 
Управител на организацијата и лице со неограниче-

ни овластувања ќе биде Јованка Василевска-Ристевска 
од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2805/96. (8032) 

Предмет на работење: угостителска дејност ќебап-
чилница грил. 

Одговарам со целиот свој имот. 
Овластено лице е: Бојда Мајмина со неограничено 

овластување управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2957/96. (8034) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 2774/96 на регистарска влошка бр. 1-28602-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и директор на Претпријатието ,за внатрешен 
и надворешен промет на големо и мало „АФРОРА" 
ц.о. с. Кондово, Скопје. 

Истапување на основач Мифтар Бакиу од претпри-
јатието за внатрешен и надворешен промет „АФРО-
РА" ц.о. с. Кондово, Скопје. 

Пристапување на нов основач, Бојамин Бакиу, во 
претпријатието за внатрешен и надворешен промет 
„АФРОРА" ц.о. с. Кондово, Скопје. 

Разрешување на директор за внатрешен и надворе-
шен промет „АФРОРА" ц.о. Мифтар Бакиу. 

Именување нов директор на претпријатието за вна-
трешен и надворешен промет „АФРОРА" ц.о. с. Кон-
дово, Скопје Бојамин Бакиу. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
2774/96. (8031) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3113/96 на регистарска влошка бр. 1-58851-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста и промена на лице на Производно-тргов-
ското услужно претпријатие „СТТ-ТРАДЕ“ д.о.о. 
увоз-извоз, ул. „Марко Орешковиќ 4" бр. 3, Скопје. 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 
011232, 011390, 011724, 011729, 012201. 

Се брише Крстевски Темелко, директор, а се запи-
шува во внатрешен и надворешен промет Николовски 
Перо, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3113/96. (8453) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3242/96 на регистарска влошка бр. 1-68249-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар ТП Величковски 
Драгутин Перица „Мишо“ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14-4-
6, Скопје. 

Управител Величковски Перица без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3242/96. ^ ^ ^ „ (8454). 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2033/96 на регистарска влошка бр. 1-47619-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, трговија 
и услуги „НЕНА 86" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Јани 
Лукровски“ бр. 12/11, Скопје. 

Се брише Силвана Петрушева, се запишува Живко 
Ајевски како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2033/96. (8455) 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2956/96, на регистарска влошка бр. 1-68208-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговец-поединец Неат Шукри Бекири Т.П. „1ИЕКИ" 
ул. „Вуковарска" бр. 54/2-16, Скопје. 

Дејности: 060602, превоз на патници со такси авто-
мобили. 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец истапува во свое име и за своја сметка. 

За преземените обврски во правниот промет со 
трети лица трговецот поединец одговара со целиот 
свој имот. 

Неат Бекири - неограничено овластување управи-
тел. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2956/96. (8033) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2819/96 на регистарска влошка бр. 1-44041-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште и пристапување на основач на Трговско-
то претпријатие „ВЕРСУС" д.о.о. експорт-импорт, ул. 
„Мите Богоевски - 6" бр. 11, Скопје. 

Досегашниот назив на Трговското претпријатие 
„ВЕРСУС" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Мите Богоев-
ски - 6" бр. 11, Скопје во иднина се менува и ќе гласи: 
трговско претпријатие „АКСЕС ТРЕИД“ д.о.о. екс-
порт-импорт, бул. „Климент Охридски“ бр. 24/1-5, 
Скопје. 

На ден 1.10.1996 год., во претпријатието пристапил 
Докхани Схабестари Роберт. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2819/96. (8456) 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2957/96, на регистарска влошка бр. 1-68230-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трго-
вец по,единец Бојда Бајрам Мајмина „МАРАТОНЦИ-
ГРИЛ" Т.П. ул. Бул. „Јане Сандански“ бб, Скопје. 

Основач: Бојда Мајмина од Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 949/96 на регистарска влошка бр. 1-1018-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата 
на Издавачкото претпријатие „КУЛТУРА“ ц.о. Ак-
ционерско друштво, бул. „Св. Климент Охридски“ бр. 
68-а, Скопје. 

Трансформација на издавачкото претпријатие 
„КУЛТУРА“ ц.о. АД, во мешовита сопственост бул. 
„Св. Климент Охридски“ бр. 68-а, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 949/ 
96. (8457) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3172/96 на регистарска влошка бр. 1-16108-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, основач, проширување на дејноста во внатрешен 
и надворешен трговски промет и промена на директор 
на Претпријатието за завршни работи во градежни-
штвото „СКОЛ" д.о.о. ул. „Александар Мартулков" 
бр. 49, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува лицето Дејаноски 
Димитрије од Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503 , 070131, 
080132, 070212 , 070213, 070214, 070219, 070221, 070227, 
070260, 090132. 

Дејноста во надворешен промет се проширува со 
застапување странски фирми и реекспорт, посредува-
ње во надворешно-трговското работење, комисиони 
работи, консигнациони работи, услуги во меѓународ-
ниот транспорт на стоки и патници, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, ус-
луги во меѓународна шпедиција. 

Се брише Костадиновски Зоран се запишува Деја-
носки Димитрије, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3172/96. (8458) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3062/96 на регистарска влошка бр. 1-41725-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за трговија и градежни-
штво „ДИЛ" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Франклин 
Рузвелт" бр. 70/1-9, Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
080111, 080112 , 080113, 080114 , 080119, 080121, 080122, 
080123 , 080190 , 080202, 090121, п 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3062/96. (8459) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3041/96 на регистарска влошка бр. 1-35462“О-
О-О, ја запиша во судскиот регистар промената на за-
стапник на Претпријатието за промет и услуги „ЛИ-
НА-КОМЕРЦ“ п.о.'експорт-импорт, ул. „Лајош Ко-
шута“ бр. 24, Маџари, Скопје. 

Се врши промена на лице овластено за застапување 
во внатрешен и надворешен трговски промет. 

Се брише Стојков Сашко, директор без ограничу-
вање. 

Се запишува: Наташа Трајковска, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3041/96. (8460) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3336/96, го запиша во судскиот регистар упи-
сот на трговец поединец на Трговското претпријатие 
„ЕДИ-КОМЕРЦ" ул. „Никола Малешевски“ зг. 18/2-
2, Скопје. 

Претпријатието е основано со пријава за основање 
од 17.10. 1996 год. а основач е Саадет Рамадан Идри-
зи. 

Дејности: 070121. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица 

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

,Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Саадет Идризи, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3336/96. (8346) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3080/96, на регистарска влошка бр.1-68273-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец 
поединец на Трговското претпријатие ,,ЛЕР" ул. 
„Карл Либкнехт" 3-2/14, Скопје. 

Основач: Ерол Лиманоски. 
Дејности: 060602. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Ерол Лиманоски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3080/96. (8347) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1454/96 на регистарска влошка бр. 1-68033-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственсот на Претпријатието за производ-
ство, услуги и трговија на големо и мало „ЦОКИ 96" 
ц.о. увоз-извоз ул. „Пелинска" бр. 12, Куманово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
бр. 01-1 од 22.05. 1996 год., а основач е Слободан Пе-
шиќ. 

Дејности: 013030, 013042, 013050, 013074, 013099, 
013200, 011941, 011949, 012130 , 012321, 013121, 013122, 
020140, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 
070123 ; 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070140, 070150 , 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222 , 070223, 070224 , 070225, 080201, 080202, 
110903, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застанување на претпријатието 
во внатрешен и надворешен трговски промет е Слобо-
дан Пешиќ, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1454/96. (8348) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3337/96, на регистарска влошка бр. 1-68291-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
уписот на поединец на Трговското претпријатие „ГО-
НИ“ ул. „Страшо Пинџур" бр. 59а-7, Кавадарци. 

Основач: Драган Кузманов. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
Драган Кузманов, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3337/96. (8349) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3265/96, на регистарска влошка бр. 1-68268-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трго-
вец поединец на Трговското претпријатие „ФОРД" с. 
Мерово, Тетово. 

Основач: Кадри Муарем Салихи. 
Дејности: 060602, превоз на патници со такси авто-

мобил. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица 

истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет претпријатието целосно 
одговара. 
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Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Кадри Салихи, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3265/96. (8350) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3471/96 на регистарска влошка бр. 1-56860-0-

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и лице овластено за застапување на Претпри-
јатието за производство, услуги и трговија на големо 
и мало „ШАСКО“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Крсте 
Мисирков“ бр. 57-а 2/4, Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Биљана 
Иванова од Скопје со одлука од 28.10.1996 год. а при-
стапува Ванчо Иванов од Скопје со одлука од 
28.10.1996 гд. 

Се брише досгашниот застапник Биљана Иванова 
- директор без ограничување, се запишува Ванчо Ива-
нов - директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр, 
3471/96. —: (8516) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3228/96 на регистарска влошка бр. 1-11595-0-

0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за , промет на големо 
мало и надворешно трговски промет со прехранбени и 
непрехранбени производи „ЕФТИНИЈА-КОМЕРЦ" 
д.о.о. ул. „Панче Попоски“ бр. 15, Скопје. 

Дејности: 013021, 013022, 013050, 013500, 020110, 
020121, 020140, 030003, 060501, 060502, 060503, 070111, 
070150, 070240, 090190, 080201, 080202, 1103,91,, 110302, 
110303, 110304, 110309, 110404, 110909, посредување и 
застапување во промет на стоки и услуги, реекспорт, 
консигнација, малограничен проемт со сите соседни 
земји: Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3228/96. (8517) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3304/96, на регистарска влошка бр. 1-39291-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за промет на големо и 
мало, производство и услуги „ГРАЛ-КОМЕРЦ" увоз-
извоз ц.о. Бул. „АВНОЈ“ бр. 98/30, Скопје. 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 
012615, 012699 , 012421. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3304/96. (8518) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3288/96, на регистарска влошка бр. 1-48789-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за новинско-издвачка деј-
ност и маркетинг „ПТА" д.о.о. ул. „Никола Парапу-
нов" бб, комплекс Макотекс, Скопје. 

Се брише Соња Ангелова се запишува Дарко Мар-
ковиќ како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3288/96. (8519) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2818/96, на регистарска влошка бр. 1-15729-
0-0-0, ја запиша во- судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија, туризам и услу-
ги „ВИПТУРС" д.о.о. експорт-импорт ул. „163" бр. 
117, Скопје. 

Се брише Панче Трајковски се запишува Дејан 
Трајковски како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2818/96. (8521) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 989/96, на регистарска влошка бр. 1-2550-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на ТП „ВАРДАР КОМЕРЦ“ д.о.о. Бул. „АВНОЈ“ 
бр. 34, Скопје. 

Со одлука од 06.02.1996 год, истапува Апостолов-
ски Сашо од Гостивар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 989/ 
96. (8522) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, ,со решението 
Срег. бр. 3533/96, на регистарска влошка бр. 1-26485-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач, дејност и директор на Претпријатието за 
производство и трговија на големо и мало „ПИКИ-
КОМЕРЦ" експорт-импрот ц.о. ул. ,,И Македонска 
бригада“ бб, Скопје. 

Истапува основачот Беќир Аслани, а пристапува 
Шерафедин Рака. 

Дејности: 070211, 070212, 070214, 070223, 070224, 
070226, 070229, 070240, 070250, 070260. 

Дејноста во НТП се проширува со: надворешна 
трговија со прехранбени производи и надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 

Се брише Беќир Аслани, се запишува Шерафедин 
Рака. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3533/96. (8523) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3655/96, на регистарска влошка бр. 1-10778^ 
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
својство на лице овластено за застапување на Прет-
пријатието за промет „МАКЕДОНИЈАЛЕК" експорт-
импорт д.о.о. со п.о. ул. „Антон Попов“ бр. 3, Скопје. 

Се брише Солунка Момчиловиќ в.д. директор без 
ограничување. Се запишува Солунка Момчиловиќ -
директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3655/96. (8520) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3558/96 на регистарска влошка бр. 1-49560-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште на Здравствената организација, специјалистичка 
ординација по гинекологија и акушерство „ШОПОВ“ 
ц.о. „ул. „Цветан Димов“ комплекс Чаирчанка делов-
на просторија 55. 

Здравствената организација-специјалистичка орди-
нација по гинекологија и акушерство „ШОПОВ“ ц.о. 
ул. „Фредерик Шопен“ бр. И, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3558/96. ^ ^ ^ ^ (8538) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3561/96, на регистарска влошка бр. 1-68172-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на нази-
вот на Приватното претпријатие „ТРГОТЕКСТИЛ-
АНГРО" д.о.о. ул. ;,Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 
50, Скопје. 

Називот на правното лице Претпријатие „ТРГО-
ТЕКСТИЛ-АНГРО“ д.о.о. Скопје се менува и истиот 
гласи: Претпријатие „СТАРТТЕКС" д.о.о. ул. „Мито 
Хаџивасилев Јасмин“ бр. 50, Скопје, и скратениот на-
зив гласи: „СТАРТТЕКС" д.о.о. ул. „Мито Хаџиваси-
лев Јасмин“ бр. 50, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3561/96. (8539) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2933/96 на регистарска влошка бр. 1-13504-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
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на дејноста на Производното трговско услужно прет-
пријатие на големо и мало „МИНОЛТА-КОМЕРЦ" 
д.о.о. експорт-импорт ул. „Ј. Златаноски“ бр. 18, Те-
тово. 

Дејности: 060602. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2933/96. (8540) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2734/96, на регистарска влошка бр. 1-52168-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Производното услужно и трговско прет-
пријатие „СВЕТЛОСТ-94" ц.о. увоз-извоз ул. „Горе 
Брушански“ бр. 11, Кавадарци. 

Дејности: 020140, 030003, 070227, 090189, 110109. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2734/96. (8541) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3047/96 на регистарска влошка бр. 1-14740-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување во внатрешен промет на 
Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„ГО-ГО“ ц.о. ул. „155-а", бр. 30-а, Скопје. 

Се брише досегашниот директор Трајковска Љуби-
ца, а се запишува Ацевски Живко - директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3047/96. (8524) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2057/96 на регистарска влошка бр. 1-49521-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето и 
истапувањето на основач и промена на директор на 
Претпријатието за производство, промет со стоки и 

услуги „КЕШО КОМПАНИ“ увоз-извоз ц.о. ул. „Ог-
њан Прица“ бр. 7, Скопје. 

Од претпријатието истапува како основач - Љиља-
на Кешќец, како основачи пристапуваат: Коруноски 
Злате и Гугински Фончо. 

Се брише директорот - Кешќец Љиљана, се имену-
ва Гугиноски Фончо како нов директор без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2057/96. (8525) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3211/96, на регистарска влошка бр. 1-60236-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на работа на Претпријатието за производ-
ство и промет на опрема и материјали за стоматологи-
ја „А ДЕНТ" д.о.о. ул. „Партизански одреди“ АЗ 1/2, 
Скопје. 

Дејности: 070123, 070125, 070223, обавување на ме-
ѓународна шпедиција и транспорт. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3211/96. к (8542) 

Основниот суд Скопје I - Скопје,, со решението 
Срег. бр. 3440/96, на регистарска влошка бр. 1-45990-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив основач и директор на Претпријатието за прои-
зводство, трговија, транспорт туризам и услуги „ХА-
КАН-КОМПАНИ“д.о.о. експорт-импорт с. Врапчи-
ште, Гостивар. 

Кон претпријатието пристапува новиот основач 
Узеири Талант од Гостивар. 

Се брише Беќири Ејуп се запишува Узеири Талант 
како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3440/96. (8526) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3292/96, на регистарска влошка бр. 1-42563-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште и директор на Претпријатието за производство, 
услуги и трговија на големо и мало „ДИФЕНС -
Л.Т.КО" увоз-извоз, Вељко Влаховиќ бб, Стар Дој-
ран. 

Се брише Лефтер Калајџиев, се запишува Танка 
Калајџиева. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3292/96. (8543) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3329/96, на регистарска влошка бр. 1-55257-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште основач проширувањето на дејноста и промена-
та на директор на Претпријатието за новинско изда-
вачка дејност промет и услуги „НОВА ЛИТЕРАТУ-
РА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Коста Шахов“ бр. 14, 
Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Тихомир Милошев-
ски од Скопје. 

Дејности: 012421, 012429, 013099, 013400, 070150, 
070240, 110301, 110303, 110404, 110680, 110903, 110109, 
120311, 120312, 190183. 

Се брише Данијела Милановска Пешиќ се запишу-
ва Тихомир Милошевски како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3329/96. (8527) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3372/96, на регистарска влошка бр. 1-30121-
0-0-0,-го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за внатрешна и надво-
решна трговија „РАМЕКА" д.о.о. ул. „7 Јули“ бр. 59, 
Скопје. 

Дејности: 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 
012322, 012323 , 012324. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
'3372/96. (8544) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2837/96, на регистарска влошка бр. 1-23180-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за надворешен и внатрешен 
промет на големо и мало „ВИКТОРИЈА“ џ.о. ул. 
„Киро Фетак“ бр. 50, Куманово. 

Се брише Мухамет Зеќири се запишува Беким Зе-
ќири како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2837/96. (8528) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3317/96, на регистарска влошка бр. 1-20979-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште и директор на д.о.о. Агенција за вештачење 
експертиза „М" бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 
24-1 локал 5, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 3317/ 
96. (8529) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2945/96 на регистарска влошка бр. 1-9632-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за промет на големо и 
мало, производство и услуги „ЕУРОБИС“ извоз-увоз 
д.о.о. с. Лешок, Тетово. 
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Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 
060501, 060503, 060601, 060602, 080111, 080112, 080112, 
080129. 

Во надворешен трговски промет се прошируваат 
дејностите: комисиони работи, консигнациони работи, 
малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и 

Југославија, угостителски и туристички услуги, аген-
циски услуги во транспортот, услуги во меѓународниот 
транспорт на стоки и патници. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2945/96. (8510) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2068/96 на регистарска влошка бр. 1-2626-0-

0-0,; ја запиша во судскиот регистар трансформацијата 
на во мешовита сопственсот на Акционерското 
друштво во мешовита сопственсот Фабрика за прера-

ботка на пластични маси АД „ДЕПЛАСТ" Дебар. 
Фабрика за преработка на пластични маси „ДЕ-
ПЛАСТ“ а.д. со п.о. ул. „Едвард Кардељ“ бр. 38, Де-

бар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2068/96.. (8511) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1203/96, на регистарска влошка бр. 1-42880-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста во внатрешно трговското работење Но-
винско издавачкото претпријатие „ШКУПИ" експорт-
импорт ул. ,Џон Кенеди“ бр. 28, Скопје. 

Дејноста ре проширува со: 013400. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

1203/96. (8512) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. (1.699/96, на регистарска влошка бр. 1-61014-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за производство и промет 
на стоки иг услуги „ЗАБАР КОМПАНИ“ експорт-им-
порт д.о.о. ул. „Востаничка“ бр. 42-а, Скопје. 

Од претпријатието како основач истапува Макало-
ски Кирил о,д Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1699/96. ' . (8513) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 314/96, на регистарска влошка бр. 1-49255-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште и проширувањето на Претпријатието за инжене-
ринг и трговија „АРК" д.о.о. ул. „Јуриј Гагарин" бр. 
33/17, Скопје. 

Дејноста се проширува со 030004, 060502, 060503, 
100399, 070250', 110909, 070320, превоз на стока во ме-
ѓународен друмски сообраќај, застапување на странски 
фирми, малограничен промет со сите соседни земји, 
реекспорт и трговија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 314/ 
96. (8514) 

090139, 090209, 110109, 110302, 110309, 110909, меѓуна-
роден транспорт на стоки, услуги на внарешна и меѓу-
народна шпедиција, посредништво, вршење комисиони 
работи, консигнација и застапување. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 3214/ 
96. (8515) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2408/96 на регистарска влошка бр. 1-2759-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма на РО Дом на култура „МАКЕДОНИЈА“ ц.о. ул. 
„Димитар Влахов“ бб, Гевгелија, 

Досегашната фирма се менува и во иднина ќе гла-
си: РО Дом на култура „МАКЕДОНИЈА“ ц.о. Гевге-
лија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2408/96. (8502) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2012/96, на регистарска влошка бр. 1-776-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Центар за средно насочено образование 
„ЗДРАВКО ЧОЧКОВСКИ" Дебар. 

Се брише Ќамил Марку се запишува Исен Скара 
како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2012/96. (8503) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2545/96 на регистарска влошка бр. 1-48262-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште и директор на Претпријатието за трговија на го-
лемо и мало и услуги во прометот ,,ФИЛИП-СТЕЛА" 
увоз-извоз ц.о. ул. „Радњанска" бр. 2, Демир Капија. 

Се брише Будимировиќ Звонимир, се запишува Ма-
музиќ Љубица;. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2545/96. (8504) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3313/96,: на регистарска влошка бр. 1-9262-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште на Производно и трговско претприајтие „ИМПЕР 
КОМЕРЦ“ експорт-импорт ц.о. ул. „Марко Орешко-
виќ" бр. 8/4, Скопје. 

Се врши промената на седиштето на претпријатие-
то и во иднина ќе биде на ул. „Ш-та Македонска бри-
гада“ бр. 10, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3313/96. ч (8505) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3214/96, на регистарска влошка бр. 1-13568-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште и проширувањето на дејноста на Претпријатие-
то за трговија на големо и мало „РОБОТРОН ЈУ-
НИОР“ ц.о. ул. „Кавалска“ бр. 47, Скопје. 

Се менува седиштето и во иднина ќе гласи на ул. 
„367" бр. 9, Скопје. 

Дејности: 011.3.13, 011710, 011721, 011722, 011723, 
011729, 011791, 060502, 080121, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090110, 090122, 090123, 0980131, 090132, 090133, 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3314/96, на регистарска влошка бр. 1-62632-
0-0-0ј ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диштето на Претпријатието за трговија и услуги „А-

КВИЗИТОР" експорт-импорт п.о. ул. „Руди Чаевац" 
бр. 6/70, Скопје. 

Се врши промената на седиштето и во иднина ќе 
гласи на ул. „Ш-та Македонска бригада“ бр. 10, Ско-
пје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3314/96. (8505) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2914/96, на регистарска влошка бр. 1-65324-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
име и седиште на Градежното претпријатие „БЕТОН-
ТИТОВ ВЕЛЕС“ а.д. ц.о. ул. „Алексо Демниев“ бр. 
.25, Титов Велес. 
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Досегашното седиште се менува и во иднина ќе гла-
си: Градежно претпријатие „БЕТОН-ВЕЛЕС" ад ц.о. 
ул. „Алексо Демниев“ бр. 25, Велес. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2914/96. (8506) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3051/96, на регистарска влошка бр. 1-41422-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив на фирма, седиште, основач и прошрувањето на 
дејноста на лице овластено за застапување во внатре-
шен и НТП на Претпријатието за производство, трго-
вија и услуги „ОЛИМПИЈА“ извозтувоз д.о.о. ул. 
„Ѓорче Петров“ бр. 10 локал 6, Скопје. 

Се менува називот и седиштето на претпријатието 
така да во иднина ќе гласи: 

„Е.З КОМЕРЦ - Е“ д.о.о. Трговско претпријатие 
увоз-извоз ул. „Неврокопска" бр. 15, Скопје. 

Од претпријатието истапува Ацо Терзиевски од 
Скопје, а пристапуваат Иванов Емил и Иванова Зори-
ца од Скопје. 

Дејноста на претпријатието се проширува со: 
011990, 012615, 012699, 110309. 

Да се брише досегашниот директор Ацо Терзиев-
ски, а се запишува Зорица Иванова директор со нео-
граничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 3051/ 
96. (8507) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3577/96, на регистарска влошка бр. 1-20083-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и директор на Претпријатието за промет и 
услуги „УНИ-СМЕТ" увоз-извоз д.о. ул. „Никола Па-
рапунов" бр. 5450, Скопје. 

Пристапува основачот Ристовски Душан, истапува 
Ристовска Дивна. 

Се брише Дивна Ристовска, се запишува Душан Ри-
стовски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3577/96. (8508) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2504/96, на регистарска влошка бр. 1-54642-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диштето и основач на Претпријатието за производство 
промет и услуги „ЕКЦ ЕДУКАЦИОНЕН КОМПЈУ-
ТЕРСКИ ЦЕНТАР“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Рузвелто-
ва" бр. 23/11, Скопје. 

Новото седиште е на ул. „Вангел Дину“ бр. 16, 
Скопје. 

Пристапуваат основачите Љубомир Хаџи Манев и 
Ѓорѓи Божиновски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2504/96. (8509) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2899/96 на регистарска влошка бр. 1-68257-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
трговец поединец Виолета Дончо Јовановска „ВИА-
БИРО" „ТП“ ул. „Фјодор Достоевски" бр. 2/4, Скопје. 

Трговец-поединец е основан со пријава бр. 1 од 
4.10.1996 год. 

Трговец поединец: Виолета Јовановска од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2899/96. (8308) 

0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата 
на „ЖИТО-ЈУГ" Акционерско друштво за производ-
ство и промет со мелнички и пекарски производи со 
ц.о. ул. „Индустриска“ бр. 17, Кавадарци. 

Се брише Јованов Живко е.д. директор, се запишу -
ва Јованов Живко - директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. -бр. 
2653/96. ^ ^ ^ ^ (830 9) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2277/96, на регистарска влошка бр. 1-682 52-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето/ на 
ТП Трговец-поединец „НЕНО-ИМПЕКС" ТП Стани-
мир Бобан Спасовски ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 9 Б-1/ 
15, Куманово. 

Фирмата е основана со пријава бр. 01-01 од 
23.09.1996 год. со следните дејности: 070111, 070112, 
070113,070114,070129. 

Основач е: Спасовски Бобан, а Трговец-поединец и 
прокурист на фирмата с Спасовски Бобан без ог рани-
чување и во правниот промет со трети лица ист апува 
во свое име и за своја сметка. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срс:;г. бр. 
2277/96. '(8312) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
ето Ст. бр. 6/96 од 13.ХП.1996 година заклучена е сте-
чајната постапка над должникот ПТП „Холивуд Текс" 
од Тетово со жиро сметка 41500-601-7587. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата. 

Од Основниот суд во Тетово. (2149) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
ние на поранешниот Окружен стопански су д - Скопје 
Ст. бр. 1387/95 од 14.Х1.1995 година е отворена стечајна 
постапка над должникот „Мина - промет“ од Богданци. 

За стечаен управник е одреден Живко Лазаров од 
Гевгелија, ул. „Мито Зафиров“ бр. 28, телефон 89-047/ 
84-605. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок о д 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
стечајниот совет со пријава во два примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлаг ање. 

Рочиште за испитување на пријавените; побарувања 
се закажува на 12.11.1997 година во 09,155 часот, соба 
број 29 при овој суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија (2150) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2653/96, на регистарска влошка бр. 1-2656-0-

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
ние П. Ст. бр. 1873/96 од 12.11.1996 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП „Киме" од Стоја-
ково. 

За стечаен судија е одреден Дилберо в Драги, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Живко Лазаров од 
Гевгелија, ул. „Мито Зафиров“ бр. 28,, телефон 89-047/ 
84-605. 

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 примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. 
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 12.11.1997 година во 9,00 часот, соба број 
29 при овој суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија (2151) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението II. Ст. бр. 832/96 од 04.XII.1996 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДОО „Жи-
томакедонија" од Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 16. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Славка Павлова од 
Скопје, ул. „Козара“ бр. 42/3-21, телефон 211-321. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 22.I.1997 година во 9,00 часот, соба број 
26 при овој суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија (2152) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со, 
решението Сг. бр. 840/96 од 04.ХII.1996 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот АД „Интерко-
мерц" од Скопје, ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 14. 

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

За стечаен управник е одреден Божиновски Георги 
од Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 63/2-7, телефон 132-289. 

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 примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 17.II.1997 година во 10,30 часот, во ба-
рака 4, соба број 5 при овој суд. 

Од Основниот суд во Скопје II - Скопје (2153) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
ето Ст. бр. 225/96 отвора стечајна постапка над ДОО 
„МБ - КО" - Тетово со жиро сметка 41500-601-35181, 
но не се спроведува и истата се заклучува. 

Од основиот суд во Тетово. (2154) 

За стечаен управник е одреден Адем Речи, од 
Струга, ул. „Малешевски пат“ бр. 146. 

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 примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 29.I.1997 година во 10,15 часот во Основ-
ниот суд - Струга. 

Огласот е истакнат на огласна табла во судот на 
10.ХП.19% година. 

Од Основниот суд во Струга. (7156) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Сг. бр. 648/96 од 04.ХII.1996 го днана е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППП „Шутка 
Комерц“ од Скопје, ул. „Иљо Војвода“ бр. 23-а. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Стојан Марковски од 
Скопје, ул. Ѓорче Петров“ бр. 3/38, телефон 316-794. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 22.1.1997 година во 11,00 часот, соба 
број 26 при овој суд зграда ца Апелациониот суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2162) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението II. Сг. бр. 1017/96 од 11.XII.1996 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги „Асграком" од Скопје, ул, „Фран-
клин Рузвелт" бр. 3. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 22.1.1997 година во 11,10 часот, соба 
број 26 при овој суд, зграда на Апелациониот суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2163) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
ето Ст. бр. 187/% од ЗО.Х.19% година, против ПП „Бе-
рат Комерц“ од Тетово се отвора стечајна постапка, но 
не се спроведува и истата се заклучува, согласно член 
88, став 1 од Законот за присилно порамнување, стечај 
и ликвидација. 

Од Основиот суд во Тетово. (2155) 

Основниот суд во Струга, со решението Ст. бр. 158/ 
96 од 10.XII.1996 година е отворена стечајна постапка 

над должникот П П ,Дала - Транс“ од с. Октиси. 
За стечаен судија е одреден Фатмир Даути, судија 

при овој суд. 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
ето Ст. бр. 276/96 од 14.Х.1996 година е о т в о р е н а сте-
чајна постапка над должникот ПТП „ВЕ-НА“ од Те-
тово, ул. „180" бр. 1/11. 

За стечаен судија е одреден Исмаилаки Х а с а н и су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Глигур С и м о с к и од 
Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 222, телефон 094/22-
025. 

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 примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ти намират долго-
вите према сречајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
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се закажува на 24.11.1997 година во 11,00 часот, соба 
број 60 при овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (2143) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето Ст. бр. 182/96 од 10.X. 1996 година „ отворена сте-
чајна постапка над должникот ППУТ „Југо-Бис" од с. 
Лешок - Тетовско. 

За стечаен судија е одредена Загорка Белковска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Глигур Симовски од 
Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 222, телефон 094/22-
025. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот длжник 
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 примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 24.II.1997 година во 10,30 часот, соба 
број 60 при овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (2144) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 173/96 од 03.1Х.1996 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
„Дат-Пром" од Скопје, ул. „Славеј Планина“ бр. 18. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска -
Зекерија, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчиновски 
одСкопје, ул. „Љубо Петровиќ“ бр. 8, телефон 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 придава во два примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 22.I.1997 година во 08,15 часот, соба 
број 60 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2145) 

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст. бр. 67/ 
96 од 18.Х.1996 година над ПП „Каше Комерц“ - При-
леп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 
Од Основниот суд во Прилеп. (2146) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
ето Ст. бр. 4/96 од 13.ХП 1996 година е заклучена сте-
чајна постапка над Трговското приватно претпријатие 
„Југогарант“ од Тетово, со жиро сметка 41500-601-2484. 

' П о правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата. 

Од Основниот суд во Тетово. (2148) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 494/96 од 19.ХI.1996 год. е отворена 

сгечајна постапка над должникот МФП „Зограф“ од 
Скопје ул:„Првомајска“ бр. 10-а. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ристо Горгоноски од 
Скопје, бул:- „Партизански одреди“ бр. 10/1-2, телефон 
318-852: . 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
стечајниот совет пријава во два примероци со до-
кази Се з а д о ж у в а а т должниците да ги намират долго-
вите спрема стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 16.1.1997 година во 8,50 часот, во барака 
4, соба бр. 6 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2172) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 870/96 од 02.XII. 1996 год. е отворена 
стечајна постапка над должникот ЗСЗ „Сува Гора“ од 
Скопје село Чајлане. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиеска -
Зекирија, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ѓорѓи Боциновски од 
Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 63/2-7. 

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 примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 22.1.1997 година во 8,10 часот, во соба 
бр. 59 при овој суд - судска палата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2173) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 820/ 
95 од 16.XII.1996 година према должникот Претприја-
тие Предилница ДОО со Џ.О. од Битола, отвори сте-
чајна постапка при што за стечаен судија го определи 
Симеон Цветановски - судија во Основниот суд - Би-
тола, а за стечаен управител Борис Андоновски од Би-
тола, ул. „Илинденска“ бр. 25. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот Со пријави таксирани со 600 денари судски такси во 
два примероци и со докази, должниците во истиот рок 
да ги измират своите обврски према должникот. 

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се 
одржи на 14.11.1997 година во 10 часот во Основиот суд 
во Битола, судница бр. 31. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 16. 
XII.1996 година. 

Од Основниот суд во Битола. (2177) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
нието Л.бр.8/96 од 30.Х.1996 година, е отворена по-
стапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
производство, инженеринг, промет и услуги „Арес 
ком" - Гостивар, ул. „Браќа Гиноски“ бб. 

За Ликвидационен управник се определува Бибоски 
Јане, ул. „Бранко Станојевиќ" бр. 6 - Гостивар. 

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 надмират своите долгови спрема ликвидациониот 
должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на побарувањата на довери-
телите на ликвидациониот должник ќе биде закажано 
дополнително. 

Од Основниот суд во Гостивар. (2124) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението II. Л. бр. 312/96 од 06.XII.1996 година, е 
отворена постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за промет на големо и мало „Генко“ -
Скопје, ул. „Партение Зографски“ бр. 79-А и жиро 
сметка бр. 40100-601-31593. 
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За Ликвидационен управник се определува Снежана 
Стојановска, ул. „Емил Зола“ бр. 16/2 - телефон 233-
035 - Скопје. 

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

Рочиште за испитување на побарувањата на довери-
телите на ликвидациониот должник се закажува на 
22.1.1997 година во 11,20 часот, во соба бр. 26, во згра-
дата на Апелациониот суд - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2125) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението II. Л. бр. 327/96 од 13.XII.1996 година, е 
отворена постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за трговија и транспорт „Илмак Трејд“ -
Скопје, ул. „Франклин Рузвелт" бр. 54 и жиро сметка 
бр. 40100-601-358332. 

За Ликвидационен управник се определува Илија За-
ковски, ул. „Рузвелтова" бр. 54 - Скопје. 

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

Рочиште за испитување на побарувањата на довери-
телите на ликвидациониот должник се закажува на 
22.I.1997 година во 11,15 часот, во соба бр. 26, во згра-
дата на Апелациониот суд - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2142) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 302/96 од 11.XII.1996 година се отвора 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„Гама Заштита“ ДОО - Скопје, ГТЦ Анекс 4, локал 8 и 
жиро сметка бр. 40100-603-14931. 

За Ликвидационен управник се определува Ристо 
Ѓорѓоновски од Скопје бул. „Црвена Армија“ бр. 10/1-2 
и телефон 318-852. 

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 долж-
ник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 23.I.1997 година во 11 часот во соба бр. 26 во 
зградата на Апелациониот суд - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2165) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 305/96 од 13.XII.1996 година се отвора 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„Интер-Мак" - Скопје, ул. „Христо Смирненски" бр. 
И , жиро сметка бр. 40100-601-175552. 

За Ликвидационен управник се определува Киро Ја-
кимовски од Скопје, ул. „Бахар Моис“ бр. и телефон 
366-087. 

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 долж-
ник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 28.1.1997 година во 9,05 часот во соба бр. 26 
во зградата на Апелациониот суд - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје - Скопје. (2166) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
ето Л. бр. 12/96 е заклучена ликвидационата постапка 
над ликвидациониот должник - Претпријатие за трго-
вија на големо и мало „Ривал-МТ" ДОО - Тетово, со 
жиро сметка 41500-601-51654. 

По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Тетово. (2167) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението II Л. бр. 334/96 од 17.ХII.1996 година се 
отвора постапка за редовна ликвидација над Претприја-
тието за производство и услуги на големо и мало „П-
Техномаг" - Скопје, ул. „Владимир Каваев“ и жиро 
сметка бр. 40120-601-36849. 

За Ликвидационен управник се определува Мирјана 
Димитровска од Скопје, ул. „Вангел Тодоровски“ бр. 5/ 
8 и телефон 416-951. 

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 долж-
ник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 29.I.1997 година во 11 часот во ,соба бр. 26 во 
зградата на Апелациониот суд - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2168) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 200/96 од 23.ХII.1996 година, заклу-
чена е ликвидационата постапка над Претпријатието 
„Речица“ ДОО - Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2169) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 264/96 од 23.ХII.1996 година, заклу-
чена е ликвидационата постапка над должникот Прет-
пријатие „Јома" - Скопје, ул. „Борка Талески“ бр. 5, 
жиро сметка 40100-601-206497. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2170) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 265/96 од 23.ХИ.1996 год., заклучена 
е ликвидационата постапка над должникот ПТ „Огњан 
Инжињеринг“ - Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2171) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 262/96 01.XI. 1996 година се отвора 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
угостителство и трговија „Зера-Комерц" експорт-им-
порт ДОО - Скопје, ул. „Андреј Зограф“ бр. 1 и жиро 
сметка бр. 40120-601-284248. 
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За Ликвидационен управник се определува Драган 
Петковиќ од Скопје, ул. „Димитар Гуштанов" бр. 24 и 
телефон 592-395. 

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 долж-
ник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 18.ХII.1996 година во 11 часот во соба бр. 26 
во зградата на Апелациониот суд - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2178) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 316/96 од 17.ХII.1996 година се отвора 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
производство трговија ма големо и мало ,Дрита Ко-
мерц“ експорт-импорт ДОО - Скопје, ул. „12" бр. 29, с. 
Сарај и жиро сметка бр. 40120-601-165138. 

За Ликвидационен управник се определува Драгица 
Иванциџкова од Скопје, ул, „Дрезденска" бр. 15-2/15 и 
телефон 363-730. 

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 долж-
ник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 29.1.1997 година во 8 ,20 часот во соба бр. 26 
во зградата на Апелациониот суд - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2179) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр, 275/96 од 16.XI.1996 година, е отво-
рена постапка за редовна ликвидација над Претпријати-
ето „?оро“ - Скопје, ул. „Добромир Хрс“ бр. 18-б и 
жиро сметка бр. 40100-60347613. 

За Ликвидационен управник се определува Љупчо 
Огненовски, ул. ,,Братфордска" бр. 2/23-7 - Скопје. 

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

Рочиште за испитување на побарувањата на довери-
телите на ликвидациониот должник се закажува на 
27.XII.1996 година во 8,20 часот, во соба бр. 26, во 
зградата на Апелациониот суд - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2147) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 295/96 е отворена постапка за .ре-
довна ликвидација над Претпријатието „Мак - Инг 
Контипром" - Скопје, ул. „13 Ноември“ бр. 1/2 и жиро 
сметка бр. 40100-601-129678. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот го „Службен весник на 

РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги надмират своите долгови спрема ликвидациониот 
должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на побарувањата на довери-
телите на ликвидациониот должник се закажува на 
09.1.1997 година во 8,10 часот, во соба бр. 26, во згра-
дата на Апелациониот суд - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје!-Скопје. (2157) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 304/96 е отворена постапка за редовна 
ликвидација над Претпријатието за промет на големо и 
мало ,ЈУС - ЕН“ Ц.О. експорт импорт - Скопје, ул. 
„Кримска“ бр. 41-б и жиро сметка бр. 40100-601-127951. 

За Ликвидационен управник се определува Драгица 
Иванџикова, ул. „Дрезденска" бр. 15/II-12 - Скопје.. 

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

Рочиште за испитување на побарувањата на довери-
телите на ликвидациониот должник се закажува на 
09.I.1997 година во 11,20 часот, во соба бр. 26, во згра-
дата на Апелациониот суд - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2158) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението П.Л.бр. 313/96 од 06.XII. 19% година, е отво-
рена постапка за редовна ликвидација над Претпријати-
ето за увоз-извоз и промет на големо и мало „Амбиенс 
ЦО" - Скопје, ул. „Никола Русински“ бр. 5/10 и жиро 
сметка бр. 40100-601-371728. 

За Ликвидационен управник се определува Мирко 
Петрески, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4 - телефон 417-488 -
Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги надмират своите долгови спрема ликвидациониот 
должник без одлагање. 
, Рочиште за испитување на побарувањата на довери-

телите на ликвидациониот должник се закажува на 
29.1.1997 година во 8,50 часот, во соба бр. 26, во згра-
дата на Апелациониот суд - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2159) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 258/96 од 13.ХII.1996 година, е отво-
рена постапка за редовна ликвидација над Приватното 
претпријатие „Даворекс - Ин" - Скопје, ул. „Јане Сан-
дански“ бр. 18/1-3. 

За Ликвидационен управник се определува Спиро 
Митревски, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34 - теле-
фон 418-628 - Скопје. 

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

Рочиште за испитување на побарувањата на довери-
телите на ликвидацирниот должник се закажува на 
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12.II.1997 година во 11,45 часот, барака бр. 4, во соба 
бр. 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2161) 

Основиот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 42/96 од 20.ХI.1996 година, се заклу-
чува ликвидационата постапка над Претпријатието за 
внатрешен и надворешен промет, угостителство и тури-
зам „Каролц - Трејд“ - Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 
22. 

По правосилноста на решението, ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатијата 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2160) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: „П.П.П“ 
Ага- Комерц“ д.о.о. - Тетово. (6453) 

Правоаголен печат кирилица под назив: „Мина-
транс" - Прилеп. (6454) 

Тркалезен печат и штембил под назив: ,,ПЦЕР -
Огранок-Гостивар:". (6455) 

Тркалезен печат под назив: „Основно училиште“ 
Невена Георгиева - Дуња“ - Скопје Република Македо-
нија! (6456) 

Тркалезен печат под назив: „Производно трговско 
претпријатие „Унивел" д.о.о. извоз-увоз д.о.о.-
Скопје. (6457) 

Тркалезен печат под назив: „Месна заедница „Горно 
Коњари“ - Горно Коњари. (6458) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 0095190 издаден од УВР - Прилеп на име 

Бунтеска Марина, нас. Точила 2-Д21/5 Прилеп. (6387) 
Пасош бр. 241350 издаден на име Максимовски Ацо, 

Кратово. , (6388) 
Пасош бр. 0488387 издаден на име Димов Игор, ул. 

,Д 1 Октомври“ бр. 28 Радовиш. (6389) 
Пасош издаден на име Фазлија Митил, с. Чајле Го-

стивар. (6390) 
Пасош издаден на име Фазлии Јусн, с. Чајле Гости-

вар. (6391) 
Пасош бр. 293916 издаден од МВР- Битола на име 

Атанасов Васил, ул. „Б. Скерлевски“ бр. 12/7, Битола. 
(6392) 

Пасош бр. 0619414 издаден од УВР- Прилеп на име 
Николовски Роберт, ул. „Јоска Јорданоски" бр. 160 
Прилеп. (6393) 

Пасош бр. 224675 издаден од УВР - Штип на име 
Ѓоргиева Савче, ул. „Б.П. Јорданова“ бр. 52 Штип. 

(6394) 
Пасош бр. 0339563 издаден на име Нечовски Ванчо, 

с. Д. Оризари, Битола. (6395) 
Пасош бр. 002232845 издаден на име Аврамов Сими-

јан, Радовиш. (6396) 
Пасош бр. 456104 издаден на име Шаќири Форудан, 

с. Врапчиште, Гостивар. (6397) 
Пасош бр. 298816/94 издаден УВР - Охрид на име 

Џајкоски Љупчо, ул. „С. Наумов“ бр. 39 Охрид. (6398) 
Пасош бр. 298817/94 издаден УВР -Охрид на име 

Џакјоска Соња, ул. „С. Наумов“ бр. 39 Охрид. (6399) 
Пасош бр. 660520 издаден на име Абази Рамазан, с. 

Зајас Кичево. (6400) 
Пасош бр. 760944 издаден-а од ОВР - Крушево на 

име Цветковски Горан, с. Горно Којнаре Куманово. 

Пасош бр. 272922 издаден на име Рамадан Челик, 
ул. „А. Емин“ бр. 100 Охрид. (6402) 

Пасош бр. 0096536 издаден од УВР- Прилеп на име 
Алиоски Аднан, с. Црнилиште Прилеп. (6403) 

Пасош бр. 0657287 издаден од УВР- Прилеп на име 
Талески Петре, ул. „Ловченска Корија“ бр.з Прилеп. 

(6404) 
Пасош бр. 0755432 издаден од УВР- Прилеп на име 

Петкоски Горан, ул. „М. Тито“ бр. 132 Прилеп. (6405) 
Пасош бр. 421828 издаден од УВР - Куманово на име 

Баневска Благица, ул. „Миле Кипра“ бр. 19, Куманово. 
Пасош бр. 0811901 издаден на име Каракабаков М. 

Димче, ул. „Слободан Митров“ бр. 71, Гевгелија. 
(6407) 

Пасош бр. 0095094 издаден од УВР - Прилеп на име 
Мантароски Ордан, с. Големо Коњари Прилеп. (6408) 

Пасош бр. 338916 издаден на име Ванчова Маја, ул. 
„Бул. 1-ви Мај“ бр. 283, Битола. (6409) 

Пасош бр. 001657/93 издаден на име Нацева Марија, 
ул. „Благој Нечев“ бр. 56 Т. Велес. (6410) 

Пасош бр. 491622 издаден , од УВР- Куманово на 
име Џеамил Лимани, с. Сопот Куманово. (6411) 

Пасош издаден на име Пареаклиска Милица, ул. „5-
та Парт. конф." бр. 7/4, Штип. (6412) 

Пасош бр. 805544 издаден од МВР-Кочани на име 
Крстов Миле, с. Јастребник, Кочани. (6413) 

Пасош бр. 116323 издаден на име Петрова Јаворка, 
ул. „Коста Рацин“ бр. 3 Кочани. (6414) 

Пасош бр. 342800 издаден од УВР - Битола на име 
Стојчевска Гордана, ул. „Илинденска“ бр. 162, Битола. 

(6415) 
Пасош бр. 342799 издаден од УВР- Битола на име 

Сојчевски Пецо, ул. „Илинденска“ бр. 162 Битола. 
(6416) 

Пасош бр. 0020431 издаден на име Јанев Цане, с. 
Трап Битола. (6417) 

Пасош бр. 64067/93 издаден на име Рузапи Јусуф, с. 
М. Речица Тетово. (6418) 

Пасош бр. 0312967 издаден од УВР- Прилеп на име 
Меркоска Киметка, ул. „Тризла" бр. 277 Прилеп. 

(6419) 
Пасош бр. 0382478 издаден од УВР- Кочани на име 

Грозданов Љупчо, ул. „Раде Кончар“ бр. 32 Кочани. 
(6420) 

Пасош бр. .0694493 издаден име Дудије Мемедова, 
ул. „Т. Ужице" бр. 13-а Битола. (6421) 

Пасош бр. 029366 издаден на име Недановски Горѓи 
ул. „Д. Туцовиќ" бр. 56 Битола. (6422) 

Пасош бр. 410500 издаден од УВР - Струмица на име 
Илиев Драги, с. Мокрино 245ж Струмица. (6423) 

Пасош бр. 518609/94 издаден од УВР- Тетово на име 
Исмаили Несим, ул. „174" бр. 18 Тетово. (6424) 

Пасош бр. 724163/95 издаден од УВР- Скоцје на име 
Томиќ Славиша, ул. „Сава Михајлов“ бр. 4/11 Скопје. 

(6425) 
Пасош бр. 93507 издаден на име Мурати Наил, с. 

Градец, Гостивар. (6426) 
Пасош бр. 227709 издаден на име Нуредини Фехми, 

с. Речица Гостивар. (64277 
Пасош бр. 542827 издаден од УВР- Скопје на име 

Филева Венка, ул. „Никола Грчето“ кула 4, ст. 24 
Скопје. (6428) 

Пасош бр. 573754/95 издаден од ГУВР- Скопје на 
име Трајковски Трајче, ул. „Павле Илиќ“ бр. 35/20 
Скопје. (6429) 

Чекови бр. 11941653 до 119316643 издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Азири Исмаил, с. 
Буковиќ Скопје. (6430) 

Чекови бр. 5211039 до 5211047 издадени од Стопан-
ска банка а.д. - Скопје на име Кирил Ружинов, ул. „Б. 
Ѓорев“ бр. 117 Т. Велес. (6431) 

Чекови од тековна сметка бр. 35812-99 и чекови од 
бр. 11051355 до 11051366 издадени од Стопанска банка 
а.д. - Скопје на име Јован Симоновски, Скопје. (6432) 

Чекови од бр. 11763411 до 11763478 издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Рифат Јусуф Скопје 
(6433) 
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Чекови од бр. 00387305 до 00387314 и бр. 00450708, 
00450711 издадени на име Костов Борис, ул. „Питарни-
ца" бр. 3/15 Гостивар. (6434) 

Чекови од бр. 474317 и 474318 издадени на име Јоси-
фовски Мирослав, ул. „Ж. Брајковски“ бр. 29 Гостивар. 

(6435) 
Чекови од тековна сметка бр. 5647/30 и чекови бр. 

11986926 и од бр. 12203882 до 12203891 издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скопје на име Маленко Татјана, 
ул. „Борис Бојаџиски“ бр. 71 Скопје. (6436) 

Чекови бр. 12204311 до 1220431 издадени од Сто-
панка банка а.д. - Скопје на име Лилјана Угринова, ул. 
„Алжирска“ бр. 17 Скопје. (6437) 

Чекови од тековна сметка бр. 4066/30 и чек бр. 
361350 издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје -
Филијала- Штип на име Димитрова Алегра, ул. „Кочан-
ска“ бр. 11. Штип. (6438) 

Чекови од тековна сметка бр. 26208/98 и чекови од 
бр. 12067009 до 12067017 издадени од Стопанска банка 
а.д. - Скопје на име Зорка Јосифовска, бул. „П. Одре-
ди“ бр. 105/6 Скопје. (6439) 

Тековна сметка бр. 25063/42 издадена од Стопанска 
банка а.д. - Скопје на име Захариев Ристо, ул. „Вељко 
Влаховиќ" бр. 23/38 Скопје. (6440) 

Чекови од бр. 11669452 до 11669458; бр. 11971757; од 
бр. 11971759 до 11971762, од бр. 11381832 до 11381850 
издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име 
Трајче Христовски, ул. „Мито X.Јасмин“ бр. 8/14 
Скопје. (6441) 

Чекови од бр. 9000087308 до 9000087312; 11873126, 
11873128,11873129 и 11873130 (9 чека) издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Лепосава Стојковска, 
Скопје. (6442) 

Тековна сметка издадена од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Раско Мишкоски, ул. „Г. Капчев“ бр. 8/2 
Скопје. (6443) 

Чекови од тековна сметка бр. 38361-74 чекови бр. 
12075440 и 12075441 издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје. (6444) 

Тековна сметка бр. 7727-07 издадена од Комерци-
јална банка а.д. Скопје Арслан Арслановски Скопје. 

Чекови од тековна сметка бр. 0023404. 42 и чекови 
од бр. 0002583385, до 0002583394 издадени од Комерци-
јална банка а.д. Скопје на име Грујоски Павле Скопје. 

Чековна книшка бр. 8874/86 издадена на име Георги-
еска Сузана, ул. „11 Конгрес“ бр. 25 Штип. (6447) 

Чековна книшка бр. 619/48 издадена од Стопанска 
банка а.д. - Скопје Филијала-Штип на име Бреслиски 
Илија, ул. „Маршал Тито“бр. 75 Штип. (6448) 

Чековна книшка бр. 3903/65 и чекови од бр. 1459781 
до 1459785 и 1444295 издаден од Стопанска банка а.д. -
Скопје- Филијала-Штип на име Плешкова Станка, ул. 
„Пиринска“ бр. 43 Штип. (6449) 

Чековна книшка бр. 705/35 издадена на име Ристов 
Драги, с. Долни Балван Штип. (6450) 

Чековна книшка бр. 2812/95 и два чека издадени од 
Охридска банка а.д. - Охрид на име Мирјана Тилоска-
Јованоска, ул. „Бул. Турист“ бр. 28 Охрид. (6451) 
' Чековна книшка бр. 108654-53 и чекови од бр. 
1043381 до 1043395, 992096 и 992097 издадени од Комер-
цијална банка а.д. - Скопје на име Дејан Ристовски, 
Скопје. (6452) 

Пасош бр. 433081/94 издаден од УВР- Скопје на име 
Селвер Кривањева, ул. „Џон Кенеди бр. 27/6-13 Скопје. 

(6459) 
Пасош бр. 827055/96 издаден од УВР- Тетово на име 

Ваљбона Мемети, с. Г. Палчиште Тетово. (64607 
Пасош бр. 400174/94 издаден од УВР-Тетово на име 

Рафик Мемети, с. Г. Палчиште ТЕТОВО. (6461) 
Пасош бр. 622137/95 издаден од УВР -Скопје на име 

Рабихе Ќерими, ул. Панче Неделковски бр. 67/2 
Скопје. (6462) 

Чекови од тековна сметка бр. 53791-36 и чекови бр. 
2374247, 2374248 и 2374249, издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Лепојка Бошковска, Скопје. 

Работна книшка издадена на име Драги Мартинов-
ски, Скопје. (6464) 

Работна книшка издадена на име Никола Марков-
ски, Скопје. , (6465) 

Пасош бр. 640496/95 издаден од УВР-Скопје на име 
Минко Сарафимов, ул. 13 бр. 4 с. Вучидол, Скопје 

(6466) 
Пасош бр. 748825/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Јадранка Ацеска,ул. „Боро Петрушевски“ бр. 5, Скопје 
(6467) 

Тековна сметка бр. 84771-29 и чекови од бр. 2943325 
до 2943335, издаден од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Пелагија Наумовска, Скопје (6468) 

Тековна сметка бр. 20282/88 и чекови од бр. 2937382 
до 2937390 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Катерина Брковска Скопј е (6469) 

Тековна сметка бр. 2952347 и чековите од бр. 
12641654 до 12641669, издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Душка Стојменовиќ Скопје (6470) 

Тековна сметка бр. 71738-64 Чековите од бр. 
3369484 до 3369493 и! 3369482 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Вера Мијовиќ Скопје (6471) 

Тековна сметка бр. 60860-76 Чековите од бр. 
3349551 до 3349555 и 3151948, издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Ј1ила Ацевска, Скопје 

(6472) 
Тековна сметка бр. 204561072 и чековите бр. 

3105149 до 3105152 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Весна Симоновска, Зафировска, Скопје 

(6473) 
Тековна сметка бр. 118244-40 чековите бр. 2980779, 

2980780, 2980783, 2980784 и 2980785 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Ленче Точевска Скопје 

(6474) 

Тековна сметка бр. 19803-05 Чековите од бр. 2783122 
до 2783130 и 2783120 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Петар Лаиновиќ, Скопје (6475) 

Тековна сметка бр. 111133-57 чекот бр. 110002364175 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Бранко Лазаревски, Скопје (6476) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Антони 
Мазневски, Скопје (6477) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Гоце 
Трпевски, Скопје (6478) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Благица 
Трпевска, Скопје (6479) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Гордана 
Гаевска, Скопје (6480) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Даип 
Мемети, Скопје (6481) 

Чекови од тековна сметка бр. 2890/21 и чек бр. 
0110002367009, издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Богдана Каранфиловска, Скопје (6378) 

Чекови од тековна сметка бр. 38956-51 и чекови од 
бр. 2930337 до 2930343 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Невенка Терзиевска Скопје (6379) 

Чекови од тековна сметка бр. 106444-21 и чекови од 
бр. 3261355 до 3261366 и од бр. 932325 до 932334 изда-
дени од Комерцијална банка АД Скопје на име Звонко 
Бризевски Скопје (6380) 

Чекови од тековна сметка бр. 69959-67 и чекови од 
бр. 984900 до 984905 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Марика Шиколе Скопје (6381) 

Чекови од тековна сметка бр. 117666-56 и чек бр. 
3597229 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Билјана Бошкова Видовиќ Скопје. (6382) 
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Чекови од тековна сметка бр. 62193/23, и чекови од 
бр. 3325941 до 3325945, издаден од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Драганчо Димитровски Скопје (6383) 

Работна книшка издадена на име Гоче Василевски 
Скопје (6384) 

Работна книшка издадена на име Наташа Алексиќ 
Скопје (6385) 

Свидетелство, за I год. издаден од тех. уч. „Наце 
Буѓони" - Куманово, на име Сашко Анѓеловски, Свети 
Николе. (6386) 

Решение уп. бр. 25-845 издадено на име Доцка Зафи-
ровска Скопје. 

Решение ул. бр. 12-1231 издадено на име Драган 
Игнатовски Скопје. 

Чековна книшка бр. 17489-91 чек бр. 12272208 изда-
ден од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Милутино-
виќ Ленче, Скопје (6365) 

Пасош бр. 116674 на име Попова Мирјанка ул. „Цар 
Самоил“ бр. 25, Кочани. 

Пасош бр. 0219094 издаден-а од на име Абдула Аб-
дула Дебар. (6482) 

Пасош бр. 0505962/95 издаден-а од ОВР - Неготино 
на име Толова Горица, Неготино (6483) 

Пасош бр. 0216764 издаден-а од на име Штрези Ил-
бер, Дебар. (6484) 

Пасош бр. 613368/95 издаден-а од ОВР - Струга на 
име Положани Хемнолина, ул. „Караорман“ бр. 1/14, 
Струга. (6485) 

Пасош бр. 0400154 издаден-а од на име Зулфија Бе : 
ким, с. Селце, Тетово. (6486) 

Пасош бр. 050524/94 издаден-а од на име Траиловиќ 
Јованка, ул. „Борис Кидрич" бр. 1, Д. Капија. (6487) 

Пасош бр. 590445/95 издаден-а од на име Аруч 
Елјеса, ул. „Слободан Петоски“ бр. 21, Гостивар (6488) 

Пасош бр. 198841 издаден-а од УВР - Тетово на име 
Јакупи Севди, с. Пирок, Тетово. (6489) 

Пасош бр. 453564 издаден-а од на име Љубинка До-
нева, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 18, Кочани. (6490) 

Пасош бр. 0122140 издаден-а од ОВР-Струмица на 
име Дачкинов Ѓорге, с. Петралинци 29, Струмица. 

(6491) 
Пасош бр. 628426 издаден-а од ОВР - Струмица на 

име Јурчев Орце, ул. „Јанко Цветинов“ бр. 61-2/13, 
Струмица. (6492) 

Пасош бр. 277482 издаден-а од УВР - Скопје на име 
Роса Мишковска, ул. „Иво Лола-Рибар" бр. 33/1-8, 
Скопје. (6493) 

Пасош бр. 744716 издаден-а од УВР - Скопје на име 
Мишковска Дара, ул.. „Иво Лола Рибар“ бр. 33/1-8, 
Скопје. (6494) 

Пасош бр. 0247481 издаден-а од УВР - Тетово на 
име Беџети Алирами, с. Голема Речица, Тетово. (6495) 

Пасош бр. 820696 издацен-а од УВР-Скопје на име 
Османи Кадрија, с. Катланово, Скопје. (6496) 

Пасош бр. 146378/93 издаден-а од УВР - Тетово на 
име Вели Иљази, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 135, Те-
тово. (6497) 

Пасош бр. 9681684 издаден-а од Амбасадата во Гер-
манија на име Мехмед Суварет, ул. „Дринска“ бр. 46, 
Скопје. (6498) 

Пасош бр. 0357627/94 издаден-а од ГУВР - Скопје на 
име Алији Ќемал, ул. „Крсте Асенов“ бр. 22/3-1, 
Скопје. (6499) 

Пасош бр. бр. 421828 издаден-а од УВР - Куманово 
на име Баневска Благица, ул. „Миле Кипра“ бр. 19, 
Куманово. (6500) 

Пасош бр. 616297 издаден-а од УВР - Куманово на 
име Баневски Тони, ул. „Миле Кипра“ бр. 19, Кума-
ново. (6501) 

Пасош бр. 215345/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Роберт Анастасов, ул. Бистра бр. 5, Скопје. (6482) 

Пасош бр. 601860/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Војислав Ристиќ, ул. Жарко Зрењанин бр. 69, Скопје. 

Пасош бр. 357614/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Цане Талески, с. Арачиново ул. 2 бр. 29, Скопје. (6484) 

Пасош бр. 889890/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Ѓулер Дема, ул. Дижонска бр. 7, Скопје. (6485) 

Чекови од тековна сметка бр. 26799-95 и чекова1 бр. 
11170436, 11170439 и 11170440 издадени од Стопанска 
банка АД Скопје на име Елица Каниковска, Скопје. 

(6486) 
Чекови од тековна сметка бр. 71716-42 и чекови од 

бр. 1050391 до 1050403, издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Софија Брезовска Темелов-
ска, Скопје. (6487) 

Чекови од тековна сметка бр. 113203-48 и чекови од 
бр. 3320364 до 3320373 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Љубинка Митрулова, Скопје. (6488) 

Решение бр. 25-1350 на име Славчо Коминовски, 
Скопје. (6490) 

Решение бр. 14-5873 на име Хоџа Ирфан, Скоцје. 
(6491) 

Решение ул. бр. 2132 на име Звонко Апостолов, 
Скопје. (6492) 

Решение бр. 18-9409/3 на име „Унилевер Унгарија“ 
ЛТД„Унилевер", Скопје. (6493) 

Решение бр. 18-9409/2 на име „Унилевер Експорт“;, 
Скопје. (6494) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал ,,Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93 Советот на ОТП „Агропромет" 
Струга распишува 

О Г Л А С 

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните наследници да ги најават своите побарувања во 
постапката за трансфорамција на ОТП „Агропромет" 
Струга. 

2. Барателите да ги достават побарувањата на обра-
зец пропишан од агенцијата за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал на РМ. 

3. Побарувањата истовремено се доставуваат до 
Агенцијата и до ОТП „Агропромет" Струга. 

4. Барањата се доставуваат во рок од 60 дена по 
објавувањето на огласот. 

ОБЈАВИ 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал ПОС „Тик-
веш“ - Неготино 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансфорамција на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.12.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансфорамција на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврти 
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. „Пекарев" бр. 1 во 
време, од 08 до 14 часот. 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал З И К А.Д. 
„Црвена Звезда“ Д.О.О. Млекара - Штип 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.12.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законит за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. Железничка Б Б 
Штип во време од 07 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „ Агром" 
- Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 20.12.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Партизански одре-
ди“ бр. 18 во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 37/96), Заводот за статистика на Република Македо-
нија ја 

ОБЈАВУВА 
ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО 
РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО Н А РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА З А МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

1996 ГОДИНА 

Просечно исплатената нето плата по работник во 
стопанството на Република Македонија за месец октом-
ври 1996 година изнесува 8.869 денари. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 

1270. Закон за гаранција на Република Македонија 
по договорот за заем за проект за дистрибу-
ција на гас во Скопје, што ќе се склучи меѓу 
Европската банка за обнова и развој и јав-
ното претпријатие ГА-МА 3465 

1271. Одлука за помилување на осудени лица по 
повод Новата 1997 година. 3465 

1272. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во органот на управувањето во За-
водот за заштита на спомениците на култу-
рата, природните реткости и Музеј - Прилеп. 3466 

1273. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во РО Музеј - галерија - Кавадарци . 3466 

1274. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Матичната библиотека ,,Илин-
ден“-Делчево 3466 

1275. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Собирот на работните луѓе во 
Домот на младите - Штип 3467 

1276. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Собирот на работните луѓе во 
Домот на културата ,Димитар Беровски“ -
Берово 3467 

1277. Одлука за именување претставник на Репу-
бликата во ВРО „Водостопанство - Кумано-
во“ - Куманово 3467 

1278. Одлука за именување претставник на Репу-
бликата на Работната организација за стопа-
нисување со води „Мантово" - Радовиш . . . . 3467 

1279. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Работничкиот совет на ОП „Во-
достопанство - Извори“ - Гостивар 3467 

1280. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Собирот на работните луѓе на 
Народниот музеј „Куманово“ - Куманово. . . 3468 

1281. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Работната заедница во Домот на 
културата „Никола Јонко Вапцаров“ - Дел-
чево 3468 

1282. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на Музејот на Западна 
Македонија во НОВ - Кичево 3468 

1283. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во органот на управувањето во За-
водот за заштита на спомениците на кулу-
трата и Народен музеј - Охрид 3468 

1284. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во органот на управувањето во За-
водот за заштита на спомениците на култу-
рата и природните реткости и музеј - Стру-
мица 3469 

1285. Решение за утврдување на опрема која може 
да се увезе без плаќање царина 3469 

1286. Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за формата и начинот на во-
дење на евиденција за набавка и продажба на 
производи и вршење на трговски услуги . . . . 3469 

1287. Правилник за програма за полагање на ло-
вечки испит 3470 

1288. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 108/96 од 11 декември 1996 
година 3470 

1289. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 178/96 од 25 септември 1996 
година 3471 

1290. Решение на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 150/96 од 11 декември 1996 
година 3472 

1291. Одлука за изменување на Одлуката за камат-
ните стапки и за стапките на надоместот на 
Народната банка на Република Македонија. . 3473 

1292. Одлука за начинот на извршување на плат-
ниот промет со инструменти за плаќање што о 
гласат на големи износи 3474 

1293. Одлука за изменување на правилата за усло-
вите за работа на ефектна берза 3474 

Објава за запишување во регистарот на про-
изводители и доработувачи на семенски ма-
теријал од житни, индустриски и фуражни 
култури ; 3474 
Исправка на Решението за утврдување на 
опрема која може да се увее без плаќање 
царина 3475 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди“ бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 228-204,117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
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