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425. 
Врз основа на член 43 од Законот за надворешно-

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

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИВРЕ-

МЕН ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ 

Член 1 
Во Уредбата за привремен извоз и увоз на стоки 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/94) 
членот 9 се брише. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од обја-

в у в а њ е во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Бр. 23-1480/1 Претседател на Владата на 
29 април 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

426. 
Врз основа на член 60, став 4 од Законот за игрите 

на среќа и за забавните игри на автомати („Службен 
весник на РМ“, бр. 17/87,26/87, 51/88,36/89, 38/91, 7/92, 
4/93 и 9/95), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД 
ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА 

АВТОМАТИ ВО 1996 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се распоредуваат средствата од 

игрите на среќа и од забавните игри на автомати упла-
тени на посебната републичка сметка по одделни ко-
рисници и намени во 19% година, во вкупен износ од 
117.000.000 денари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука се распореду-

ваат на: 
1. Заедница на инвалидски организа-

ции на Република Македонија 
- за финансирана на програмите 

наменети за инвалидските орга-
низации 

2. Министерство за образование и 
физичка култура 
-за масовен спорт 5.900.000 
- за врвен спорт 10.200.000 

3. Црвен крст на Република Македо-
нија 
- за финансирање на програмски 
цели 

200 

4. Сојуз на организациите на тех-
ничка култура 5.000.000 ден. 

5. Министерство за култура 
- за заштита на споменици на 
културата 16.800.000 ден. 

Член 3 
Оваа одлука ќе ја извршува Министерството за фи-

нансии, а според динамиката на приливот на средствата 
на посебната републичка сметка. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Бр. 23-1325/1 Претседател на Владата на 
29 април 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

427. 
Врз основа на член 18, став 3 од Законот за правата, 

обврските и одговорностите на републичките органи во 
поглед на средствата во општествена сопственост што 
тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 
51/88) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ХАРМОНИУМ ВО ДРЖАВНА СОП-

СТВЕНОСТ 

Член 1 
Хармониките марка „Мелодија“ тип клавијатурна, 

произведена 1964 година и марка „Скандали“ тип кла-
вијату^на, произведена 1965 година, кои ги користи Ми-
нистерството за одбрана, се пренесуваат без надоме-
сток на неодредено време на Заводот за рехабилитација 
на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ -
Скопје. 

Член 2 
За условите и начинот на користењето на предме-

тите од член 1 на оваа одлука, ќе се склучи договор 
помеѓу Министерството за одбрана и директорот на 
Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оште-
тен вид „Димитар Влахов“ - Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1453/1 Претседател на Владата на 
29 април 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

71.400.000 ден. 

16.100.000 ден. 

7.700.000 ден. 
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428. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
20/93), Владата донесе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова Решение се утврдува опрема која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
тоа: 

Тарифен Тарифна НАИМЕНУВАЊЕ Количина 
број ознака 

1 2 з 4 

84.71 Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; маг-
нетни или оптички чи-
тачи, машини за препи-
шување на податоци на 
носители на податоци во 
кодирана форма и ма-
шини за обработка на 
такви податоци, неспо-
менати или неопфатени 
на друго место; 

8471.9 -Друго 
8471.92 - - влезни и излезни еди-

ници, испорачани по-
себно или како дел од 
систем, вклучувајќи 
влезни и излезни еди-
ници што во исто ку-
ќниве имаат и мемори-
ски единици; 

8471.925 видео - дисплеи, по-
веќебојни и врз база на 
течни кристали 
а) ИБМ „Колор Мони-
тори 14" 24 парчиња 

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

Бр. 23-1429/1 
29 април 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

а) За претседател 
1. Абдулменаф Беџети, Министер за развој и наци-

онален координатор за изработка на извештајот. 
б) За членови 
1. Елисавета Паловска од Министерството за труд 

и социјална политика 
2. Насе Тошевски од Министерството за наука 
3. Хасан Јашари од Министерството за образова-

ние и физичка култура 
4. Содо Наумовска од Министерството за култура 
5. Д-р Илија Фил ипче од Министерството за здрав-

ство 
6. Никола Србиновски од Министерството за урба-

низам, градежништво и заштита на животната средина 
7. Илчо Гајтаноски од Министерството за вна-

трешни работи 
8. Сузана Костадинова од Министерството за над-

ворешни работи 
Академик Никола Узунов од МАНУ 

10. Проф. Д-р Александар Николовски од Економ-
скиот факултет 

11. Јордан Јакомовски од Институтот за социјални и 
политичко-правни истражувања 

12. Светлана Антоновска од Заводот за статистика 
на Република Македонија. 

2. Стручните и административно-техничките ра-
боти за потребите на Националниот комитет ќе ги 
врши Министерството за развој. 

3. За организатор на Проектот се назначува Сло-
боданка Тасевска, помошник на министерот за развој. 

4. Ова решение стапува во сила од денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 23-1489/1 
29 април 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

429. 
Врз основа на член 45 и 46, став 5 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 ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА НАЦИОНАЛНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРОЕКТОТ 
„НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧОВЕКОВИОТ 
РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1996 

ГОДИНА“ 

1. За претседател и членови на Националниот ко-
митет за Проектот „Национален извештај за човеко-
виот развој во Република Македонија за 1996 година“ се 
назначени: 

430. 
Врз основа на член 8 став 6 од Законот за сметковод-

ството („Службен весник на РМ“, број 42/93, 48/93 и 
6/95), министерот за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ 
КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА БУЏЕТИТЕ НА 
ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И 

ЗА БУЏЕТИТЕ НА ФОНДОВИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделните конта 

во контниот план за буџетот на Република Македонија, 
за буџетите на единиците на локалната самоуправа и за 
буџетите на фондовите („Службен весник на РМ“, број 
23/94), членот 28 се менува и гласи: 

„На контата од групата 40 - Плати, наемнини и 
надоместоци, се евидентираат платите, наемнините и 
надоместоците во бруто износ по сите основи. 

На конто 401 - Основни плати и наемнини, се еви-
дентираат платите и наемнините по сите основи во 
бруто износ, кои ги обезбедува буџетот и фондовите 
односно кои се исплатуваат од сопствени приходи, со-
гласно одредбите од Законот за буџетите. 

На конто 402 - Надоместоци, се евидентираат надо-
местоците за превоз до и од работното место, за храна, 
за годишен одмор, за теренски додаток, за боледува^, 
за академици, за пратеници, за летечки персонал, за 
одвоен живот, за фондот за пензиско и инвалидско оси-
гурувани, за фондот за здравство и здравствено осету-
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рување, за фондот за вработување и други надоместо-
ци“. 

Член 2 
Членот 29 се менува и гласи: 
„На контата од групата 42 - Стоки и други услуги, се 

евидентираат: патните и дневните трошоци, комунал-
ните услуга, трошоците за затоплување, материјалите, 
трошоците за транспорт, тековното (рутинско) одржу-
вање, договорните услуги и другите оперативни тро-
шоци. 

На конто 420 - Патни и дневни трошоци, се евиден-
тираат: хранарината (дневници), патните трошоци, 
сместувањето и споредните трошоци во земјата и 
странство. 

На конто 421 - Комунални услуги, се евидентираат 
трошоците за: струја; вода и канализација; пошта, те-
лефон, телекс и курирски услуги; ѓубретарина; 
државни врски; комунален придонес (градска рента); и 
други комунални услуги. 

На конто 422 - Трошоци за затоплување се евиден-
тираат трошоците за: дрва; течни горива; јаглен; цен-
трално греење; и други трошоци за затоплување. 

На конто 423 - Материјали, се евидентираат трошо-
ците за: канцелариски материјали; учебници, списа-
нија, весници и други изданија; копирање, печатење и 
издавање; ленти, касети и друго за АОП; средства за 
одржување на хигиена; алати и ситен инвентар; лекови; 
храна; униформи и работни облеки и обувки; матери-
јали за АРМ; материјали за МВР; материјали за градо-
бијна заштита; материјали за радио сондажни мерења; 
материјали за воена академија, материјал за ППЕ и 
други материјали. 

На конто 426 - Договорни услуги, се евидентираат 
трошоците за: просторни и детални урбанистички пла-
нови; програма за заштита на водите на реките и на 
езерата; изработка на студии и проекти за заштита на 
животната средина; статистички истражувања; попис 
на население, домаќинства и земјоделски стопанства; 
истражување на архивска граѓа; научно истражувачки 
проекти; програма за поттикнување на земјоделското 
стопанство; програма за премер и катастар; закупнина 
за недвижности; ч надоместоци за метеоролошки и хи-
дрометеоролошки набљудувања; надоместоци за испи-
тување на квалитетот на води и аерозагаденост; надо-
местоци за надворешни соработници; надоместоци за 
судски преведувачи и меѓународна правна помош; орга-
низирање на семинари и конференции; награди 
државни; награди за уништен штетен дивеч; надоме-
стоци за редовно школување, специјализација и студи-
ски престој на странски граѓани во Македонија; надоме-
стоци за здравствена заштита и здравствени услуги на 
осигуреници и други корисници; надоместоци за здрав-
ствена заштита за лекување во странство; надомест за 
платен промет и банкарска провизија; надоместоци за 
рушење на објекти; трошоци за реформа во образова-
нието и други договорни услуги. 

На конто 427 - Други оперативни трошоци, се еви-
дентираат трошоците за: оперативни трошоци на судо-
вите; оперативни трошоци за затворите; изборни ак-
тивности; издатоци за спортски активности; пропа-
гандно-информативни активности во странство; репре-
зентација; осигурување на недвижности и права; амор-
тизација на нематеријални и материјални вложувања; 
членарини во меѓународни организации; членарина за 
заедница на општините и градовите; постојана резерва 
(непредвидливи трошоци); тековна резерва (разно-
видни трошоци); трошоци за Олимписки игри, европ-
ски и светски првенства; трошоци за одликувања; тро-
шоци за геодетско-сателитски снимања; пренесени 
обврски од претходната година; и останати оперативни 
трошоци“. 

Член 3 
Членот 30 се брише. 

Член 4 
Членот 31 се менува и гласи: 
„На контата од групата 44 - Тековни трансфери 

(пренесени средства), се евидентираат трошоците за: 
трансфери до владини институции; трансфери до едини-
ците на локалната самоуправа; државни дотации, 
трансфери на физички лица и на нестопански организа-
ции; трансфери по основ на субвенции; и трансфери во 
странство. 

На конто 441 - Трансфери до владини институции се 
евидентираат трошоците за: програма за систематски 
прегледи на деца, ученици и студенти; програма за ор-
ганизирање и унапредување на крводарителството; 
програма за здравствена заштита; програма за задол-
жителна имунизација на населението против одредени 
заразни болести; програма за испитување на појавата, 
раширеност, спречувањето и сузбивањето на бруцело-
зата кај луѓето; програма за превентивни мерки за 
спречување на ширењето на туберколозата кај населе-
нието; програма за заштита на населението од СИДА; 
програма за активна здравствена заштита на мајките и 
децата; здравствена заштита на лица, кои не се осигу-
рени по друг основ; издавачка дејност; библиотекарска 
дејност; филмска дејност; сценско уметничка дејност; 
заштита на споменици на културата; ликовна и музејска 
дејност; културно уметнички манифестации; транс-
фери до организациите за цивилна заштита; трансфери 
до одделението за екологија; трансфери до берзата за 
земјоделски производи; ученички стандард; студентски 
стандард; трансфери да комисијата за односи со вер-
ските заедници; трансфери до специјализирани органи-
зации за сместување на стари лица и хендикепирани 
деца; трансфери за национални резервати; трансфери 
до научно-истражувачки институции; трансфери до ин-
ститутот за заштита на културно уметнички споме-
ници; трансфери до Македонската информативна аген-

; ција; трансфери до јавните гласила низ целата држава; 
трансфери до Институтот за судска медицина; транс-
фери за одделни радио емисии за странство; трансфери 
за технолошки развој; трансфери за техничка култура; 
трансфери за лечење на душевно болни; трансфери за 
лечење на лица согласно член 17 од Законот за здрав-
ствена заштита; трансфери за здравствена заштита на 
странци; програма за обезбедувано средства за болните 
кои се третираат со дијализа, за набавка на лекови за 
трансплантација на болни и за набавка на цитостатици, 
инсулин и хормон за раст; и други трансфери до вла-
дини институции. 

На конто 442 - Трансфери до единиците на локал-
ната самоуправа, се евидентираат трошоците за: сред-
ства за усогласување на приходите на единиците на 
локалната самоуправа; и плаќање до месните заедници. 

На конто 443 - Државни дотации, трансфери на фи-
зички лица и на нестопански организации, се евиденти-
раат трошоците за: трансфери до Фондот за ПИО утвр-
дени со Закон; финансирање на правата на воените 
инвалиди и на лицата прогонувани и затворани за иде-
ите и самобитноста на македонската држава; испрат-
нина на пензионери и докуп на стаж; помош за поврат-
ници од источно европските земји; заштита на семеј-
ства чиј хранител е на отслужување на воениот рок; 
плаќање за неправедно осудени лица; детски додаток; 
плаќање за фамилии кои се социјално загрозени; транс-
фери на невработени поради структурни промени; пла-
ќање до пензионери од ПИО; трошоци за туристичка 
пропаганда, трансфери до МОЌ; плаќања до хумани-
тарни организации; општествени организации и здру-
женија на граѓани; трансфери до политичките партии; 
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трансфери за цивилни инвалиди од војната; надомест за 
осудени лица; трошоци за бегалци од други држави; и 
други трансфери на физички лица и на нестопански 
организации. 

На конто 444 - Трансфери по основ на субвенции се 
евидентираат трошоците за: регреси за квалитетни 
сортни семиња; регрес за дел од каматата по кредити во 
земјоделието и резерви на одделни земјоделски произ-
води; премии за одделни земјоделски производи, суб-
венционирање на цената на лебот и брашното; страте-
гиски резерви на стоки; стимулации на извозот; субвен-
ции во патниот сообраќај за превоз на студенти, уче-
ници и хендикепирани лица; преземени обврски по ос-
нов на девизни штедни влогови; преземени обврски по 
основ на курсни разлики по странски кредити; обврски 
по основ на ненаплатени девизни побарувања на прет-
пријатија од странство; обврски кон претпријатија по 
основ на технолошки вишок и преквалификација; обвр-
ски по основ на курсни разлики за увоз на сурова нафта; 
обврски кон издавачите на весници и списанија; надоме-
сток на дел од каматите на кредити за определени на-
мени; санација на банките; плаќања до јавните претпри-
јатија за општи - комунални потреби; обртни средства 
за структурни промени; и други трансфери по основ на 
субвенции. 

На конто 445 - Трансфери во странство, се евиден-
тираат трошоците за: трансфери до владини институ-
ции во странство; државни дотации, трансфери на фи-
зички лица и на нестопански организации во странство; 
и трансфери по основ на субвенции во странство“. 

Член 5 
Членот 32 се менува и гласи: 
„На контата од групата 45 - Каматни плаќања се 

евидентираат каматите по домашни кредити и каматите 
по странски кредити. 

На конто 451 - Камати по домашни кредити, се 
евидентираат трошоците за: камати по девизни штедни 
влогови; и камати по други домашни кредити. 

На конто 452 - Камати по странски кредити се еви-
дентираат трошоците за: камати по мултилатерални 
кредити; и камати по други странски кредити“. 

Член 6 
Во членот 33, став 1 се заменува со два нови ставови 

1 и 2 кои гласат: 
„На контата од групата 46 - Купување на капитални 

средства, се евидентираат трошоците за: купување на 
земјишта и нематеријални средства; купувано на гра-
дежни објекти; мебел и канцелариска опрема; купу-
вање на моторни возила; физибилити студии, припрема 
на проекти и дизајн; постројки, опрема и машинерија; 
изградба, реновирање и унапредување; и основно и спе-
цијално одржување (инвестиционо одржувани). 

Во оваа група на одделни конта не се искажуваат 
капиталните средства кои се набавуваат за АРМ, туку 
истите се евидентираат на контата од категоријата те-
ковни трошоци на конто 42310 - материјали за АРМ". 

Член 7 
Во членот 34, став 2, зборовите: „и 442" се бришат; 

во став 3, бројот: „443" се заменува со бројот: „442"; во 
ставот 4, броевите: „444, 445 и 446" се заменуваат со 
броевите: „443 и 444"; и во став 5, бројот: „449" се 
заменува со бројот „445"." 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1996 година. 

Бр. 08-3102/1 
29 април 1996 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Таки Фити, с. р. 

431. 
Врз основа на член 8 став 6 од Законот за сметковод-

ството („Службен весник на РМ“, број 42/93, 48/93 и 6/ 
95), министерот за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ 
КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА КОРИСНИ-
ЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТИТЕ И ФОН-

ДОВИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни конта во 

контниот план за корисниците на средствата од буџетот 
и фондовите („Службен весник на РМ“, број 23/94), 
членот 33 се менува и гласи: 

„На контата од групата 40 - Плати, наемнини и 
надоместоци, се евидентираат платите, наемнините и 
надоместоците во бруто износ по сите основи. 

На конто 401-0сновни плати и наемнини, се евиден-
тираат платите и наемните по сите основи во бруто 
износ, кои ги обезбедува буџетот и фондовите односно 
кои се исплатуваат од сопствени приходи, согласно 
одредбите од Законот за буџетите. 

На конто 402 - Надоместоци, се евидентираат: надо-
местоците за превоз до и од работното место; за храна; 
за годишен одмор; за теренски додаток; за боледување; 
за академици; за пратеници; за летечки персонал; за 
одвоен живот; за фондот за пензиско и инвалидско оси-
гурување; за фондот за здравство и здравствено осигу-
рување; за фондот за вработување и други надоместо-
ци“. 

Член 2 
Членот 34 се менува и гласи: 
„На контата од групата 42-Стоки и други услуги, се 

евидентираат: патните и дневните трошоци, комунал-
ните услуги, трошоците за затоплување, материјалите, 
трошоците за транспорт, тековното (рутинско) одржу-
вање, договорните услуги и другите оперативни тро-
шоци. 

На конто 420 - Патни и дневни трошоци, се евиден-
тираат: хранарината (дневници), патните трошоци, 
сместувањето и споредните трошоци во земјата и 
странство. 

На конто 421 - Комунални услуги, се евидентираат 
трошоците за: струја; вода и канализација; пошта, те-
лефон, телекс и курирски услуги; ѓубретарина; 
државни врски; комунален придонес (градска рента); и 
други комунални услуги. 

На конто 422 - Трошоци за затоплување се евиден-
тираат трошоците за: дрва; течни горива; јаглен; цен-
трално греење; и други трошоци за затоплување. 

На конто 423 - Материјали, се евидентираат трошо-
ците за: канцелариски материјали; учебници, списа-
нија, весници и други изданија; копирање, печатење и 
издавање; ленти, касети и друго за АОП; средства за 
одржувани на хигиена; алати и ситен инвентар; лекови; 
храна; униформи и работни облеки и обувки; матери-
јали за АРМ; материјали за МВР; материјали за градо-
бијна заштита; материјали за радио сондажни мерења; 
материјали за воена академија, материјал за ППЕ и 
други материјали. 

На конто 426 - Договорни услуги, се евидентираат 
трошоците за: просторни и детални урбанистички пла-
нови; програма за заштита на водите на реките и на 
езерата; изработка на студии и проекти за заштита на 
животната средина; статистички истражувања; попис 
на население, домаќинства и земјоделски стопанства; 
истражувано на архивска граѓа; научно истражувачки 
проекти; програма за поттикнување на земјоделското 
стопанство; програма за премер и катастар; закупнина 
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за недвижности; надоместоци за метеоролошки и хи-
дрометеоролошки набљудувања; надоместоци за испи-
тување на квалитетот на води и аерозагаденост; надо-
местоци за надворешни соработници; надоместоци за 
судски преведувачи и меѓународна правна помош; орга-
низирање на семинари и конференции; награди 
државни; награди за уништен штетен дивеч; надоме-
стоци за редовно школување, специјализација и студи-
ски престој на странски граѓани во Македонија; надоме-
стоци за здравствена заштита и здравствени услуги на 
осигуреници и други корисници; надоместоци за здрав-
ствена заштита за лекување во странство; надомест за 
платен промет и банкарска провизија, надоместоци за 
рушење на објекти; трошоци за реформа во образова-
нието и други договорни услуги. 

На конто 427 - Други оперативни трошоци, се еви-
дентираат трошоците за: оперативни трошоци на судо-
вите; оперативни трошоци за затворите; изборни ак-
тивности; издатоци за спортски активности; пропа-
гандно-информативни активности во странство; репре-
зентација; осигурување на недвижности и права; амор-
тизација на нематеријални и материјални вложувања; 
членарини во меѓународни организации; членарина за 
заедница на општините и градовите; постојана резерва 
(непредвидливи трошоци); тековна резерва (разно-
видни трошоци); трошоци за Олимписки игри, европ-
ски и светски првенства; трошоци за одликувања; тро-
шоци за геодетско-сателитски снимања; пренесени 
обврски од претходната година; и останати оперативни 
трошоци." 

Член 3 
Членот 35 се брише. 

Член 4 
Членот 36 се менува и гласи: 
„На контата од групата 44-Тековни трансфери (пре-

несени средства), се евидентираат трошоците за: транс-
фери до владини институции; трансфери до единиците 
на локалната самоуправа; државни дотации, трансфери 
на физички лица и на нестопански организации; транс-
фери по основ на субвенции; и трансфери во странство. 

На конто 441 - Трансфери до владини институции се 
евидентираат трошоците за: програма за систематски 
прегледи на деца, ученици и студенти; програма за ор-
ганизирање и унапредуваа на крводарителството; 
програма за здравствена заштита; програма за задол-
жителна имунизација на населението против одредени 
заразни болести; програма за испитување на појавата, 
раширеност, спречувањето и сузбивањето на бруцело-
зата кај луѓето; програма за превентивни мерки за 
спречување на ширењето на туберкулозата кај населе-
нието; програма за заштита на населението од СИДА; 
програма за активна здравствена заштита на мајките и 
децата; здравствена заштита на лица, кои не се осигу-
рени по друг основ; издавачка дејност; библиотекарска 
дејност; филмска дејност; сценско уметничка дејност; 
заштита на споменици на културата; ликовна и музејска 
дејност; културно уметнички манифестации; транс-
фери до организациите за цивилна заштита; трансфери 
до одделението за екологија; трансфери до берзата за 
земјоделски производи; ученички стандард; студентски 
стандард; трансфери до комисијата за односи со вер-
ските заедници; трансфери до специјализирани органи-
зации за сместување на стари лица и хендикепирани 
деца; трансфери за национални резервати; трансфери 
до научно - истражувачки институции; трансфери до 
институтот за заштита на културно уметнички споме-
ници; трансфери до Македонската информативна аген-
ција; трансфери до јавните гласила низ целата држава; 
трансфери до Институтот за судска медицина; транс-
фери за одделни радио емисии за странство; трансфери 
за технолошки развој; трансфери за техничка култура; 

трансфери за лечење на душевно болни; трансфери за 
лечење на лица согласно член 17 од Законот за здрав-
ствена заштита; трансфери за здравствена заштита на 
странци; програма за обезбедување средства за болните 
кои се третираат со дијализа, за набавка на лекови за 
трансплантација на болни и за набавка на цитостатици, 
инсулин и хормон за раст; и други трансфери до вла-
дини институции. 

На конто 442 - Трансфери до единиците на локал-
ната самоуправа, се евидентираат трошоците за: сред-
ства за усогласување на приходите на единиците на 
локалната самоуправа; и плаќања до месните заедници. 

На конто 443 - Државни дотации, трансфери на фи-
зички лица и на нестопански организации, се евиденти-
раат трошоците за: трансфери до Фондот за ПИО утвр-
дени со Закон; финансирање на правата на воените 
инвалиди и на лицата прогонувани и затворани за иде-
ите и самобитноста на Македонската држава; испрат-
нина на пензионери и докуп на стаж; помош за поврат-
ници од источно европските земји; заштита на семеј-
ства чиј хранител е на отслужување на воениот рок; 
плаќање за неоправдано осудени лица; детски додаток; 
плаќање за фамилии кои се социјално загрозени; транс-
фери на невработени поради структурни промени; пла-
ќања до пензионери од ПИО; трошоци за туристичка 
пропаганда, трансфери до МОЌ; плаќања до хумани-
тарни организации; општествени организации и здру-
женија на граѓани; трансфери до политичките партии; 
трансфери за цивилни инвалиди од војната; надомест за 
осудени лица; трошоци за бегалци од други држави; и 
други трансфери на физички лица и на нестопански 
организации. 

На конто 444-Трансфери по основ на субвенции се 
евидентираат трошоците за: регреси за квалитетни 
сортен семиња; регрес за дел од каматата по кредити во 
земјоделието и резерви на одделни земјоделски произ-
води; премии за одделни земјоделски производи, суб-
венционирање на цената на лебот и брашното; страте-
гиски резерви на стоки; стимулации на извозот; субвен-
ции во патниот сообраќај за превоз на студенти, уче-
ници и хендикепирани лица; преземени обврски по ос-
нов на девизни штедни влогови; преземени обврски ос-
нов на курсни разлики по странски кредити; обврски по 
основ на ненаплатени девизни побарувања на претпри-
јатија од странство, обврски кон претпријатија по основ 
на технолошки вишок и преквалификација; обврски по 
основ на курсни разлики за увоз на сурова нафта; обвр-
ски кон издавачите на весници и списанија; надоместок 
на дел од каматите на кредити за определени намени; 
санац^а на банките; плаќања до јавните претпријатија 
за општи-комунални потреби; обртни средства за 
структурни промени; и други трансфери по основ на 
субвенции. 

На конто 445-Трансфери во странство, се евиденти-
раат трошоците за: трансфери до владини институции 
во странство; државни дотации, трансфери на физички 
лица и на нестопанска организации во странство; и 
трансфери по основ на субвенции во странство“. 

Член 5 
Членот 37 се менува и гласи.-
„на контата од групата 45 - Каматни плаќања се 

евидентираат каматите по домашни кредити и каматите 
по странски кредити. 

На конто 451-Камати по домашни кредити, се еви-
дентираат трошоците за: камати по девизни штедни 
влогови; и камати по други домашни кредити. 

На конто 452 - Камати по странски кредити се еви-
дентираат трошоците за: камати по мултилатерални 
кредити; и камати по други странски кредити“. 



Стр. 746 - Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 мај 1996 

Член 6 
Во членот 38, став 1 се заменува со два нови ставови 

1 и 2 кои гласат: 
„На контата од групата 46-Купување на капитални 

средства, се евидентираат трошоците за: купување на 
земјишта и нематеријални средства; купувано на гра-
дежни објекти; мебел и канцелариска опрема; купу-
вано на моторни возила; физибилити студии, припрема 
на проекти и дизајн; постројки, опрема и машинерија; 
изградба, реновирање и унапредување; и основно и спе-
цијално одржување (инвестиционо одржувано). 

Во оваа група на одделни конта не се искажуваат 
капиталните средства кои се набавуваат за АРМ, туку 
истите се евидентираат на контата од категоријата те-
ковни трошоци на конто 42310 - материјали за АРМ". 

Член 7 
Во членот 39, став 2, зборовите: „и 442" се бришат; 

во став 3, бројот: „443" се заменува со бројот: „442"; во 
ставот 4, броевите: „444, 445 и 446" се заменуваат со 
броевите: „443 и 444"; и во став 5, бројот: „449" се 
заменува со бројот „445". 

Член 8 
По членот 39, се додава нова КАТЕГОРИЈА III и 

нов член 39-а, кои гласат: 
„КАТЕГОРИЈА Ш: ДАВАЊЕ ЗАЕМИ, УЧЕ-

СТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ И 
ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦАТА 

Член 39-а 
На контата од групата 48 - Давање на заеми и уче-

ство во дел од хартиите од вредност, се евидентираат: 
заемите на владини институции од исти нивоа на власт; 
заеми на владини институции на единиците на локал-
ната самоуправа; заеми на поединци и нестопански ор-
ганизации; заеми на јавни и државни претпријатија и 
учество на дел во јавните и приватните претпријатија; 
давано на заеми во странство и сл.". 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1996 година. 

Број 08-3102/1 
29 април 1996 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Таки Фити, с.р. 

432. 
Врз основа на член 26, став 4 од Законот за админи-

стративните такси („Службен весник на РМ“, бр.17/93 и 
20/%), министерот за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧ-
ИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВ-
НИТЕ ТАКСИ И ЗА ЛЕПЕЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ 
НА ВРЕДНОСНИЦИ И ЗА ВИСИНАТА НА ТАК-

СИТЕ КОИ СЕ ПЛАЌААТ ВО ГОТОВИ ПАРИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на плаќање на админи-

стративни такси и за лепено и понишувано на вреднос-
ници и за висината на таксите кои се плаќаат во готови 
пари („Службен весник на РМ“, бр.43/93), во членот 1 
во став 1 износот „50" се заменува со износ „200". 

Во ставот 2 во точката 1 износот „50" се заменува со 
износ „200". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

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

Број 09-1260/1 
април 1996 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Таки Фити, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд поведена е постапка за развод на брак 

по тужбата на тужителот Наход Колиќ од с. Љубин 
Скопје, против тужената Колиќ Севдија сега со непоз-
нато место на живеено. 

За привремен старател на тужената е поставен Реџе-
повиќ Фехим, адвокат од Скопје со решение на Меѓу-
општинскиот центар за социјални работи на општините 
на град Скопје, бр. 3020-616 од 25.1У.1996 година кој ќе 
ја застапува тужената до нејзиното јавувано во судот 
или до правосилно окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, XVII П. Бр. 
698/96. (186) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд поведена е постапка за надомест на 

штета по тужбата на тужителите Боислав Јанковиќ, 
Драгица Јанковиќ и Јасмина Пачевска, сите од Кума-
ново, ул. „Бибановска“ бр. 2/6, против тужениот Тихо-
мир Крстевски кој се наоѓа на привремена работа во 
странство со непозната адреса. 

На тужениот Тихомир Крстевски му е одреден при-
времен застапник Мери Манаки, стручен соработник 
при Општинскиот суд во Куманово. Привремениот за-
стапник ќе го застапува тужениот пред овој суд, се 
додека тужениот или неговиот полномошник не се по-
јави пред судот. 

Од Општинскиот суд во Куманово, XI. П. бр- 2255/ 
95. (187) 

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

Срег. бр. 4474/96 на регистарска влошка бр. 1-34959-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар прошируваното 
на дејност на Трговското-услужно претпријатие „77-
КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз ул. „72" бр. 5, Гостивар. 

Дејности: 013010, 013021, 013022, 013030, 013042, 
013050, 013071, 013072, 013073, 013074, 013080, 013091, 
013099, 013121, 013122, 013200, 090171, 090179, 012421, 
011941, 050100, 050301, 050302. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4474/96. (4251) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4131/96 на регистарска влошка бр. 1-29774-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Претпријатието за трговија на големо и 
мало „ИНТЕРКООП" ц.о. увоз-извоз ул. ,,29-ти 
Ноември“ бр. 2, Кавадарци. 

Дејности: 070150, 070240, 070129, 090132, 110903, 
011710, 011721, 070226, хартија, канцелариски матери-
јал и прибор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4131/96. (4255) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4253/96 на регистарска влошка бр. 1-66559-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост на Претпријатието за промет на 
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стоки на големо и мало „ДЕВЕ-ПРОМЕТ" ц.о. увоз-
извоз ул. „Алексо Демевски“ 7/13, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 08.01.1996 год., а основач е Љубинка Петкова од 
Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070114, 070113, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070132, 070250, 
070260, 110303, 110309, 013021, 013022, 013119, 013200, 
020140, 02020, 050209, 050301, 050302, 060502, 060601, 
060602, 070140, 070150, 070230, 070240, 080190, 090172, 
090179, 110903, 110309, 110909, 080201, 080202, 090121, 
090140, 090150, 090160, 090183, 011941, 110301, 110304, 
030003, 013931, 012522, 012621, 110302, 110303, 110404, 
1106520, 110909, 070310, 070320. 

Лице овластено за застапување е Љубинка Петко-
ва, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4253/96. Н (4256) 

ци во меѓународниот сообраќај, малограничен промет 
со: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица друштво-
то целосно одговара. 

Овластено лице за застапување на претпријатието 
во надворешно трговски промет е Соња Ѓорѓиевска, 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4174/96. (4258) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4629/96 на регистарска влошка бр. 1-66586-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, промет и услуги 
„КОЛИЧАНИ ПРОМЕТ“, д.о.о. експорт-импорт ул. 
„Косовска Бригада“ 10/6, Скопје. 

Основач: Арслани Зулфи. 
Дејности: 013050, 060401, 060402, 060403, 060501, 

060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 
070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070226, 070225 , 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080122, 080190, 
080201, 080201, 090201, 090202, 090209, 110109, 110302, 
110303, 110309, 070310, 070320, меѓународна шпедиција 
и шпедитерски услуги, застапување и посредување во 
надворешно трговски промет, реекспорт, снабдување 
и продажба на сотки од слободни царински продавни-
ци, продажба на стоки од консигнациони складишта, 
превоз на стоки и патници во меѓународниот сообра-
ќај, малограничен промет со: Албанија, Грција, Буга-
рија, и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица друштво-
то целосно одговара. 

Овластено лице за застапување на претпријатието 
во внатрешен надворешно трговски промет е Арслани 
Зулуфи, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4629/96. (4259) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4250/96 на регистарска влошка бр. 1-50603-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за производство, прода-
жба, превоз и услуги „ЛАДАМА К“ д.о.о. експорт-им-
порт бул. „Октомвриска Револуција“ 8-2/21, Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Ладафин од 
Виена, Австрија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4250/96. (4260) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4293/96 на регистарска влошка бр. 1-66628-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Производното трговско претпријатие „ШЕРО-САН" 
п.о. експорт-импорт ул. „Виетнамска“ бр. 58, Скопје. 

Основач: Асан Амет од Скопје. 
Дејности: 012612, 012613, 012614, 012615, 012622, 

012623, 012691, 012830, 013021, 070111, 070112, 070113,, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070219, 070214, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 090150, 090160, 090209, 090189, 
090209, 110302, 110303, 110309, 110905, 110909, 070310, 
070320, реекспорт, застапништво, консигнација, мало-
граничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР 
Македонија. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4738/96 на регистарска влошка бр. 1-66731-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Градежното занатско претпријатие „БЗК-ТРНОВКА" 
ц.о. ул. „Хо Ши Мин“ бр. 228 б, Скопје. 

Претпријатието е основана со акт за основање бр. 
01-1 од 15.03. 1996 год., а основач е Борка Кузманов-
ска. 

Дејности: 050209, 050302, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070131, 071032, 070140. 

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. 

Овластено лице за застапување на претпријатието 
е Борка Кузмановска, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4738/96. (4257) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4174/96 на регистарска влошка бр. 1-66562-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, промет и услуги 
„ИМПЕРА'С" д.о.о. ул. „11 Октомври“ бр. 8, Скопје. 

Основачи: Јове Кекеновски, Зоран Ѓорѓиевски, 
Цвета Ристовска, Аце Миленовски. 

Дејности: 011010, 011091, 011092, 011093, 011099, 
011311, 011313, 011315, 011319, 011320, 011390, 011832, 
011941, 011949, 012130, 012142, 012201, 012202, 012203, 
012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012612, 012613, 
012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012699, 
012820, 012830, 012901, 012909, 013010, 013021, 013022, 
013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013072, 013073, 
013074, 013099, 013121, 013122, 013901, 013909, 0020110, 
020121, 020140, 020201, 030003 , 050100, 050301, 050302, 
060401, 060402, 060403, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070226, 
070225, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 
080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 
090123, 090124, 090131, 090132, 090139, 090140, 090160, 
090201, 090202, 090209, 110109, 110302, 110303, 110304, 
110309, 110402, 110403, 110404, 110620, 110902, 110903, 
110905, 110909, 120190, 120312, 120420, 130112, 070310, 
070320, меѓународна шпедиција, шпедитерски услуги, 
застапување и посредување во надворешно трговски 
промет, реекспорт, снабдување и продажба на стоки 
од слободни царински продавници, продажба на стоки 
од консигнациони складишта, превоз на стоки и патни-
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Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е 
Асан Амет, директор со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4293/96 (4261) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 3327/96 на регистарска влошка бр. 1-55277-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
за застапување на Претпријатието за производство, 
промет и услуги „СТОЛЕ АЛАРМ“ ц.о. ул. „Вангел 
Тодоровска бр. 9/1, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Стојче Ѓуровски, 
директор се запишува нов застапник Јулијана Ѓуров-
ска, директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
3327/96.. (4262) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 3323/96 на регистарска влошка бр. 1-13323-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
за застапување на Претпријатието за производство, 
внатрешен и надворешен промет на стока на големо и 
мало „БАМБИКО" ц.о. експорт-импорт ул. „Франц 
Прешерн" бр. 71, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Радмила Димов-
ска, директор се запишува нов застапник Тони Стој-
чевски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
3332/96. (4263) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4904/96 на регистарска влошка бр. 1-21884-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на истапу-
вање на основач на Претпријатието за услуги и промет 
Авто школа „ЗИНС" д.о.о. експорт-импорт ул. „Кочо 
Рацин“ бб, (Олимписки Базен). 

Промена на истапување на основач на Авто школа 
,,ЗИНС" претпријатие за услуги и промет д.о.о. екс-
порт-импорт Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4904/96 (4264) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4463/96, на регистарска влошка бр. 1-44444-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на седи-
ште на фирма, промена на основачи и промена на ли-
це овластено за застапување во внатрешен промет на 
Здравствената организација - Аптека „ЕСКУЛАП" 
ц.о. Скопје. 

Се врши промена на седиште на Здравствената ор-
ганизација Аптека така да во иднина седиштето ќе би-
де на улица „Иван Аговски“ бр. 1. 

Како основач на здравствената организација иста-
пува лицето Звонко Андонов, а пристапува основачот 
Пане Панов. 

Се менува лице овластено за застапување во вна-
трешен промет: се брише Пане Панов, директор без 
ограничување, се запишува Пане Панов, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4463/96. (4265) 

Претпријатие во мешовита сопственост за промет, ус-
луги и инвестирање „ПИШЕВ МАК КОРПОРАЦИ-
ЈА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Бојмија" бр. 4, Скопје. 

Основачи: ППУТ „МЕТАЛИЈА“ ц.о. експорт-им-
порт Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 107-1/7 и „ПИ-
ШЕВ КОРПОРАТИОН" - 1:4-112 Фенеуил хаал мар-
кетплејс, Бостон МА 02109 УСА. 

Дејности: 090123, 090131, 090133, 190140, 110301, 
110303, 110403, 110404, 110611, 110620, 110903, 110909, 
110309, 110109, 070211, 070212 , 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 
070127, 070128 , 070129, 070132, 070140, 070150, 070310, 
070320, посредување при застапување во прометот со 
стоки и услуги, услуги на складирање на стоки, прода-
жба на сотки од консигнација, продажба на стоки од 
слободни царински продавници, инвестирање во прои-
зводи и друг вид на капацитети во земјата и странство. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски проемт е 
Александар Пишев, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
13809/956. (4266) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 11927/95 на регистарска влошка бр. 1-49827-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це овластано за застапување на Претпријатието за 
производство, инженеринг и трговија „ЈОЛАНД" ц.о. 
експорт-импорт ул. „Никола Тесла“ бр. 18-1/33, Ско-
пје. 

Се брише Јове Јовески, директор без ограничува-
ње, се запишува Оливера Јовеска, директор без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
11927/95. (4267) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 13809/95 на регистарска влошка бр. 1-65956-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4063/96 на регистарска влошка бр. 1-46824-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Трговското претпријатие „САН ФРАК-
ЦИСКО“ ц.о. ул. „Самарџиев" бр. 14, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 19.01. 1994 год., а основач е Неџати Лимановски од 
с. Страчинци . 

Дејности: 070112, 070114, 070121, 070122, 070211, 
070212, 070219, 070221, 070222, 070250, 070310, 070320, 
110109, 080201, 080202. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Неџати Лимановски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4063/96. (4268) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Битола со решението Ог. бр. 115/96 од 

25.Ш.1996 година, над ПП „Станбениќ“ - Прилеп, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (870) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 121/96 од 
25.Ш.1996 година, над ПП „Маратон Комерц“ - Прилеп, отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (871) 
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Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 305/96 од 
14.IV. 1996 година према должникот ПП „Алида“, с. Лабунипгга, 
отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста 
Споа, судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен 
управител Перо Плунковен! од с. Лабуништа. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок 30 дена од објавувањето на огласот со пријави таксирани со 600,00 
денари судски такси во два примероци со докази, а должниците во 
истиот рок да ги измират своите обврски према должникот. 

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 12. VI. 1996 
година во И,ЗО часот во Окружниот стопански суд во Битола. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 25.IV.1996 година. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (969) 

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст.бр. 243/96 
од 23.IV. 1996 година отворена е стечајна постапка против должникот 
ДОО „Инзап" - Прилеп. 

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. 
За стечаен управител се определува Бранко Ѓорѓиоски, дипл. еко-

номист од Прилеп, ул. „Орде ТодороскиШенко“ бр. 35. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на 

објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават 
своите побарувања со пријава во два примероци со докази. 

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверите-
лите за 18. VI.1996 година во 11,00 часот, во соба број 3 при Окружниот 
стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (978) 

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст.бр. 741/95, 
964/95, 1173/95, 153/96, 337/96, отворена е стечајна постапка против 
должникот ДОО „Мокел" текстилна конфекција - Битола од 
23.IV.1996 година. 

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. 
За стечаен управител се определува Тодор Богоевски ул. „Стив 

Наумов“ бр. 184, Битола. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на 

објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават 
своите побарувања со пријава во два примероци со докази. 

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверите-
лите за 18. VI.1996 година во 12,00 часот, во соба број 3 при Окружниот 
стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (979) 

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип со решени-
ето Ст. бр. 60/96 од 24. IV. 1996 година, е отворена стечајна постапка над 
ПОС „Илинден“ - Струмица. 

За стечаен управник е поставен Драги Димовски, дипломиран еко-
номист од Струмица. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
побарувањата во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, со пријава и докази во два примероци и 
вирманска уплатница за платена судска такса од 600,00 денари и жиро 
сметка бр. 41400-840-028-3338 - Републички буџет. 

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 10. VI. 1996 
година во 9,30 часот во просториите на Окружниот стопански суд во 
Штип. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите дол-
гови на ПОС „Илинден“ - Струмица. 

Овој оглас е истакнат на судската табла на ден 24.IV.1996 година. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. (980) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 363/96 од 18.IV.1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „Марса" од Скопје, ул. „Добромир Хрс“ бр. 
31. 

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

„Белишка44 бр. 18-а. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
3. VI.1996 година, во 11,20 часот, соба број 60 при овој суд. (993) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Сг.бр. 1591/95 од 5.^.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Земјоделско производно трговско претпријатие „Сгочаро-
Ратарство" од Богданци, ул. „Маршал Тито“ бр. бб. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Илија Кортелов од Богданци, ул. 

„Маршал Тото44 бр. 82, телефон 81-200. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побаруваа во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ44, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
22^.1996 година, во ИДО часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (994) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 187/% од 
1.IV.1996 година, над ПП „Алмир Стакло44 - Прилеп, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (872) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 133/96 од 
25.Ш.1996 година, над ГО! „Кале“ - Прилеп, отвори стечајна постапка 
но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (873) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 124/96 од 
25.Ш.1996 година, над ПП „Кодекс44 - Прилеп, отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (874) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 127/96 од 
25.Ш.1996 година, над ПП „Фрутик" - Прилеп, отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (875) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 184/% од 
25.Ш.1996 година, над ДОО „Балканкооп" - Прилеп, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (876) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 103/96 од 
25.Ш.1996 година, над ПП „ДОАН“ - Прилеп, отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (877) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 202/96 од 
25.Ш.1996 година, над ПП „Ренекомерц" - Прилеп, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (878) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 211/96 од 
25.Ш.1996 година, над ПП Џулијана“ - Прилеп, отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (879) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 199/96 од 
25.Ш.1996 година, над ПП „Софт Икс“ - Прилеп, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (880) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 196/96 од 
25.III.1996 година, над ПП „Корал44 - Прилеп, отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (881) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 193/96 од 
25.III.1996 година, над ПП „Милно Комерц44 - Прилеп, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (882) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1048/96 
од 25.III.1996 година, над ППТУ „0'КЕЈ" - Охрид, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (883) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 112/96 од 
25.IV.1996 година, над ПП „Сенатор“ - Битола, отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (884) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 190/96 од 
25.Ш.1996 година, над ПП „Меликат" - Прилеп, отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (885) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 136/96 од 
25.III 1996 година, над ПП „Висотавтопром" - Битола, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (886) 

Огласот бр. 13/96 од 15.Ш.1996 година, страна 413 со кој е објавено 
заклучувањето на стечајната постапка над П О Т „Интернационал -
Транс“ - Охрид се отповикува како грешен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (887) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува: 
Со решение на стечајниот совет Ст. бр. 287/95 од ЗОЛ. 1996 година, е 

отворена стечајна постапка над Услужното, занаетчиско, трговско 
претпријатие во приватна сопственост „Светлост44 - Кочани, на ул. 
„Крсте Мисирков44 бр. 61, но е одлучено постапката да се спроведува 
поради немање имот на должникот, туку да се заклучи. 

Со решение на стечајниот совет Ст. бр. 415/95 од 5 .IV. 1996 година, 
е отворена стечајна постапка над ППС „Поп - 1" - Виница, ул. „Парти-
занка" бр. 22, но е одлучено постапката да не се спроведува поради 
немање на имот на должникот туку да се заклучи. 

По правосилноста на погоре цитираните решенија на стечајниот 
совет, погоре наведените стечајни должници ќе се бришат од регисте-
рот на стопанските субјекти при овој суд. 
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Доверителите можат да ги напаѓаат решенијата со жалба преку 
овој суд до Стопанскиот суд на Македонија - Скопје во рок од 15 дена 
по објавувањето на истите во „Службен весник на РМ“. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (888) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува: 
Со решението Ст. бр. 539/95 од 30.1.1996 година, е отворена сте-

чајна постапка над Претпријатието во приватна сопственост за трговија 
на големо и мало „Рини“ - Виница, ул. „Славчо Стојменов" бр. 38, но 
е одлучено истата да не се спроведува туку да се заклучи поради немање 
на имот на должникот. 

Со решението Сг. бр. 55/95 од 30.1.1996 година, е отворена стечајна 
постапка над ЛОС „Брегалница“ - Берово, „Кеј на Младоста“ но е 
одлучено постапката да не се спроведува туку да се заклучи поради 
немање на имот на должникот. 

По правосилноста на решенијата погоре наведените стечајни долж-
ници ќе се бришат од регистарот на стопанските субјекти при овој суд. 

Решенијата можат да ги напаѓаат доверителите со жалба преку 
Окружниот стопански суд во Штип до Стопанскиот суд на Македонија -
Скопје во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РМ“. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (889) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Сг. бр. 928/95 од 04.Ш.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ПП „Јукома комерц“ од Гевгелија, ул. „Васо Карајанов" бр. 
10. 

За стечаен судија е одредена Емилија Димитровска, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник с одреден Стојан Ристов од Гевгел^а, ул. 
„Воденска“ бр. 6, телефон 88-262. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
17.У1.1996 година, во 9,10 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 891/95 од 1.1 V. 1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот „Екс-Комерц" од с. Негорци, ул. „Маршал Тито“ бр. 20. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, Судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Стојан Ристов од Гевгелија, ул. 

„Воденска“ бр. 6, телефон 88-262. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
17. VI. 1996 година, во 9,10 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 703/95 од 23.Х.1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ГО1 Конфекција „Неготино“ од Неготино. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Стојан Ристов од Гевгелија, ул. 

„Воденска“ бр. в, телефон 88-262. 
Се повикуваат доверител иге на ликвидациониот должник да ги 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
17.VI. 1996 година, во 9,10 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 554/95 од 18.Ш.1996 година го одобри склученото присилно 
порамнување на должникот „Авиошпед" ДОО - Скопје со неговите 
доверители. 

Предлагачот - должникот „Авиошпед" ДОО - Скопје да ги исплати 
обврските према доверителите во 100% во рок од 2 (две) години сме-
тано од денот на одобреното присилно порамнување. Составен дел на 
ова решение е списокот на доверителите чии побарувања се утврдени 
со назначување на износите на утврдените побарувања. Ова порамну-
вање има правно дејство и према доверителите на предлагачот - долж-
никот кои не учествувале во постапката за присилно порамнување и 
чии побарувања се оспорени доколку дополнително истите се утврдат. 
Ова решение има силна извршна исправа према сите доверители чии 
побарувања се утврдени во постапката за присилно порамнување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (855) 

Окружниот стопа неки суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. 958/95 од 30.X.1995 подна е отворена стечајна постапка над должни-
кот ЈК.Т.Ц. „Момо“ од Куманово, ул. „Титомитровичка" бр. 65/1-19. 

За стечаен судија е одредена Милица Маневска, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одредена Јовановска Јаворка од Куманово, 

ул. „Бранко Богдански - Гуцман" бр. 39. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
17. V. 1996 година во 11 часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (856) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
О . бр. 1831/95 од 18.Ш.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија, транспорт и шпедиција увоз-из-
воз „Лаки Компани-1" од Скопје, ул. „Исаја Маџовски“ бр. 24/3-19. 

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Ѓорѓиовски Ристо од Скопје, ул. 

„Црвена Армија“ 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 стечај ниоат совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
27.У.1996 година во 9,30 часот во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (857) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
ст.. бр. 1635/95 од 11.Ш. 1996 година е отворена стечајна постапка над 

должникот Финансиско трговска мрежа „Македо 1" од Скопје, ул. 
„Периша Савелиќ" бр. 17. 

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Ѓорѓиовски Ристо од Скопје, ул. 

„Црвена Армија“ бр. 10/-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 со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
27.V.1996 година во 8,00 часот во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (838) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1543/95 од 25.III.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „ЈШ-БИ-
-ОИЛ" од Скопје, ул. „Источна индустриска зона“ б.б. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Раде Стефановски, Скопје, ул. „Пе-

листерска“ бр. 1-II/7, телефон 251-738. 
Се довикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
15.V. 1996 година во 10,40 часот во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (859) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1221/95 од 20.III.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за промет и услуги во прометот експорт-
импорт „Гарант“ од Скопје, ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 20/1-13. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при оводј суд. 
За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. 

„Пелистерска“ бр. 1-II/7, телефон 251-738. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
15. V. 1996 година во 8,30 часот во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (910) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1589/95 од 26.1.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Приватно претпријатие „РИ-БАЛ" од с. Петрово - Гевге-
лија. 

За стечаен судија е одредена Хариклија Мартиновска, судија при 
овој суд. 

За стечаен управник е одреден Живко Лазаров од Гевгелија, ул. 
„Митко Зафиров“ бр. 28. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 15. V1996 година во 11,15 часот, соба број 154 при овој суд. 

ОД Окружниот стопански суд во Скопје. (803) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 78805 од 10.1.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТП „Братекс“ од Гевгелија, ул. „Илинденска“ бр. 13. 
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За стечаен судија е одредена Даница Младеновска, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Живко Лазаревски од Гевгелија, ул. 
„Митко Зафиров“ бр. 28. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 13.У.1996 година во 11,25 часот во соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (804) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1181/95 од 26.1.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ТП „Фрукт Импекс“ од Гевгелија, ул. „Слободан Митров -
Данко“ бр. 39. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Никола Варелов од Гевгелија, ул. 

„Браќа Миладинови“ бр. 20. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 15.V.1996 година во 10,40 часот во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (8051 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 6/96 од 26.III1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Производно трговско претпријатие „ЕТС" д.о.о., Скопје, 
бул. „III Македонска бригада“ бр. 49-а. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Владо Стефановски од Скопје, ул. 

„Јуриј Гагарнн" бр. 37. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
14.V.1996 година во 9 часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (806) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
О . бр. 521/96 од 28.Ш.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ЗИК „ТЕТОВО“ ДОО „Полог“ од Тетово, ул. „М. Тито“ 
бр. 122. 

За стечаен судија е одредена Мируша Еленоска, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Перо Јованоски од Тетово, ул. 
Димо Гавроски - Кара“ бр. 76. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 21.V.1996 година во 11,00 часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (835) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1407/95 од 25.III.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за промет на големо и мало „Босфор Ко-
мерц“, с. Студеничани, Скопје. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. 

„Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 15.V.1996 година во 9,15 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (836) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1859/95 од 22.II. Ј996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот „БРОС СПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ од Скопје, ул. „Др. 
Миловиќ“ бр. 5/4-11. 

За стечаен судија е одредена Мируша Еленска, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Ефтим Петров, ул. „Ј. Сандански“ 

бр. 50/3-4, телефон 417-130. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 20.V.1996 година во 8,00 часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (837) 

Се известуваат доверителите дека со решението Ст. бр. 81/95 од 
10.1У.1996 година е отворена постапка за присилно порамнување по-
меѓу должникот АД ЗИК „Кочанско Поле“ - Кочани и доверителите 
под следните услови: 

Должникот АД ЗИК „Кочанско Поле“ - Кочани, се обврзува да ги 
исплати утврдените побарувања на доверителите во висина од 50% во 
номинален износ во рок од 1 (една) година, сметано од денот на заклу-
чувањето на присилното порамнување. 

Исплатата ќе се врши во пари, стока или пренесување на права во 
висина на утврдените побарувања на доверителите, или на друг начин 
по договор на странките. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од објавува-
њето на огласот да ги пријават своите побарувања и се произнесат по 
предлогот за присилно порамнување. 

Roчиште за склучување на присилно порамнување ќе се одржи на 
dен 11.VI.1996 година во 10,00 часот во Окружниот стопански суд во 

Штип. 
Управник на присилното порамнување е стечајниот управник Ко-

стадин Галачев, дипломиран економист од Кочани. 
Огласот е истакнат на огласната табла на судот на ден 10. IV. 1996 

год. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. (838) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 509/95 од 06.IX.1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ПГР „Хелветика" од Скопје, ул. Г. Константиновски" бр. 
6. 

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

„Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
27.У.1996 година, во 8,05 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (944) 

Со решението Ст. бр. 1094/95 од 22.IV.1996 година, на Окружниот 
стопански суд во Битола, се констатира дека Програмата за финанси-
ска и сопственичка трансформација на ПОС „Пролетер“ - Прилеп и 
стечајниот совет на тој суд истата ја одобрува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (945) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1626/95 од 25.XII.1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ПП „Магнум Експорт“ од Гевгелија, ул. „Мирче Ацев“ бр. 
28. 

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Лазаров Живко од Гевгелија, ул. 
„Митко Зафиров“ бр. 28. 

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 стечајниот совет со пријава во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
10.VII.1996 година во 10,15 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (946) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1509/95 од 25. III.1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие во приватна сопственост за трговија на го-
лемо и мало „Ду-Го" од Скопје, бул. „Србија“ бб. 

За стечаен судија е одреден Мангов Коле, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчиновски од Скопје, ул. 

„Љуба Петровиќ“ бр. 8 . 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
15.V.1996 година во 9,45 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (947) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Сг. бр. 657/95 од 27.Х.1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ППУТ „Оаза“, с. Удово - Валандово. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одредена Васил ева Данка од Струмица, ул. 

„Панче Пешев“ бр. 53/1-1. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
22. V.1996 година, во 10,45 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (948) 
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Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 17/96 од 
17.IV. 1996 година, према должникот ЛП „Меркатор" - Битола отвори 
стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста Споа, 
судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен управител 
Кирил Пецаков од Битола, ул. „Прилепска“ бр. 76/13. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави таксирани со 
600,00 денари судски такси во два примероци со докази, а должниците 
во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се одржи на 
12. VI.1996 година, во И,ЗО часот, во Окружниот стопански суд Битола. 

Огласот е објавен на огласна табла на судот на 25.IV.1996 година. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (967) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 113/96 од 
22.IV.1996 година, према должникот ПП „БЕ-ПИ-КО" - Прилеп, 
отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста 
Споа, судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен 
управител Спиро Спировски од Прилеп, ул. „Маршал Тито“ бр. 20/2. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави таксирани со 
600,00 денари судски такси во два примероци со докази, а должниците 
во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се одржи на 
12.VI. 19% година, во 11 часот, во Окружниот стопански суд Битола. 

Огласот е објавен на огласна табла на судот на 25.^.1996 година. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (968) 

Се отвора стечајна постапка против должниците: Ст. бр. 201/96 ПП 
„С-ара Исидоро" - Прилеп, Ст.бр. 177/96 ПП „Кратис комерц“ - Ресен, 
Сг. бр. 102/96 ПП „Оловен промет“ - Битола од 19.П1.1996 год., Л.бр, 
73/96 ПП „Матрекс"- Битола, Л.бр. 61/96 ПП „Све-ма" Битола, Л.бр. 
161/95 ГЛУП „Мајка“ - Битола, Л. бр. 40/96 ПП „Сгек-промет" - Би-
тола, Л. бр. 28/96 11X1 “ЈП „Бог“ - Битола сите од 20.Ш.1996 година, 
Л.бр. 55/96 ПП „Жекито" - Битола, Сг.бр. 1188/95, 146/96, 1014/95 ТП 
„ДЕ“- Охрид двата од 25.Ш.1996 година Ст.бр. 1209/95, 145/96 ПП 
„Голи“ - Струга од 26.Ш.1996 година, Ст. бр. 1113/95,89/96 ПП „Венец“ 
- Охрид, Л.бр. 79/96 ЛУТ „Риалто"- Ресен, Ст. бр. 75/96 ПП „Три-е“ -
Битола сите од 27.Ш.1996 година но не се спроведува стечајната по-
стапка се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (771) 

Се отвора стечајна постапка против должниците: Ст.бр. 987/95 ПП 
„Лиро промет“- Прилеп, Ст.бр. 981/95-ПП „Флекс-комерц" - Прилеп, 
Ст.бр. 783/95, ПП „Хрис вест“ - Прилеп, Ст.бр. 178/93, 969/95 ДОО 
„Центар Промет“ Прилеп, Ст.бр. 675/95, ПП „Стела“ Прилеп сите од 
05.Ш.1996 година, Ст.бр. 57/96 ПП „Кеп-ауто", Охрид, Сг.бр. 108/96 
ДОО „Развојно, биро“ - Охрид, Ст.бр. 537/95 ГОГ „Санитекс" - Прилеп, 
сите од 07.Ш.1996 година, Л. бр. 31/96, ГЗП „ГД" - Битола, Ст.бр. 114/ 
96 ПП „Авто-пе-бо комерц“ - Прилеп, Ст. бр. 120/96 ПП Д“ино екснм-
порт" - Прилеп, Ст. 135/96, ПП „Алто" Битола, Ст. 129/96 ПП „Дени 
комерц“ - Прилеп, сите од 12.Ш.1996 година, и Л.бр. 46/96 ПП „Бит-
гор" - Битола, од 13.Ш.1996 година но не се спроведува, стечајната 
Постапка се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (772) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Сг.бр. 1679/95 од И.Ш.19% год. отвори стечајна постапка над должни-
кот Претпријатие за промет и услуги „Раде Промет“ од Скопје, ул.„-
Варшавска" бр. 6. 

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Ѓорѓиоски Ристо од Скопје, бул. 

„Црвена Армија“ бр. Ш-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 со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 15.V.1996 година во 8,15 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (788) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 1715/95 од И.Ш.19% година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за внатрешен промет и услуги „Шпенд Ко-
мерц“ од Скопје, ул. „Клинска Леса“ бр. 18. 

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

„Ѓорче Петров“ бр. 3/18, 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 приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот Должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 15.V.1996 година во 8,45 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (789) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 1951/95 од 20.III.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ППГ „Јовден" од Скопје, ул. „Методи Митевски“ бр. 12Д-4. 

За стечаен судија е одредена Катица Готева, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мито Арминовски од Скопје ул. 
„Петар Матаков“ бр. 23/Б, телефон 263-992. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 15^.19% година во 9,00 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (790) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 926/95 од 04.Ш.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот „ТП „Томиќ Јахија“ ДОО - Скопје, ул. „Јужноморавски 
бригади“ бр. 60-6. 

За стечаен судија е одредена Емилија Димитровска, судија при овој 
суд. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања, се закажува на 
ден 17.V.1996 година во 10,50 часот, соба број 53-а, при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (791) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 21/96 од 31.1.1996 година е заклучена стечајната постапка над 
должникот Претпријатие за трговија деловни услуга „ИДО КОМПА-
НИ“, ул. „Роза Луксембург“ бр. 14-а. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (792) 

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола, Ст. бр. 237/% 
од 17.1 V. 1996 година, отворена е стечајна постапка против должникот 
ДОО „Сирма Конт“ - Прилеп. 

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. 
За стечаен управител се определува Јован Миленкоски, дипл. еко-

номист од Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 182. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано до денот на 

објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават 
своите побарувања со пријава во два примероци со докази. 

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверите-
лите за 23.V.1996 година во 12,00 часот во соба број 3 при Окружниот 
стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (913) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1858/95 од 19.III.1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатието „Пармекс - 93" ДОО од Скопје, ул. „Буку-
р е ш т " бр. 8/6. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Радослав Кипровскн од Скопје, ул. 

„АСНОМ“ бр. 8/3-36. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
28^.19% година, во ИДО часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (943) 

Ликвидациониот совет како и стечајниот совет при Окружниот 
стопански суд во Штип објавуваат: 

Со решение на ликвидациониот совет бр. 21/96 од 16.IV.1996 го-
дина, е отворена постапка за ликвидација над ППС „Плодопром" -
Свети Николе, ул. „Едвард Кардељ" бр. 24, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот туку да се заклучи. 

Со решение на стечајниот совет Сг. бр. 363/95 од 16.IV.1996 година, 
е одлучено да се отвори стечајна постапка над ГО1С „М-Промет" -
Струмица, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 8, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот туку да се заклучи. 

Со решение на стечајниот совет Ст. бр. 135/95 од 16.IV.1996 година, 
е отворена стечајна постапка над ППС „Југопромет" - с. Дабиле, Стру-
мица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот туку да се заклучи. 

Со решение на стечајниот совет Ст. бр. 19/95 од 16.IV.1996 година, 
е отворена стечајна постапка над ППС „Мив Комерц“ - Струмица, ул. 
„Крсте Мисирков“ бр. 9, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот туку да се заклучи. 

Со решение на стечајниот совет Ст. бр. 399/95 од 16.IV.1996 година, 
е отворена стечајна постапка над 1111 „Антико“ - Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот 
туку да се заклучи. 

Со решение на стечајниот совет Ст. бр. 475/95 од 16.IV.1996 година, 
е отворена стечајна постапка над ПТП „Мет-Ком" - Штип, ул. „Срем-

ски Фронт“ бр. 6/20, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот туку да се заклучи. 
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Со решение на ликвидациониот совет при Окружниот стопански 
суд во Штип Л. Бр. 60/95 од 30.1.1996 година, е отворена постапка за 
ликвидација на ПП „Филмар" - с. Босилово - Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на должникот туку да се 
заклучи. 

По правосилноста на горе цитираните решенија, наведените долж-
ници ќе се бришат од регистарот на стопанските организации кој се 
води при овој суд. 

Доверителите можат да ги напаѓаат наведените решенија во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ со 
жалба преку Окружниот стопански суд во Штип до Стопанскиот суд на 
Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопанскиот суд во Штип. (922) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Сг. бр. 232/96 од 17.IV.1996 година, отвори стечајна постапка над 
должникот АД ЗИК „Црвена Звезда“ ДОО „Кланица со ладилник“ -
Штип. 

За стечаен судија се определува Бочварска Зорица, судија на овој 
суд. 

За стечаен управник е поставен Дрмов Трајчо од Штип. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави и 
докази во два примероци. Пријавата да биде таксирана со 600,00 денари 
на жиро сметка 41400-840-028-3338 - Републички буџет - Скопје. 

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 6. VI. 1996 
година, во 9 часот, во просториите на судот соба број 42. Се повикуваат 
должниците без одлагање да ги исплатат своите долгови. 

Огласот е истакнат на судската табла на 22.IV.1996 година. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. (941) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1403/95 од 25.III. 1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало 
„Мар Колор“ од Скопје, ул. „Гостиварска“ бр. 13-6,. 

За стечаен судија е одредена Катица Ѓошева, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Марковски Јордан Стојан од Скопје, 

ул. „Ѓорче Петров“ бр. 3/38, телефон 316-764. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
15.V.1996 година, во 11,10 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (942) 

Л И К В И Д А Ц И И 
Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 398/96 од 

10.IV.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство, трговија и услуги ,Рапидо" 
д.о.о увоз-извоз, с. Вујковци, Скопје, со жиро сметка 40110-601-346319. 

За ликвцдационен управник се определува Радослав Кипровски од 
Скопје бул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36, телефон 415-054. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 23. V.1996 година во 11,00 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (924) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 434/96 од 
19.IV. 1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за надворешен и внатрешен промет на големо 
и мало „Зеко“ ц.о., с. Романовце - Куманово со жиро сметка 
40900-601-3658. 

За ликвидационен управник се определува Снежана Стојановска од 
Скопје, ул. „Емил Зола“ бр. 16/2, телефон 233-035. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 30. V.1996 година во 11,00 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (925) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 429/96 од 
22.IV. 1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за услуги, промет на големо и мало и посреду-
вање „Ивок" цо експорт-импорт, Скопје, ул. „Тасино Чешмиче“ бр. 8-
а, со жиро сметка број 40100-601-31385. 

За ликвндационен управник се определува Снежана Стојановска од 
Скопје, ул. „Емил Зола“ бр. 16/2, телефон 233-035. 

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

огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 3.VI.1996 година во 10,50 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (926) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 409/96 од 
16.IV.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство, трговија и угостителство на 
големо и мало „БОБИ“ извоз-увоз ДО - Куманово, ул. „Браќа Фил гого-
виќ“ бр. 16 со жиро сметка 40900-601-11560. 

За ликвидационен управник се определува Цаневски Трајко од Ку-
маново, ул. „11 Ноември“ бр. 48, телефон 26-874. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 23.V.1996 година во 11,00 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (927) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 355/96 од 
8. IV.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над должникот ПИГ „Изомак“ од Скопје, ул. „Кузман Јосифовски -
Питу“ бр. 19. 

За ликвидационен управник се определува Зоран Симјановски од 
Скопје, ул. „Октомвриска Револуција“ бр. 10-2/33. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 16. V. 1996 година во 8,15 
часот во соба број 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (928) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 363/96 од 
24.IV. 1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над должникот ПТУТ ,,Комера" од Скопје, ул. „168" бр. 9. 

За ликвидационен управник се определува Зоран Силјановски од 
Скопје, ул. „Октомвриска Револуција“ бр. 10-2/33. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 22.V. 1996 година во 8,15 
часот во соба број 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (929) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 362/96 од 
24.IV.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над должникот ППТУ „Еуросил" од Скопје, ул. „АВНОЈ“ бр. 46/ 
1-7. 

За ликвидационен управник се определува Зоран Синановски од 
Скопје, ул. „Октомвриска Револуција“ бр. 10-2/33. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 22. V. 1996 година во 8 
часот во соба број 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (930) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 229/96 од 11.III.1996 година е отворена ликвидациона постапка 
над Производното трговско претпријатие „Металплас" експорт-импорт 
Д.О. - Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 16/1-25. 

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од 
Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 37, телефон 227-300. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 28.V.1996 година во 9 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (931) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 399/96 од 11.IV. 1996 година е отворена ликвидациона постапка 
над Претпријатието за трговија на големо и мало Демонт“ увоз-извоз 
Д.О., Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 45/1-7. 

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од 
Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 37, телефон 227-300. 
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 28.V. 1996 година во 9 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (932) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр.414/96 од 
17.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за посредување, трговија и застапување „Бес-
Промет" д. о. о. - с. М. Речица - Тетово, со жиро сметка број 41500-601-
45398. 

За ликвидационен управник се определува Љатиф Исмаили од с. 
Теарце - Тетово. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 30.V.1996 година, во 
10,50 часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (897) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 425/96 од 
18.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за промет и услуги „Феликс-Компани" ек-
спорт-импорт д. о. о. - Скопје, бул. „Кочо Рацин“ бр. 28. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на 27.V.1996 година, во 8,30 часот, во соба број 60 на овој 
СУД-

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (898) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 274/96 од 
22.III.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Новинско издавачкото претпријатие „Христијанска Книга“ од 
Скопје, со седиште на ул. „Франклин Рузвелт" бр. 16. 

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски, од 
Скопје, ул. Јуриј Гагарин" бр. 37, телефон 227-300. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од 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 намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
23.V.1996 година, во 9 часот, соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (891) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 418/% од 
16.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието „Фокус-1" д. о. о. - Скопје со седиште на ул. 
„Виа Игнација" бр. 8-1П-7 со жиро сметка број 40120-603-21798. 

За ликвидационен управник се определува Марко Ѓурчиновски од 
Скопје, ул. „Љу“ба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од 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 намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 28.V.1996 година, во 
10,50 часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (903) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 417/96 од 
16.IV. 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз „Бе-
римпекС" д. о. о. - Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 109-111/10 со 
жиро сметка бр. 40120-601-130100. 

За ликвидационен управник се определува Марко Ѓурчнновски од 
Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од 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 намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 28.V.1996 година, во 
11,00 часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (904) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр.428/96 од 
17.IV. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над Претпријати-
ето „Кејт Компани“ од Скопје, со жиро сметка 40120-601-77147. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од 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 намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 24.V.1996 година, во 8,30 
часот, во соба број 83 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (905) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 437/96 од 
23.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над должникот Претпријатието за производство, промет и услуги 
ЈР и к о“ увоз-извоз д. о. о. - Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 94/1-1. 

За ликвидацнонен управник е определен Владо Стефановски од 
Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 37, телефон 227-300. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од 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 намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 28. V. 1996 година, во 9 
часот, соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (906) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 441/96 од 
22.IV. 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство, промет и услуги „Танишевц-
Комерц" од Скопје, ул. „Шуто Оризари“ бр. 37/22, со жиро сметка број 
40100-601-238727. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од 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 намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на 27.V.1996 година, во 9 часот, во соба број 60, на овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (907) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 440/96 од 
22.IV.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Трговското производно претпријатие „Унис-Трејд" д. о. о. 
експорт-импорт од Скопје, ул. ,Јане Сандански“ бр. 83УЗ-11, со жиро 
сметка 40100-601-233373. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од 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 намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 27.V.1996 година, во 9 
часот, во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (908) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат под назив: „ З а н а е т ч и с к а задруга 
за термоизолација увоз-извоз „Термомонтажа" ц.о. -
Скопје“. (2213) 

Се огласуваат за неважни следните документа: 
Пасош бр. 666479/95, издаден од УВР - Куманово на 

име Милановска Валентина, ул. „III МУБ" бр. 114, 
Куманово. (2215) 

Пасош бр. 624922/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Веле Трифуновски, с. Булачани, Скопје. (2216) 

Пасош бр. 000397/92, издаден од УВР - Скопје на 
име Лилјана Пасковска, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 331-6, 
Скопје. Г?.?.т 
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Пасош бр. 447125/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Антова-Велевска Магдалена, ул. „Мито Хаџиваси-
лев“ бр. 16/37, Скопје. (2218) 

Пасош бр. 208006/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Лумние Власаку, ул. „Втора Македонска бригада“ 
бр. 80Л-3, Скопје. (2219) 

Пасош бр. 717653/95, издаден од УВР - Титов Велес 
на име Јагода Мирова, ул. „АСНОМ“ бр. 8-111/10, 
Скопје. (2220) 

Пасош бр. 100485/93, издаден од УВР - Титов Велес 
на име Ане Миров, ул. „АСНОМ“ бр. 8-III/10, Скопје. 

(2221) 
Пасош бр. 536851/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Неот Демири, ул. „Дижонска" бр. 1/25, Скопје. 
(2222) 

Пасош бр. 687131/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Лазо Петковски с. Љуботен, Скопје. (2223) 

Пасош бр. 0719572/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Крешимир Орешковиќ, бул. „АСНОМ“ бр. 30/2-1, 
Скопје. (2224) 

Пасош бр. 700379/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Пандилов Томе, ул. „11 Октомври“ бр. 19/2-7, 
Скопје. ' (2225) 

Пасош бр. 057559/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Миров Иванчо, ул. „АСНОМ“ бр. 8/3-10, Скопје. 

(2226) 
Пасош бр. 445502/94, издаден од ГУВР - Скопје на 

име Шехи Бенјамин ул. „Славеј Планина“ бр. 27, 
Скопје. (2227) 

Пасош бр. 415295/94, издаден од УВР - Струмица на 
име Чиплаков Јованчо, ул. „Јанко Цветинов“ бр. 1/6, 
Струмица. (2212) 

Воена книшка, издадена од ПОЕ - Куманово на име 
Петрушевски Живко Сашо, ул. „Есперанто“ бр. 14-а, 
Куманово. (2214) 

Чекови од бр. 0002867977 до 0002867989 и тековна 
сметка број 0020364.71, издадени од Комерцијална 
банка А.Д. - Скопје на име Шиковски Дарио, Скопје. 

(2251) 
Пасош бр. 0424585 на име Кичевски Трајко, ул. 

„Мито Хаџивасилев" бр. 4, Кавадарци. (2252) 
Пасош бр. 300211/94, на име Рашит Хани, с. Ве-

лешта, Струга. (2253) 
Пасош бр. 239791/94, издаден од ОВР - Струга на 

име Шемшедини Дул бер, с. Радол ишта, Струга. (2254) 
Пасош бр. 186288/94 на име Затуроски Благоја, с. 

Враништа, Струга. (2255) 
Пасош бр. М7118/95, издаден од УВР - Струмица на 

име Јованов Мане, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 49, Стру-
мица. (2256) 

Пасош бр. 375885/94, издаден од ОВР - Крушево на 
име Ѓула Гициќ, (97526) с. Житоше - Крушево. (2257) 

Пасош бр. 0690745, издаден од ОВР - Виница на име 
Стојанов Живко, с. Јакимова, Виница. (2258) 

Пасош бр. 367558/94, издаден од ОВР - Струга на 
име Нурије Ода, Велешта, Струга. (2186-а) 

Чекови од бр. 0002319963 до 0002319977 (15 чека) од 
тековна сметка бр. 0024073.18, издаден од Комерци-
јална банка А.Д. - Скопје на име Илиевска Вера, бул. 
„Кочо Рацин“ бр. 28/18, Скопје. (2259) 

Пасош, издаден од ОВР - Кратово на име Јованов-
ски Зоран, с. Ташманци, Кратово. (2260) 

Пасош бр. 82970/93, на име Влаши Мазар, с. Ве-
лешта, Струга. (2261) 

Пасош бр. 30288, издаден од УВР - Тетово на име 
Пајазит! Осман, с. Ново Село I, Тетово. (2262) 

Пасош бр. 673908/95, издаден од УВР - Тетово на 
име Пајазит Бајрам, с. Ново Село I - Тетово. (2263) 

Пасош бр. 220615/94, издаден од ОВР - Струга на 
име Павловски Ненад, с. Лабуништа, Струга. (2264) 

Пасош бр. 99366/94, издаден од ОВР - Крушево на 
име Селман Хајрадиновиќ, с. Житоше, Крушево.. (2265) 

Бр. 23 - Стр. 755 

О Б Ј А В И 
Бр?, основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал АД „Кар-
пош“ - Крива Паланка 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Влада та на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 25.04.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен к апитал. 

Трансформацијата на прeпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатiето на лица кои го превзе-
маат управуваното со претprијатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни. лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ 
број 7 во време од 07 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 oд Законот за трансформација 
на претпријатијата со опитествен капитал ДОО „Огле-
дала" - Струга 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Влаdата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 19.04.19% го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општеств ен капитал, 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: издавање акции заради дополнително вложување. 

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. „Боре Хаџиески -
Путе“ бб - Струга од '7.00 до 13.00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со о пштествен капитал АД „29 НО-
ЕМВРИ“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 19.04.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијат.а 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. „Ш-та Македонска 
бригада“ бб во време од 8 до 12 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијава со општествен капитал УТИ „ИН-
ТЕРНАЦИОНАЛ4' од Титов Велес 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијана на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал !на седницата одржана на 12.01.1996 го-
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дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: издавање на акции заради дополнително вложу-
вање. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересир.ани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден уви д, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 
40 во Титов Велес, во времето од 7 до 15 часот. 

Врз основа на член 18 и член 25 од ,Уредбата за 
јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното 
претпријатие за стопанису вање со станбен и деловен 
простор на Република Македонија објавува 

Ј А В Е Н П О В И К Бр. 1 
ЗА ЈАВНА НАРАЧКА З А ИЗВЕДБА НА ГРА-
ДЕЖНИ РАБОТИ ОД НИСКОГРАДБА НА ГРАНИ-
ЧЕН ПРЕМИН „НОВО СЕЛО“, ГРАНИЦА СО Р. 

БУГАРИЈА 

1 . ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Нарачател на повик от е Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и ,деловен простор на Репу-
блика Македонија 

- Дирекција, со седиште во Скопје на ул. „Орце 
Николов“ бр. 138 

1.2. Предмет на нарачката е доставување на понуди 
за изведба на градежни раб оти од нискоградба, на гра-
ничен премин „Ново Село“, граница со Р. Бугарија 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен 
1.4. Право на учество на повикот имаат сите правни 

и физички лица, чие седиште, односно место на живе-
ење е Република Македонија 

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 

18/96) 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Рекапитулација на предмет 
- I фаза 
- II фаза 
- III фаза 
- IV фаза 

2.2. Тендерската докуметација може да се подигне 
во просториите на Дирекцијата и (а Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија, а на сите заинтересирани учес-
ници може да им се овозможи увид на техничката доку-
ментација. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да биде изр.азена со единечни 
цени на количините од позициите дадени со тендер-
ската документација 

3.2. Понудувачот треба да назначи рок за изведба на 
градежните работи 

3.3. Понудувачот треба да назначи рок на важност 
на понудата 

3.4. Понудувачот треба да достави гаранција изда-
дена од банка на износ од 5% од вредноста на понудата 
за јавната нарачка 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот 

4.2. Понудата се доставува во двојно запечатен 
плик. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува испраќачот. Овој 
плик треба да ја содржи гаранцијата на јавната нарачка. 
Внатрешниот плик, на кој е испишано името на испра-
ќачот, ја содржи понудата 

4.3. Пратката се доставува препорачано по пошта 
или со предавање во доставната служба - Архива на 
нарачателот. Понудувачот е должен да обезбеди доказ 
за датумот на доставувањето на пратката. 

5. РОКОВИ 

5.1. Јавниот повик трае 10 (десет) дена од денот на 
објавувањето вог/Службен весник на Р. Македонија'/ 

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
22.05.1996 година во 10 часот, во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои се предадени по рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите и про-
грамата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани. 

6.2. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 
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