
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Вторник, 24 септември 1996 
Скопје 

Број 52 Год.LII 

Аконтацијата за 1996 година изнесува 
6.000 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

961, 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за царин-

ската тарифа („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96) и член 2 од' Законот за посебните да-
вачки при увоз на земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
2/94) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македо-
нија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗ 
НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 
Во Одлуката за определување на посебни давачки 

при увоз на одделни земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/96) во точката 5 за тарифните ознаки 1507 90 00 00, 
1512 19 00 00 и 1514 90 00 00 бројот „6,00" се заменува со 
бројот „10,00". 

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

БР 23 2543/1 Претседател на Владата 
23 септември 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

962. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за царинската 

тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/96) и член 2 од Законот за посебните давачки при увоз 
на земјоделски и прехранбени производи („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 2/94) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата 
на Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ПРИ 

УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО 
1. Се определува посебна давачка при увоз на одделни 

производи од месо од следните тарифни ознаки на Царин-
ската тарифа и тоа: 
1601 00 Колбаси и слични производи од месо, од 

други кланични производи за јадена или од 
крв, сложени прехранбени производи врз 
база на овие производи: 

160100 10 00 - Од цигери 25,00 ден/кгр. 
-т Друго: 

1601 00 91 00 - Колбаси, сушени или за мачкање, 
нсварсни 25,00 ден/кгр. 

160100 99 00 - Друго 25,00 дсн/кгр. 

Други приготвени или конзервирани произ-
води од месо, од други кланични производи 
или од крв: 
- Од свињи 

1602 41 00 00 -- Шунки и отсечоци од шунки 
25,00 ден/кгр. 

1602 42 00 00 - Плешки и отссчоци на плешки 
25,00 де н/кгр. 

1602 49 00 00 - Друго, вклучувајќи 
мешаници 25,00 ден/кгр. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Бр. 23-2493/1 
23 септември 1996 година 

Скопје 

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

963. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за царинската 

тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/96) и член 2 од Законот за посебните давачки при увоз 
на земјоделски и прехранбени производи („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 2/94) и член45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата 
на Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ДАБ АЧКА ПРИ 

УВОЗ НА СВИНСКО МЕСО 

1. Се определува посебна давачка при увоз на свинско 
месо од следните тарифни ознаки на Царинската тарифа и 
тоа: 

- Свежо или разладено: 
0203 И - Трупови и полутки: 
0203 11 10 00 - Од домашни свињи . . 26,00 ден/кгр. 
0203 11 90 00 - Д р у г и 26,00 ден/кгр. 
0203 12 - Бутови, плешки и пар-

чиња од нив, со коски: 
- Од домашни свињи: 

0203 12 11 00 — Бутови и парчиња од 
нив 26,00 ден/кгр. 

0203 12 19 00 — Плешки и парчиња од 
нив 26,00 дсн/кгр. 

0203 12 90 00 - Д р у г и 26,00 ден/кгр. 
0203 19 - Друго: 

- Од домашни свињи: 
0203 19 И 00 - - Предни делови и пар- 1 

чиња од нив 26,00 ден/кгр. 
0203 19 13 00 - - Слабини и парчиња 

од нив, со коски . . . 2,6,00 ден/кгр, 
0203 19 15 00 — Трбушнини и пар-

чиња од нив 26,00 ден/кгр. 
- Друго: 

0203 19 55 00 -— Без коски 26,00 ден/кгр. 
0203 19 59 00 - Д р у г о 26,00 дсн/кгр. 
0203 19 90 00 - Д р у г о 26,00 дсн/кгр. 

- Замрзнато: 
0203 21 - Трупови и полутки: 
0203 21 10 00 - Од домашни свињи . . 26,00 ден/кгр. 
0203 21 90 00 - Д р у г и 26,00 ден/кгр. 
0203 22 “ - Бутови, плешки и пар-

чиња од нив, со коски: 
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— Од домашни свињи: 
0203 22 и 00 - - Бутови и дарчиња од 

нив 26,00 ден/кгр. 
0203 22 19 00 - - Плешки и парчиња од 

нив 26,00 дсн/кгр. 
0203 22 90 00 - Д р у г и 26,00ден/кгр. 
0203 29 - Друго: 

— Од домашни свињи 
0203 29 11 00 -— Предни делови и пар-

чиња од нив 26,00 ден/кгр. 
0203 29 13 00 --Слабини и парчиња од 

нив, со коски 26,00 ден/кгр. 
0203 29 15 00 — Трбупшини и пар-

чиња од нив 26,00 ден/кгр. 
— Друго: 

0203 29 55 00 — Без коски 26,00 ден/кгр. 

0203 29 59 00 — Д р у г о 26,00 ден/кгр. 
0203 29 90 00 - Д р у г о 26,00ден/кгр. 

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

Претседател на Владата 
Бр. 23-2492/1 на Република Македонија, 

23 септември 1996 година Бранко Црвенковски, с.р. 
Скопје 

964. 
Врз основа на член 17-б од Законот за промет со зем-
јиште и згради („Службен весник на РМ“ бр. 36/75, 41/ 
85,10/79, 38/91) и Законот за продажба на становите во 
општествена сопственост („Службен весник на СРМ“ 
бр. 36/90), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ НА КОИ 
ПРАВА, ДОЛЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ВО 

. ПОГЛЕД НА РАСПОЛАГАЊЕТО ИМА РЕПУБЛИ-
КАТА 

Член 1 
/ 

Со оваа одлука се определуваат становите за про-
дажба на кои права, должности и одговорности, во по-
глед на располагањето има Републиката. 

Член 2 
Станбениот простор што е предмет на продажба, 

големината на станбениот простор, динамиката на 
остварување на продажбата и вредноста на становите 
се утврдени со програма на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репу-
блика Македонија. 

Член 3 
Со програмата утврдена со член 2 од оваа одлука се 

опфатени становите кој се користат од станари со ре-
шенија за времено користење издадени до 31.ХН.1995 
година и тоа: 

- становиве за решавам?е на имотно правните односи 
во уредувања на градежното земјиште; 

- становите за времено решение од републичките 
односно општинските органи на управата, јавни прет-
пријатија и 

- становите со времено решение доделени на кори-
стење од страна на поранешните СИЗ-ови за становање 
и поранешните општествено политички и општествени 
организации/ 

Член 4 
Право за купување на стан согласно Одлуката имаат 

и корисниците на становите со времени решенија изда-

дени и после 31.12.1995 год. доколку становите ги кори-
стеле најмалку три години со времени решенија. 

Член 5 
Како услов за користена на правото за купување на 

станови со времени решенија е редовното измирување 
на станарината за користење на становите. 

Член 6 
Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на корис-

ниците на станови со времени решенија за кои е покре-
ната постапка за одземана на становите за што давате-
лите на .становите треба да го известат Јавното прет-
пријатие за стопанисувана со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија. 

Член 7 
Оваа одлука не се однесува на корисниците на стано-

вите со времени решенија за службени потреби. 
Член 8 

Продажната вредност на становите од член 2 на оваа 
одлука ќе се утврди според одредбите од Законот за 
продажба на становите во општествена сопственост 
(„Службен весник на РМ“ бр. 36/90, 24/92, 43/92 и' 62/ 
92). 

Член 9 
Становите определени за продажба со оваа одлука 

ќе се продаваат во готово во висина од 50% од вредно-
ста утврдена во член 8 од оваа одлука. 

Член 10 
Барањето за купување на станот се поднесува во 

подрачна единица на Јавното претпријатие за стопани-
сување со станбен и деловен простор каде се наоѓа 
станот. 

Член 11 
За продажба на станот се склучува договор со кој се 

утврдува: 
- адреса на станот; 
- станот кој е предмет на продажба; 
- цена на станот; 
- начин на плаќањето. 

Договорот од став 1 на овој член го склучува овластено 
лице од Јавното претпријатие за стопан исува! ве со стан-
бен и деловен простор на Република Македонија. 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр.23-2002/2 Претседател на Владата 
16 септември 19% година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

965. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 

ДРЖАВАТА БАХРЕИН 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Државата Бахреин на амбасадорско ниво. 

Стр.2840-Бр.52 
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Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

Бр. 23-2476/1 
16 септември 1996 година 

Скопје 

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

која гласи: 
"5. Општина Чаир 
'“за изградба на водовод за 
водоснабдување на с-Чучер 
и с. Сандево 

1.200.000,00 ден. 

1.200.000,00 ден“. 

Бр. 23-2001/1 
2 септември 1996 година 

Скопје 

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

нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 10-2361/1 
24 септември 1996 година Директор, 

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

966. 
Врз основа на член 23 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 1996 година 
(„Службен весник на РМ“ бр. 64/95) и член 45 од Зако-
нот за Владата на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 38/ 
90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА З А РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА З А 
ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ВО 1996 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за распределба на средствата за из-
градба на водоводи во Република Македонија во 1996 
година бр. 23-2001/2 од 01.07.1996 година („Сл. весник 
на РМ“, бр. 35/96), во точка 1, за позиција „Скопје“, по 
точка "4. Општина Гази Баба“ се додава нова точка 5 

968. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Негорци - Опш-
тина Гевгелија. 

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

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 10-2360/1 
24 септември 1996 година Директор, 

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

2. Вредноста на позицијата во точка 1 „Општина 
Струга“ се менува, а истата се дополнува со нова али-
неја која гласи: 
"Општина Струга 5.100.000,00 ден. 

за изградба на водовод за 
водоснабдување на с. Велешта 2.000.000,00 ден." 

3. Вредноста на позицијата во точка 1 „Интервентни 
средства“ од истата одлука се менува и гласи: 
"Интервентни средства 12.800.000,00 ден“. 

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

969. 
Врз основа на член 80 од Законот на премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Возарци - Опш-
тина Кавадарци. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавува!вето на ова решение во „Сл. весник 
на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 10-2359/1 
24 септември 1996 година Директор, 

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

967. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот .катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Башали - Опш-
тина Валандово. 

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

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-

970. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 70/92) на седницата одржана на 11 септември 19% 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 11 став 2 од Правилникот за 
регистрација на моторни и приклучни возила, донесен 
од министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и 
екологија во согласност со министерот за внатрешни 
работи на 6 април 1993 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/93), во делот кој гласи „а 
ако договорот е склучен меѓу правни лица, потписите 

Стр.2841-бр.52 
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ги заверуваат правните лида помеѓу кои е склучен дого-
ворот. Кога возилото се продава преку посредник (ко-
мисионер) потписот на договорот и сметката ги заве-
рува комисионерот“. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија4'. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по подне-
сена иницијатива на Митре Лазов, адвокат од Неготино 
со решение У.бр.29/96 од 5 јуни 1996 година поведе 
постапка за оценување законитоста на делот од член 11 
став 2 во правилникот означен во точка 1 од оваа од-
лука, затоа што според Законот само општинските су-
дови и надлсжниот орган ̂ на управата имаат законско 
овластување да ги заверуваат потписите, ракописите и 
преписите, а такво овластуваа за заверување на пот-
писите на договорите немаат правните лица и комиси-
онерот. 

4. На седницата Судот утврди дека основ за донесу-
вано на Правилникот за регистрација на моторни и 
приклучни возила е член 242 став 1 точка 2 од Законот 
за основите на безбедноста на сообраќајот на патиш-
тата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 50/88, 63/88, 80/89, 
29/90 и 11/91) кој согласно член 5 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Република Макаедонија се 
применува како републички. Во член 1 од Правилникот 
е предвидено дека со него се пропишува начинот на 
регистрација, продолжувањето на важењето на реги-
страцијата и одјавуваното на моторни и приклучни во-
зила. Во член 4 е предвидено дека возилото се реги-
стрира на име на сопственикот на возилото. 

Во член 11 став 1 е предвидено дека ако се промени 
сопственикот на возилото или некој податок од сообра-
ќајната дозвола, се издава ,нова сообраќајна дозвола. 

Во став 2 е предвидено дека кон пријавата на проме-
ната што влијае врз промената на податоците во соо-
браќајната дозвола, сопственикот на возилото прило-
жува исправа со која се докажува односната промена. 
Ако промената на сопственоста на возилото се дока-
жува со договор склучен меѓу физички лица потписот 
на тие лица го заверува судот или органот на управата, 
а ако договорот е склучен меѓу правни лица, потписите 
ги заверуваат правните лица помеѓу кои с склучен дого-
ворот. Кога возилото се продава преку посредник (ко-
мисионер) потписот на договорот и сметката ги заве-
рува комисионерот. 

5. Според член 1 од Законот за заверувало на пот-
писи, ракописи и преписи („Службен весник на СРМ“ 
бр. 31/72) заверувањето на потписи или ракописи е 
потврдување на нивната автентичност. 

Во член 2, пак, с предвидено дека заверувањето на 
потписи, ракописи и преписи врши општинскиот суд 
односно орган на управата надлежен за заверување 
(надлежен орган) ако со овој или друг закон не се опре-
дели поинаку. Заверувањето го врши за тоа овласте-
ното службено лице. 

Во член 16, пак, се предвидени посебни случаи на 
заверувало. Според овој член заверувало на потписи и 
преписи на исправи потребни за регулирање на работни 
односи на лица во работен однос може да врши и овла-
стен работник. 

Од изнесените одредби произлегува дека заверува-
њето на потписи, ракописи и преписи се врши пред 
општинскиот суд, или орган на управата надлежен за 
заверување, ако со овој закон и друг не с определено 
поинаку. 

Со оглед на тоа што со наведениот закон не е опре-
делено дека друг орган може да врши заверка на пот-
писи, ракописи и преписи, освсн исклучокот предвиден 
во член 16 кога се работи за заверување на потписи и 
преписи на исправи потребни за регулирање на работ-
ните односи на лица во работен однос, Судот оцени 

дека оспорениот дел од одредбата од правилникот не во 
согласност со законот. 

Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

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

У. бр.29/96 . . 
11 септември 1996 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Јован Проевски, с.р. 

971. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

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

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Упатството за начинот на оства-
. рување на одлуките на трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал - по модели на трансформа-
ција, донесено од Управниот одбор на Агенцијата на 
Република Македонија за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 58/95). 

2. СЕ УКИНУВА решението по предметот У. бр. 
101/96 за запирано од извршување на поединечните 
акти и дејствија донесени, односно преземени врз ос-
нова на актот означен во точката 1 од оваа одлука, 
донесено од Уставниот суд на Република Македонија на 
26 јуни 1996 година. 

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

4. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несена иницијатива од Менаџерскиот тим АД „Колек-
тив“ - Скопје, претставуван од Митевски Јован, со ре-
шение У. бр. 101/96 од 26 јуни 1996 година поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на упат-
ството означено во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за неговата согласност 
со Уставот и со закон. 

5. Судот на седницата утврди дека со Упатството се 
регулира основниот начин на остварувано на одлуките 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал и се утврдува основната содржина на дејстви-
јата и актите што се донесуваат во текот на реализација 
на одлуките за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. 

6. Според член 8 од Уставот една од темелните вред-
ности на уставниот поредок на Република Македонија е 
поделбата на државната власт на законодавна, извршна 
и судска. 

Носител на законодавната власт, според член 61 од 
Уставот е Собранието на Република Македонија, кое, 
според член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот, донесува 
закони и дава автентично толкување на законите. Но-
сител на извршната власт, според член 88 од Уставот е 
Владата на Република Македонија, која согласно член 
91 од Уставот, ја утврдува политиката на извршувањето 
на законите и другите прописи на Собранието и с одго-
ворна за нивното извршувано и донесува уредби и 
други прописи за извршување на законите. Според член 
95 од Уставот, државната управа ја сочинуваат мини-
стерства и други органи на управата и организации 
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утврдени со закон, а организацијата и работата на орга-
ните на државната управа се уредуваат со закон. Орга-
ните на државната управа, согласно член % од Уставот, 
работите од својата надлежност ги вршат самостојно 
врз основа и во рамките на Уставот и законите. 

Од наведе,ните уставни одредби, произлегува дека 
организацијата и работата на органите на државната 
управа, а во тие рамки и нивните надлежности, се утвр-
дуваат со закон при што се има предвид нивната уставна 
положба, како дел од извршната власт. Понатаму, 
уставниот принцип по однос на утврдувањето на поли-
тиката на извршувањето на законите и генералното 
овластување за донесувал,е на прописи за извршување 
на законите (член 91 алинеја 1 и 3 од Уставот) упатува 
дека оваа улога е наменета за Владата и дека заради тоа 
нема простор за органите на државната управа да доне-
суваат спроведбени прописи, туку дека тие се надлежни 
да ги вршат управните и стручните работи во оствару-
ваното на правата и должностите на граѓаните во обла-
ста за која се основани. Според тоа, поаѓајќи од нив-
ната уставна положба Судот оцени дека тие не можат 
да донесуваат прописи за извршување на законите. Ме-
ѓутоа, делувајќи во услови кога се уште не е донесен 
Законот за државната управа во смисла на член 95 од 
Уставот, и кога е во примена Законот за- органите на 
управата од 1990 година, оценката на уставноста и зако-
нитоста на прописите што ги донесуваат органите на 
управата е заснована на Уставот и постојниот Закон за 
органите на управата. Во таа смисла, органите на 
државната управа можат да бидат овластени да донесу-
ваат прописи со кои се разработуваат законски одредби 
заради нивно извршувано, при што законот на чие 
извршувано тие се однесуваат, мора да ги содржи осно-
вите за уредување на односите, како и рамките на овла-
стувањето на органот на државната управа. 

Според член 2 став 1 од Законот за органите на 
управата, функциите на управата во рамките на пра-
вата и должностите на Републиката ги вршат министер-
ствата и другите органи на управата, а според член 4 од 
овој закон, тие, работите од својата надлежност ги 
вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и 
законот. Според член 19 став 2 од Законот, покрај 
другите работи за кои се овластени, органите на упра-
вата донесуваат прописи за извршување на законите, 
другите прописи и општи акти, кога за тоа се овластени 
со закон, друг пропис и општ акт. Таквите овластувања 
за функционерите кои раководат со органите на упра-
вата да донесуваат правилници, наредби и упатства за 
извршувано на законите се утврдени и во член 160 од 
Законот, но само ако за тоа се овластени со тие закони. 
Со член 161 од Законот се определува содржината на 
правните акти на органите на управата, при што со став 
3 од овој член се уредува дека со упатство се пропишува 
начинот на постапување во извршувањето на одделни 
одредби на законите и другите прописи и општи акти, а 
со член 164 од Законот се потенцира дека со прописите 
на функционерот кој раководи со органот на управата 
не можат за граѓаните, претпријатијата, установите и 
за другите организации и заедници да се востановуваат 
права и обврски, ниту да се пропишува надлежност на 
органите. 

Имајќи т предвид изнесеното, Судот утврди дека 
оспореното упатство не с донесено врз законски основ, 
односно дека Управниот одбор на Агенцијата не бил 
овластен да го донесе и не постапил во рамките на 
овластувањата што ги имал според Уставот, Законот за 
органите на управата и Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал, па одлучи како 
во точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот ,на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 

Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 101/96 Претседател 
11 септември 1996 годинана Уставниот суд на Република 

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

972. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

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

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на измена и 
дополнување на Деталниот урбанистички план за МЗ 
„Благој Стевковски-Гојчо" и делови од МЗ „Центар“, 
МЗ „III МУБ" и МЗ „Панче Пешев“ во Куманово,/ 
донесена од Собранието на општина Куманово на 29 
јуни 1994 година. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по подне-
сена иницијатива на Благоја Георгиевски од Куманово, 
со решение У.бр. 109/% од 12 јуни 1996 година, поведе 
постапка за оценувано законитоста на одлуката озна-
чена во точката 1 од оваа одлука затоа што постапката 
за донесувано на Детален урбанистички план не била во 
согласност со законот односно пред неговото донесу-
вано претходела незаконита јавна расправа од причини 
што планот бил изложен само на излогот на Стоков-
ната куќа, без претходно соопштение за времето и ме-
стото на изложувањето. Планот бил изложен само на 
едно место а не и во другите месни заедници за кои се 
однесува планот. Исто така при изработка на планот 
воопшто не била земена во предвид фактичката со-
стојба на лице место за секој поединечен објект па 
потоа секој поединечен објект и сите заедно не биле 
функционално усогласени. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспорената 
одлука се донесени измени и дополнувања на Детал-
ниот урбанистички план за МЗ „Благој Стевковски-
Гојчо" и делови од МЗ „Центар“, МЗ „III МУБ" и МЗ 
„Панче Пешев“ во Куманово. 

Во член 2 од одлуката е предвидено површината на 
опфатот на планот и кои улици се опфатени со изме-
ните. Понатаму, во член 3 од одлуката е предвидено 
дека составен дел на планот се текстуалниот дел од 
одлуката за примена на планот, котен, висински и на-
менски план, хортикултурен и сообраќаен план, елабо-
рати за заштита, нивелмански план и основни решенија 
на инфраструктурата. Во член 4 е предвидено кој ја 
потпишува документацијата од член 3 и каде се чува 
таа. 

Понатаму, Судот утврди дека пред донесувањето на 
оспорената одлука спроведена е следната постапка. 

На 25 април 1994 година Собранието на општината 
Куманово донело Заклучок за ставање на јавна ра-
справа на нацрт-измените и дополнувањата на Детал-
ниот урбанистички план за МЗ „Благој Стевковски-
Гојчо" и делови од МЗ „Центар“, МЗ „III МУБ" и МЗ 
„Панче Пешев“. Во заклучокот е предвидено дека јав-
ната расправа ќе трае од 17 мај 1994 година до 31 мај 
1994 година, а планот ќе биде изложен на место каде ќе 
биде достапен на граѓаните од месните заедници за кој е 
изготвен истиот. Исто така подрачната единица на Ми-
нистерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и 
екологија ги известило граѓаните на Куманово преку 
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локалното радио и локалниот весник „наш весник“ 
дека од 17 мај до 31 мај 1994 година се ставени на јавна 
расправа нацрт урбанистичките планови на излогот на 
Стоковната куќа „НАМА" во Куманово, меѓу кои из-
мени во точката 2 од соопштението е и Деталниот урба-
нистички план за МЗ „Благој Стевковски-Гојчо" и де-
лови од МЗ „III МУБ", МЗ „Центар“ и МЗ „Панче 
Пешев“. Понатаму во соопштението е предвидено дека 
сите заинтересирани граѓани своите забелешки и пред-
лози можат во писмена форма да ги достават до По-
драчната единица на Министерството за урбанизам, 
градежништво, сообраќај и екологија - Куманово. За 
времетраеното на јавната расправа соодветни појасну-
ван,а по нацрт-измените и дополнувањата можат да се 
добијат кај изготвувачот на истите, односно ДОО 
„Простор“ во Куманово. 

Исто така Судот утврди дека на 29 јуни 1994 година 
Собранието на општината донело Заклучок за усвоју-
вано на извештајот од спроведената јавна расправа. 

Во извештајот за спроведената расправа од Мини-
стерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и 
екологија - Подрачна единица во Куманово е утврдено 
дека нацрт-планот бил изложен во излогот на Стоков-
ната куќа од причина што просториите на МЗ „Благој 
Стевковски“ ги користел Црвениот крст за складирање 
на хуманитарна помош, и дека за време на траењето на 
јавната расправа од страна на заинтересирани граѓани 
биле поднесени 17 приговори. 

Во извештајот е наведено кои приговори се прифа-
тени, а кои не се прифатени и од кои причини. 

По спроведувањето на оваа постапка Министер-
ството за урбанизам, градежништво, сообраќај и еко-
логија на 28 јуни 1994 година дало согласност по Планот 
за измени и дополнување на Деталниот урбанистички 
план на МЗ „Благој Стевковски-Гојчо", дел од МЗ 
„Центар“, МЗ „III МУБ" и МЗ „Панче Пешев“. 

По добиваното на согласноста односно на 29 јуни 
1994 година Собранието на општината ја донело оспо-
рената одлука. 

5. Согласно член 31 од Законот за системот на про-
сторното и урбанистичкото планирано („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 38/85, 18/89 и 98/90), кој што бил во 
важност во времето на донесувањето на оспорената 
одлука, нацртот на урбанистичкиот план задолжително 
се става на јавна расправа, која се организира од орга-
нот на управата надлежен за работите на урбанизмот, 
на начин што планот се изложува во соодветна просто-
рија на месната заедница за време од најмалку 15 д^на, а 
во наредниот рок од 15 дена се примаат забелешките од 
граѓаните и другите заинтересирани субјекти. Во член 
32 од Законот е определено дека урбанистичкиот план, 
пред донесуваното, задолжително се доставува на со-
гласност до републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на урбанизмот. Во член 34 став 2 од истиот 
закон, е пропишано дека Собранието на општината ги 
донесува урбанистичките планови за подрачјето на 
општината, а според член 37 став 2, измените и допол-
нувањата на урбанистичките планови се вршат на ист 
начин и постапка како и при донесувањето на урбани-
стичките планови. 

Од изнесените одредби произлегува дека јавната ра-
справа по нацрт планот се организирала на тој начин 
што планот се изложува во соодветна просторија на 
месната заедница за која се врши измена на планот за 
време од најмалку од 15 дена. , 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај оспоре-
ната одлука не била донесена во постапка предвидена 
со законот кој важел во времето на нејзиното донесу-
вано, односно не бил изложен во секоја од месните 
заедници за кои се однесува планот, Судот оцени дека 
оспорената одлука не била во согласност со законот кој 
важел во време на нејзиното донесување. 

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

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

У. бр. 109/96 Претседател 
11 септември 1996 година на Уставниот суд на Република 

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

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води парнична постапка за оспору-

вано мајчинство и татковство, меѓу малолетната'тужи-
телка Сара Мегдоналд,. застапувана од овластено лице 
вработено во Меѓуопштинскиот центар за социјална 
работа на општините во град Скопје, против Весна 
Мегдоналд и Расел Мегдоналд со живеалиште во Ав-
стралија со непозната адреса. Вредност на спорот нео-
пределена. 

Се повикуваат тужените Весна Мегдоналд и Расел 
Мегдоналд да се јават во овој суд во рок од 30 дена по 
објавуваното на огласот или во истиот рок да ја доста-
ват својата сегашна адреса на живеело. Во колку туже-
ните не се јават во определениот рок нд истите ќе им 
биде определен привремен застапник кој ќе ги заста-
пува нивните интереси пред судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, 1.П.бр. 2185/96. 
(318) 

Пред овој суд покрената е постапка за докажувано -
утврдувано на смртта на лицето Крум Русјаков од 
Скопје, по предлог на предлагачот Русјаков Крунислав 
од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 28/3. 

Се повикува секое лице кое што знае нешто во врска 
со смртта на лицето Крум Русјаков од Скопје, кој почи-
нал 1943 година, во рок одмз0 дена од објавувањето на 
огласот, да се јави во судот. 

По истекот на означениот рок на огласот судот ќе 
продолжи со Постапката. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Р.бр. 100/96. 
(319) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување право 
на сопственост по тужбата на тужителот Мемети Ферис 
Мемет од Скопје, против тужените Пајазити Пајазит, 
Шаби Садики, Баки Фатиме, Ислами Пајазит Хилми, 
Ислами Пајазит Лазим, Ислами Пајазит Зајадин, сите 
од Скопје, со непозната адреса на живеење. 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена да се јават 
во овој суд или во истиот рок да ја достават својата 
сегашна точна адреса на живеење. 

Доколку во определениот рок тужените не се јават 
во овој суд или не ја достават својата точна адреса на 
живеело ќе им биде поставен привремен старател јсој 
ќе ги застапува нивните интереси до правосилното 
окончувано на постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 2969/96. 
(320) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 

Се повикува лицето Стевановски Димитрија од с. Г. 
Дупени, со последно место на живеење во Аргентина, 
како и секој друг што знае за него или за неговиот 
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живот да се јави во Основниот суд во Ресен во рок од 
три месеци од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РМ“. Во спротивно, неговата смрт ќе се до-
каже по џостапката што следува. 

Од Основниот суд во Ресен, Впп. бр. 62/96. (316) 

Се повикува лицето Бојчевски С. Коста од с. Г. 
Дупени, со последно место на живеење во Аргентина, 
како и секој друг што знае за него или за неговиот 
живот да се јави во Основниот суд во Ресен во рок од 
Три месеци од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РМ“. Во спротивно смртта ќе се докаже по 
постапката што следува. 

Од Основниот суд во Ресен, Впп. бр. 61/96. (317) 

/ 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
раскин на договор за подарок по тужба на тужителот 
Биљали Шериф Мустафа од Тетово против тужениот 
Билали Мустафа Шериф од Тетово, а сега со непозната 
адреса во Америка. 

Се повикува тужениот да се јави на судот, да достави 
адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во 
оваа постапка во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот, а во спротивно судот преку ЦСР - Тетово ќе 
му постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 885/96. (312) 

Пред Основниот суд во Тетово е во тек постапка за 
докажувана на смртта на лицето Асани Шефкет од с. 
Селце по предлог на предлагачот Асани Шемсије, од с. 
Требош. 

Се повикува лицето Асани Мухарем Шефкет од с. 
Селце да се јави во Основниот суд во Тетово и секој 
друг што знае за неговиот живот, во рок од 15 дена по 
објавуваното на огласот. 

Доколку лицето Асани Муарем Шефкет од с. Селце 
или друг што знае за неговиот живот не се јави во 
одредениот рок, судот ке ј а докаже смртта на лицето 
Асани Шефкет врз доказите што ги располага. 

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 365/96. (313) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 
докажувано на смртта на лицето Муареми Селим од 
Непроштено. 

Се повикува лицето Муареми Салиов Селим од с. 
Непроштено - Тетовско да се јави во Основниот суд во 
Тетово или секој друг што знае за неговиот живот. 
Доколку именуваниот не се јави ниту пак друг во Ос-
новниот суд во Тетово врз доказите што располага ќе ја 
утврди смртта на лицето Муареми Салиов Селим од с. 
Непроштено. 

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 374/96. (314) 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по 
тужба на тужителката Арслани, родена Шакири Ре-
смие, од с. Чифлик - Тетово, против тужениот Ар-
слани Зибер од с. Чифлик со непозната адреса во СР 
Германија. 

Се повикува лицето Арслани Зибер во рок од 15 
дена по објавуваното на огласот во „Службен весник на 
РМ“ да се јави во Основниот суд во Тетово или да 
ангажира негов полномошник. Во спротивно овој суд 
ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити него-
вите интереси се од окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1081/96. (315) 

З А П И Ш У В А Њ Е В О СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег.4 

бр. 1543/96, на регистарска влошка бр. 1-67919-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар основањето на Прет-
пријатието за промет, услуги и производство „ТАМ-
МАК" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Кочо Рацин“ бр. 32/1-6, 
Скопје. 

Основачи: Анчевси! Благоја од Скопје, ул. „БИЧ“ 
бр. 18/7-14, Гаќидов Ѓорѓи од Скопје, ул. „Радишан-
ска" 18-7/14, Дуковски Ацо од Скопје, ул. „Разлошка“ 
бр. 9/3/8. 

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 
011320, 011522, 011527, 011810, 011990, 013500, 030003, 
050201, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131,070132 , 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219 , 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 070310, 070320, 090121, 090129, 110303, 
110309, 110402, 110403, 110903, 110909, 110903, консиг-
нација, застапства, малограничен промет со Албанија, 
Бугарија, Грција и СР Југославија, реекспорт. 

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

Лице овластено за застанување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет с 
Анчевска Милка, директор со неограничени овласту-
вања. 

Основен суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1543/96. 
(7186) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 1434/96, на регистарска влошка бр. 1-31157-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејност во внатрешен промет на Претпријатието за 
трговија и услуги „МАК БОСС" увоз-извоз, Скопје, 
бул. „Кочо. Рацин“ 18/34. 

Дејности: 013021, 013022, 013099. 
Основен суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1434/96. 

(7188) 
Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 

бр. 1183/96, на регистарска влошка бр. 1-67927-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар основањето на Прет-
пријатието за производство и трговија со здрава храна 
„ВИТАЛНА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Ленинова“ 
бр. 3, Скопје. 

Претпријатието е основано со договор-акт за осно-
вање од 05.06.1996 година, а основачи се Никола Вста-
џокоски од Скопје, бул. „Партизански одреди“ 8/17, 
со мат. бр. л.к. 1311941450074 и рег. бр. л.к. 931536 
УВР Скопје, Димитар Встаџоки од Скопје, бул. „Пар-
тизански одреди“ 8/17, со мат. брл. л.к. 1111970450009. 
и рег. бр. л.к. 1268308 УВР Скопје, Искра Встаџоко-
ска од Скопје, бул. „Партизански одреди“ 8/17, со мат. 
брл. л.к. 2312971455038 и рег. бр. л.к. 1347757 УВР 
Скопје. 

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011319, 
01132, 011320, 01139, 011390, 011413, 011419, 011430, 
01171, 011710, 011721, 011722, 011723/01-1724, 011729, 
011799, 01193, 011930, 011941, 011949, 012324, 012421, 
012429, 013022, 01303, 013030, 013072, 013073, 013500, 
013909, 0501, 05010, 050100, 050201, 0503, 05030, 
050301/050302 , 0605 , 06050, 060501, 060502 , 060503, 
0606, 06060, 060601, 060602, 060609, 0701, 070111, 
070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 
070123 , 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 
0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 07023, 070230. 07024. 070240. 07025. 
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070250, 07026, .070260, 08019, 080190, 0802, 08020 
080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090131, 090132' 
090139, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110401, 
110402, 110403, 110404, 110611, 110620, 110901, 110902, 
110905, 110909, 0703, 07031, 070310, 07032, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
истапувало свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица претприја-
тието одговара со сите свои средства (целокупниот 
свој имот), а основачите не одговараат, а ризикот го 
сносат до висина на основачкиот влог. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот промет е Димитар 
Ветаџоки од Скопје, директор без ограничување. 

Основен суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1183/96. 
(7189) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 929/96 на регистарска влошка бр. 1-66110-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Производното трговско и услужно претпријатие „МИ-
СИМИ-Н.Б." д.о.о. експорт-импорт с. Д. Палчиште, 
Тетово., 

Претпријатието е основано со договор од 
15.01.1996 год., а основачи се Насер Мисими и Беким 
Мисими од с. Д. Палчиште, Тетово. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 0702221 070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 110909, 110309, 110903 , 080121, 080190, 080201,. 
080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 
013121, 012421, 011949, 012322 , 090121, 060503, 070310, 
070320. 

Во правниот промет со трети лица прехпријатието 
настапува во свое име и за своја сметка, а за обврски-
те сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со сите свои средства. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
929/96. (7196) 

Претпријатие за трговија и услуги „ГО ИЗО“ увоз-
извоз д.о.о. бул. „АВНОЈ'4 бр. 12/1-8, Скопје, ново се-
диште. 

Пристапува основачот Живорад Трпенов, истапува 
основачот Стојановска Валентина. 

Се брише Стојановска Виолетка, а се запишува 
Живорад Трпенов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
2065/96. (7198) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 2139/96, на регистарска влошка бр. 1-56130-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це овластено за застапување во внатрешен промет и 
НТР на Производното трговско претпријатие на голе-
мо и мало извоз-увоз, шпедиција и услуги „БУЈО" со 
ц.о., бул. „Кочо Рацин“ бр. 28/39, Скопје. 

Се брише Бранислав Јосифовски, а се занишува 
Драгољуб Бундалески, директор со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
2139/96. (7199) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4537/96, на регистарска влошка бр. 1-23638-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето 
на Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал на Производното трговско прет-
пријатие „ЛЕКАРА“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Мар-
шал Тито“ 165, Богданци. 

Претпријатието се трансформира на ден 22.3.1995 
година со одлука бр. 02-21 од 22.3.1995 година. 

Дејности: 070111, 070112, 070114, 070211, 070212, 
070219, 070214, 080190, 013021, 013022, 070310. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
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 с 
Стамнов Ристо, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4537/96. (7200) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1177/96, на регистарска влошка бр. 1-67963-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Производното услужно трговско претпријатие „РЕ-
НОМЕ-ББ" увоз-извоз п.о. Скопје, ул. „Благоја Па-
ровиќ“ бр. 50 а. 

Основач е Бесим Шабани. 
Дејности: 012810, 012820, 012830, 013904, 090110, 

090121, 090123, 090160, 090209, 110109, 110309, 110304, 
110902, 110909, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240 , 070250. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
истапува неограничено, а за сторените обврски со тре-
ти лица претпријатието одговара со сите свои сред-
ства, потполна одговорност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1177/96. (7197) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 2065/96 на регистарска влошка бр. 1-28284-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на ди-
ректор, основач и седиште на Претпријатието за трго-
вија и услуги „ГОНЗО" увоз-извоз д.о.о. ул. „515" бр. 
19, Скопје. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1248/96, на регистарска влошка бр. 1-67964-
0-0-0, го заниша во судскиот регистар основањето на 
Трговското претпријатие „ЦУНА“ д.о.о. експорт-им-
порт Скопје, ул. „Коце Металец“ бр. 1/2-9, Скопје. 

Основач с Борјанка Цветинова. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 

070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, , 080190, 080201, 080202, 090150, 090160, 
110109, 110303,- 100309, 070310, 070320, 110909. 

Неограничено овластување, делумна одговорност. 
Лице овластено за застапување на претпријатието 

во внатрешното и надворешното трговско работење е 
Борјанка Цветинова, директор со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1248/96. (7201) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1943/96, на регистарска влошка бр. 1-30316-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це овластено за застапување на Претпријатието за 
производство и трговија на големо и мало „КОЛАН-
ТРЕИД" ц.о. увоз-извоз, Кратово. 
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Се брише досегашниот застапник Коцев Драги ди-
ректор без ограничување, а се занишува Анастасова 
Снежана, директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 
1943/96 - - (7202) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 

Срег. бр. 4823/96 на регистарска влошка бр. 1-66767-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за промет и услуги „АКТИВА-96" 
експорт-импорт д.о.о. Скопје, Бул. „Јане Сандански“ 
бр. 34/2-15. 

Претпријатието е основано со акт-одлуќа-за осно-
вање бр. 01/96 од 10.03.1996 год., а основачи се Остој-
чиќ Гордана и Остојчиќ Маја од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080121, 080190, 080201, 080202, 110109, 110302, 110303, 
110304, 110309, 110620, 110903, 110905, 110909, 070310, 
070320, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, продажба на стоки во консигнациони 
складови, реекспорт, малограничен промет со СР Ју-
гославија, Бугарија, Грција и Албанија. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во надворешното работење и внатрешниот промет е 
Остојчиќ Маја, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4823/96. (7152) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението 
Срег. бр. 4302/95 на регистарска влошка бр. 1-17783-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар Производното, ус-
лужно и трговско претпријатие на големо и мало, 
увоз-извоз „ГЕНЕРАЛ-ЕКСПОРТ" с. Лажани, При-
леп, п.о. 

Дејности: 011315, 011319, 011320, 011390, 011831, 
011832, 011941, 011949, 012001, 012002, 012201, 012310, 
012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 012611, 
012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 
012624, 012699, 012901, 012909, 012010, 013021, 013022, 
013030, 013041, 013042, 013050, 013121, 013000, 013310, 
013320, 013400, 013500; 020110, 020121, 020140, 050201, 
060401, 060402, 060403, 060501, 060502, 060503, 070111, 
070112, 070113, 070140, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080122, 
080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090124, 
090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 
090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090182, 090201, 
090202 , 090209, 120350, 070310, 070320, меѓународен 
транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедици-
ја, посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, продажба на стоки од консигнациони склади-
шта за странски стоки, реекспорт. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Адна Џафероски, директор со неограничени овла-

стувања вр рамките на запишаните дејности, со л.к. 
бр. 216002 и мат. бр. 2401969440042, издадена од УВР 
- Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 
4302/95. (7153) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението 
Срег. бр. 3754/95 на регистарска влошка бр. 1-17718-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Производното, услужно и трговско претпријатие на 
големо и мало, увоз-извоз „СОТИР-95" с. Лениште -
Прилеп, п.о. с. Лениште, Прилеп. 

Дејности: 011315, 011390, 011941, 011949, 012201, 
012310, 012321, 012322, 012323, 012421, 012429, 013021, 
013022, 013121, 013400, 013500, 013901, 013909, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 0701-22, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222 , 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 
080202, 090129 , 090140, 090171, 090190, 090181, 090183, 
090189, 070310, 070320, меѓународен транспорт на пат-
ници и стоки, меѓународна шпедиција, посредување и 
застапување во прометот на стоки и услуги, продажба 
на стоки од консигнациони складишта за странски сто-
ки, реекспорт. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Коце Петрески, директор на претпријатието со 

неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 
3754/95. (7154) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението 
Срег. бр. 3753/95 на регистарска влошка бр. 1-17717-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Производното, услужно и трговско претпријатие на 
големо и мало, увоз-извоз „ТАБОР“ - Прилеп, п.о. 
ул. „5 Прилепска бригада“ бр. 28. 

Дејности: 011315, 011390, 011941, 011949, 012201, 
012310, 012321, 012322, 012323, 012421, 012429, 013021, 
013022, 013121, 013400, 013500, 013901, 013909, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240 , 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 
080202, 090129, 090140, 090171, 090190, 090181, 090183, 
090189, 070310, 070320, меѓународен транспорт на пат-
ници и стоки, меѓународна шпедиција, посредување и 
застапување во прометот на стоки и услуги, продажба 
на стоки од консигнациони складишта за странски сто-
ки, реекспорт. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Сашо Тинтоски, директор на претпријатието со 

неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
3753/95. (7155) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1895/96 на регистарска влошка бр. 1-14690-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште на производното, трговско услужно претпријатие 
„ЈУБРА" д.о.о. Скопје. 

Досегашното седиште на претпријатието ул. „Та-
шко Караџа“ бр. 1/3-8 се менува и во иднина ќе гласи: 
Бул. „АСНОМ“ бр. 58 влез 2 локал 4, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1895/96. (7190) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1873/96, на регистарска влошка бр. 1-66467-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це овластено за застапаување на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „ГЕНЕКС-МАК" 
д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 
23-а, Скопје. 

Се брише Милановски Круме, досегашен директор 
на претпријатието, а се запишува Милановска Слобо-
данка, директор, овластена за застапување без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1873/96. (7191) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1189/96 на регистарска влошка бр. 1-67925-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговското претпријатие „РЕМИ-3" д.о.о. Богданци, 
ул: „Маршал Тито“ бр. 26, опш. Гевгелија. 

Претпријатието е основано со договор бр. 03-1/96 
од 30.05.1996 год., а основачи се Ружа Тумбова, Елиза-
бета Ќортошева и Мирјана Чавдарова, сите од Бог-
данци, општина Гевгелија. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129 , 070132, 070140, 070150, 
070212 , 070213, 070221, 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070250, 080121, 080122, 080129, 080190, 
090121. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во трговскиот промет е Ружа Тумбова, директор без 
ограничувања на овластувањата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1189/96. (7192) 

Окружниот стопаниот суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 2025/96, на регистарска влошка бр. 1-9104-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на РЖ „СКОПЈЕ-УГОТУР" д.о.о. ц.о. ул. „16-
та Македонска Бригада“ бр. 18, Скопје.. 

Се брише Николовски Данчо, вд директор, а се за-
пишува Николовски Данчо, директор без ограничува-
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
2025/96. Р (7193) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 2140/96, на регистарска влошка бр. 1-27305-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност во внатрешен промет на Претпријатието за 
внатрешна и надворешна трговија на големо и мало и 
услужни дејности „СЕЗАМ“ експорт-импорт ц.о. Го-
стивар, ул. „Браќа Блажески“ бр. 7. 

Дејности: 013021, 013022, 013071, 014072, 013073, 
013074, 013099. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
2140/96. (7194) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 6349/95, на регистарска влошка бр. 1-62302-
0-0-0, го заниша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, трговија и транспорт 
„НАСА-ПРОМ" ц.о. увоз-извоз Куманово, с. Черке-
ско Село, Куманово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 14.04.1995 год. а основач е Салихи Насер од с. Чср-
кеско Село. 

Дејности: 011315, 011390, 011820, 011941, 011949, 
012001, 012002, 012130, 012142, 012201, 012310, 012321, 
012322, 012323, 012612, 012613, 012614, 012621, 012622, 
012623, 012901, 013010, 013021, 013022, 013041, 013042, 
013050, 013099, 013121, 013122, 013200, 013400, 013500, 
013901, 013904, 020110, 020121, 020140, 020201, 020202, 
050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602 , 060609, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080129, 080190, 
080201, 080202, 090121, 090123, 090124, 090129, 090131, 
090132, 090133, 090139, 090140 , 090150, 090160, 090171, 
090201, 090202, 090209, 100101, 100351, 100352, 110109, 

110301, 110302, 110303, 110309, 110402, 110903, 110909, 
070310, 070320, застапништво и посредништво, реек-
спорт, консигнациона продажба, меѓународен тран-
спорт на патници и стоки, малограничен промет со 
Албанија, Бугарија, Грција и Р. Србија, туристички 
работи во странство, меѓународна шпедиција. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет с 
Салихи Насер, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
6349/95. (7195) 

Основен суд Скопје. I Скопје, со решението Срег. 
бр: 1701/% на регистарска влошка бр. 1-67936-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар основањето во приват-
на сопственост и запишување право за вршење работи 
во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието 
за производство, трговија и услуги „ФИКСИТ" д.о.о. 
експорт-импорт, с. Џепчиште, Тетово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 28.06.1996 год., а основач е Хамди Мемети. 

Дејности: 012521, 012522, 012523, 012524, 012611, ' 
012613, 012621, 012623, 012624, 012691, 012699, 012701, 
012703, 012810, 012820, 012830, 012321, 012322, 012323, 
012142, 012130, 013099, 020110, 020121, 020201, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060503 , 060602, 060609, 070111, 
0/0112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222 , 070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 
080129, 090131, 090133, 090139 , 090160, 090171, 090172, 
090179, 100101, 100102, 100103, 100109, 110109, 110309, 
110909, 110900, откуп на сурова кожа, сточарски и зе-
мјоделски производи, шумски плодови, печурки, пол-
жави и водоземци, добиток и живина, 070310, 070320, 
преметно-агенциски работи, повторен извоз на при-
времено увезените стоки, посредување на надворешен 
трговски промет, купување на стока во странство и 
продажба на истата во странство, застапување на 
странски лица, продажба на стока на консигнација, 
меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на 
патници и стоки, малограничен промет со соседните 
земји. 

Неограничено овластување. Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и на-

дворешен трговски промет е Хамди Мемети, директор 
со неогрнаичено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1701/96. (7212) 

Основен суд Скопје I Скопје, со решението Срег. 
бр. 2011/96 на регистарска влошка бр. 1-590-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на лице на 
Основното училиште „Коста Рацин“ село Брвеница, 
Тетово. 

Се брише досегашниот застапник Веселиновски 
Милорад, а се запишува новиот застапник Богоевски 
Бошко - директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2011/96. (7213) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1534/96 на регистарска влошка бр. 1-67938-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост на Претпријатието за производ-
ство, промет и услуги „МАРКОС-2000" ц.о. експорт-
импорт, ул. „Маркова“ бр. 42, Неготино. 
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Претпријатието с основано со акт за основање од 
24.06.19% година а основач е Борис Камчев од Него-
тино. 

Дејности: 011930, 011949, 090123, 090140, 090150, 
090181, 070111, 070112, 070113 , 070115, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070130, 
070211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070228, 070229, 070230, 060502, 
080201, 080202, 080112, 11002, 090302, 110304, 110109, 
013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 
013122, 070310, 070320, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, 
меѓународен транспорт на стоки и шпедиција. 

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

надворешниот трговски промет е Ангел Камчев, ди-
ректор без ограничување. 
- Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1534/96. (7214) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1417/96 на регистарска влошка бр. 1-67894-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост на Претпријатието за трговија 
на големо и мало „МИЛА-КОМЕРЦ 96" ц.о. увоз-из-
воз, ул. „Иго Тричковиќ" бр. 33, Куманово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 21.06.1996 год., а основач е Стојановски Влатко од 
Куманово. 

Дејности: 012621, 012622, 012623, 013099, 070111, 
070112 , 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
откуп на земјоделски производи, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080129, 080190, 090150, 090160, 110303, 
110309, 110401, 110402, 110404, 110903, 110905, 110909, 
070310, 070320, застапништво и посредништво, реек-
спорт, консигнациона продажба, малограничен промет 
со Албанија, Грција, Бугарија и Р. Србија. 

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

За обврските сторени во цравниот промет со трети 
лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застанување во внатрешен и на-
дворешен трговски промет с Станојковски Влатко, ди-
ректор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1417/96. (7215) 

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 2307/ 
96, на регистарската влошка бр. 1-19163-0-0-0, Ја запи-

ша во судскиот регистар промената на лице овластено 
за застапување во приватна сопственост на претприја-
тието за производство и трговија „ВИЛ МИ Ц" хемија, 
електроника и механика д.о.о. ул. „Јане Сандански“ 
бр. 100/1/12, Скопје. 

Се брише досегашниот застапик Виолета Тодсва-
Ѓукановиќ, а се запишува Миодраг Ѓукановиќ - дирек-
тор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 2307/96. 
(7367) 

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 1294/ 
96, на регистарската влошка, бр. 1Т40871-0-0-0, ја запи-

ша во судскиот регистар промената на лице овластено 
за застапување во внатрешен промет и НТР на Прет-
пријатието за сценско музички дејности „РУСТИКО" 
ц.о. бул. „Јане Сандански“ бр. 86/4-15, Скопје. 

Се врши промената на лицето овластено за заста-
пување во внатрешен и НТР промет и тоа: 

Бр. 52 - Стр. 2843 

Се брише досегашнот директор со ограничени 
овластувања Сања Фрковиќ а се запишува - Запров 
Запре - директор без ограничување. 

Од Основниот СУД Скопје I, Срег. бр. 1296/96. 
(7368) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1461/96, на регистарската влошка, бр. и 
67959-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основање-
то на Градежното занатско претпријатие за услуги и 
промет „ИНЖИЊЕРИНГ-ЕКОНОМИКА П“ д.о.о. 
со п.о. ул. „Ѓорче Петров“ бр. 71/1-8, Скопје. 

Претпријатието е основано со договор за основање 
бр. 03-1 од 22.06.1996 год. а основачи се: Стојан Ѓор-
ѓиевски и Лилјана Симјановска од Скопје. 

Дејности: 05030, 050301, 050302, 0701, 07011, 070111, 
070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 
070212, 070213, 070214, 07021, 07022, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 070224, 070225 , 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 11040, 110401, 
110402, 110403, 110404, 0703, 070310, 070320, изведува-
ње на инвестициони работи во странство и отстапува-
ње на инвестициони работи на странско лице во Репу-
блика Македонија. 

Од Основниот суд Скопје 1, Срег. бр. 1461/96. 
(7369) 

Основниот суд Скопје 1, со решението Срег. бр. 
1422/96, на регистарската влошка, бр. 1-32786-0-0-0, ја 
заниша во судскиот регистар промената на седиште на 
Претпријатието за трговија на огноотпорни и брусни 
материјали „АЛСИМА" д.о.о. увоз-извоз ул. „Ленино-
ва“ бр. 69, Скопје. 

Претпријатието го менува седиштето на бул. 
„Маркс и Енгелс" бр. 1/2-18, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 1422/96. 
(7370) 

Окружниот стопански ,суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5558/96, на регистарската влошка, бр. 1-
1982-0-0-0, го заниша во судскиот регистар проширува-
њето на дејноста на Работната организација за физич-
ка култура „МЛАДОСТ“ ул. „Браќа Ѓиновски" бр. 54, 
ц.о. Гостивар. 

Дејноста се проширува на: 10039, останати кому-
нални услуги, Јавни гаражи, паркинзи и чување на во-
зила. 

Од Окружниот стопнаски суд во Скопје, Срег. бр. 
5558/96. (7371) 

' Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 6650/96, на регистарската влошка, бр. 1-
54103-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на основач и застапник на Претпријатието за трговија 
на големо и мало „ЛАУРЕКС" д.о.о. експорт-импорт 
бул. „Свети Климент Охридски“ бб, Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Љубомир 
Илиевски од Скопје. 

Се брише досегашниот застапник во вантрсшсн и 
надворешен трговски промет Љубомир Илиевски - ди-
ректор, без ограничување, а се запишува како нов за-
стапник во внатрешен и надворешен трговски промет 
Мирјана Шошсва - директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје I, Срег. бр. 
6650/96. (7372) 

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 1839/ 
96, на регистарската влошка бр. 1-67890-0-0-0, го запи-
ша во судскиот регистар основањето на Претпријатие-
то за промет, трговија, услуги и угостителство „АЛ-
БЕНА 96" д.о.о. увоз-извоз бул. „АСНОМ“ бр. 34/2-5, 
Скопје. 
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Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 27.06.1996 год. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090179, 110109, 110309, 
110909, 070310, 070320. 

Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
Петковски Бранко - директор, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 1839/96. 

(7373) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 11805/94, на регистарската влошка, бр. 1-
53675-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основање-
то на Претпријатието за производство, трговија и ус-
луги, експорт-иморт .,,НИ-НА“ д.о.о. експорт-иморт 
ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 59, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
09.09.1994 год. а основач е Славе Четорошка од Ско-
пје. 

Дејности 020140, 013072, 013Г21, 060501, 060502, 
070111, 070112 , 070113, 070114 , 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222 , 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 0801Ц, 080112, 
080190, 080201, 110309, 110909, 110903, производство 
на сода-вода, трговија на големо и мало со пчели и 
пчелни производи, медно-шсќсрни ногачи и репро ма-
теријали за пчеларство, откуп на земјоделски и шум-
ски производи, мелење на шеќер 070310, 070320, реек-
спорт, застанување на странско лице. 

Директор на претпријатието е основачот Четоро-
шка Славе. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срсѓ. бр. 
11805/96. (7374) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 14374/95, на регистарската влошка, бр. 1-
43039-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на директор на Претпријатието за промет и услуги 
„БЕЛИЦА“ скспорт-иморт д.о.о. ул. „Злате Михај-
ловски“ бр. 31-а, Скопје. 

Се брише Треноски Владимир, се запишува Милу-
туноски Кире. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
14374/95. (7375) 

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 1801/ 
96, на регистарската влошка, бр. 1-59081-0-0-0, ја запи-
ша во судскиот регистар промената на седиште и осно-
вач на Производно, Транспортното услужно и тргов-
ско претпријатие „Е.М.С. - ТРАДЕ" д.о.о. експорт-
импорт ул. „Питу Гули“ бр.70, Скопје. 

Ново седиште на фирмата е: ул. „11 Октомври“ бр. 
6, Скопје. 

Пристапува основачот Бошков Кирил, и истапува 
Славица Петрова 

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 1801/96. 
(7376) 

Основен суд Скопје 1 , со решението Срег. бр. 1604/ 
96, на регистарската влошка, бр. 1-39893-0-0-0, ја зани-
ша во судскиот регистар промената на основач и на 
лице овластено на „ЕУРОШПЕД" д.о.о. претпријатие 
за шпедиција транспорт трговија и услуги скспорт-
иморт ул. „Илинденска“ бб, Куманово. 

Од претпријатието истапува Антоние Миленковиќ 
од 22.06.1996 год. 

Се брише Миленковиќ Антонио се запишува Дави-
довиќ Дивна како нов директор. 

Од Основнито суд Скопје 1, Срег. бр. 1604/96. 
(7377) 

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 2207/ 
96, на регистарската влошка, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лица овластено за застапување 
на Општественото претпријатие за проектирање, 
производство, монтажа и услуги по систем на инжиње-
ринг на сите видови на машински инсталации „ЈУГО-
МОНТАЖА БЛАГОЈ ДАВКОВ“ ц.о. ул. „50 дивизи-
ја“ бр. 26, Скопје. 

Со одлуката бр. 1035/2 од 17.07.1996 година ОП 
„Југомонтажа Благој Давков“ изврши промена на ли-
цата овластени за застапување во надворешниот и вна-
трешниот трговски промет. 

За работоводен орган вд. директор с именувано ли-
цето Николовски Борислав од Скопје, кој е овластен 
како в.д. директор да го застанување и претставува 
претпријатието во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1, Срег. бр. 2207/96. 
(7378) 

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 1353/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-36453-0-0-0, ја запиша 

во судскиот регистар промената на лице на Здравстве-
ната организација-ординација по општа стоматологија 
„ПРОЛЕТ“ п.о. ул. „Симеон Кавракиров" бр. 7 Ско-
пје. 

Се брише Лилјана Бабамова, директор, а се зани-
шува во внатрешен промет Лазар Симеонов, дирек-
тор. 

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 1353/96. 
(7329) 

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 2056/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-44883-0-0-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирмата, основач, 
проширување на Претпријатието во мешовита соп-
ственост за производство, трговија, услуги и туризам 
„ЕЛЕКТРА-93" ц.о. д.о.о. увоз-извоз ул. „Мито Хаџи-
василев“ бр. 18, Кавадарци. 

Во иднина ќе гласи: ДОО во мешовита сопственост 
за производство, трговија, услуги и туризам „ДЕРИ-
ДА" ц.о. увоз-извоз ул. „Мито Хаџивасилев“ 18 Кава-
дарци. 

На ден 16.08.1996 год., во претпријатието пристапи-
ле Бељан Стојковски и Киро Митевски, а на истиот 
ден истапиле Аџиев Тодор и Шапкар Венко. 

Дејности: 013021, 013022, 013073, 013074, 080129, 
080190. 

Се брише Борис Митрев, а се занишува во внатре-
шен и надворешен трговски промет Рада Стојковска, 
директор. 

Од Основниот суд Скопје 1, Срег. бр. 2056/96. 
(7330) 

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 2310/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67625-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Претпријатието за информациски и едукативен инже-
неринг „ДАТА ЕДУСОФТ" д.о.о. увоз-извоз ул. „Ци-
цо Поповиќ“ бр. 6/2-9, Скопје. 

Дејности: 120190, 120311, 120312. 
Од Основниот суд Скопје 1, Срег. бр. 2310/96. (7331) 

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 1430/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-2214-0-0-0, ја запиша 
во судскиот регистар трансформацијата на Претирија-
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тието за вработување на инвалиди „КОПЛИНГ" д.о.о. 
ул. „Стезово" бр. 7, Скопје. 

Трансформацијата на општествено претпријатие за 
вработување на инвалиди „КОПИНГ" п.о. ул. „Стрс-
зово" бр. 7, Скопје. 

'Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 1430/96. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1941/96 на регистарска влошка бр. 1-64943-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар промената ра лице 
на Претпријатието за трговија, инженеринг и прои-
зводство „ЕЛЕКТРОСИСТЕМ" д.о.о. ул. „Црвена во-
да“ бр. 28, Скопје. 

Се брише Ивица Шкрињариќ, в.д. директор, а се 
запишува во внатрешен и надворешен промет Надица 
Џидроска, в.д директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1941/96. (7320) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 2030/96, на регистарска влошка бр. 1-55290-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и на основачки влог на Приватната здравстве-
на организација - ординација по општа медицина „Д-р 
Горан Денковски“ п.о. ул. „Илинденска“ бр. 5, Кума-
ново. 

Од приватната здравствена организација - ордина-
ција по општа медицина „Д-р Горан Денковски“ по.о. 
ул. „Илинденска“ бр. 5, Куманово истапува основачот 
Горан Денковски од Куманово од 31.07. 1996 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
2030/96. (7321) 

- Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1085/96 на регистарска влошка бр. 1-68024-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија на големо и мало „МАК-
КОПИ - 96" д.о.о. експорт-импорт бул. „Партизански 
одреди“ 74 - 39, Скопје. 

Дејности: 08011, 080119, 08012, 080121, 080122, 
080190, 08020, 080201, 080202, 07011, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129 , 070132, 070131, 070140, 
07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070229, 070225, 070226, 
070250, 070230, 070260, 070310, 070320, 1110109, 110909, 
110309, 060501, 060502, посредување во надворешно 
трговски промет, компензациони работи, малограни-
чен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југо-
славија, контрола на квалитетот на стоките во меѓуна-
родниот промет, меѓународен промет на стоки и услу-
ги, надворешна трговија со хемиски производи и наф-
тени деривати, реекспорт, консигнација и комисионо 
работење, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајни 
агенциски услуги, туристички работи со странство, ус-
луги на складирање на стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1085/96. (7322) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
ето Ст. бр. 201/96 на поранешниот Окружен стопански 
суд во Скопје е отворена стечајна постапка со решение 
Ст. бр. 1328/96 од 26.VI. 1996 година над должникот 
ПОС „Кооперација“ од Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 
132. 

За стечаен судија се определува Слаѓана Илиеска, 
судија при Основниот суд во Тетово. 

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

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

Рочиште за испитувано на пријавените побарувања 
се закажува за ден 18.Х1.1996 година во 9,30 часот во 
соба број 60 при овој суд, 

Од Основниот суд во Тетово. (1710) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека 
со решението Ст. бр. 704/96 од 04.VI.1996 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Претприја-
тие „Мак Младост“ од Скопје, ул. „Новоселски пат“ 
бб. 

За стечаен судија е одредена Мируша Еленоска, су-
дија при овој суд. 

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

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

Рочиште за испитувано на пријавените побарувања 
се закажува на ден 21.Х.1996 година во 11,20 соба број 
60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1717) 

Основен суд Скопје I Скопје објавува дека со реше-
нието Ст. бр. 1860/95 од 22.11.1996 г. е отворена сте-
чајна постапка над должникот ПТТМ „МИКЕС" д.о.о. 
од Скопје ул. „Црногорска“ бр. 61-а. 

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

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

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према Стечајниот должник без одлагало. Рочиште 
за испитување на пријавените побаруван,а се закажува 
на 31.X. 1996 год. во 8,15 соба бр. 59 во Основен суд 
Скопје I. 

Од Основниот суд Скопје-1 Скопје. (1718) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека 
со решението Ст. бр. 566/94 од 19.11.1996 е отворена 
стечајна постапка над должникот ТП „СЕЉО - ПРО-
МЕТ“ од Скопје, с. Арачиново. 

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од 
Скопје, бул. „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 
објавуваното на огласот во „Службен весник на РМ“, 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште 
за испитувано на пријавените побарувања се закажува 
за ден 31.Х.1996 год. во 8,30 соба бр. 59 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1719) 
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Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-

тие за производство, услуги и трговија на големо и мало 
„Дона-Комерц" д.о.о. експорт-импорт, Скопје“. (4657) 

Правоаголен печат под назив: ,,С.Т.Д. „Асторија" -
Ивановски Роберт - Скопје. (4681) 

Тркалезен печат под назив: „Градежно претпријатие 
„Бетон-Радовиш" АД - ц.о. - Радовиш“. (4747) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 304498/95, издаден од УВР - Тетово на 

име Беџети Шефкет, с.Г. Речица, Тетово. (3672) 
Чековна картичка на име Харалампијева Тодорка, 

ул. „ЈНА“ бр. 3/13, Штип (3673) 
Пасош бр. 168930, издаден од УВР - Штип на име 

Демиров Вежди, ул. „Косовска“ бр. 55/1, Штип. (3674) 
Пасош бр. 181822 на име Благој Јажев, ул. „Бошко 

Буха“ бр. 40, Битола. (3675) 
Пасош бр. 0105262 на име Ацевски Оливер, ул. 

„ЈНА“ бр. 28/10, Битола. (3676) 
Пасош на име Аџиевски Оливер, ул. „ЈНА“ бр. 28/ 

10, Битола. (3677) 
Пасош бр. 0396460 на име Милошеска Гордана, ул. 

„Л. Трпоски“ бр. 23, Охрид. (3678) 
Пасош бр. 0396455 на име Милошевски Зоран, 

Охрид. (3679) 
Тековна книшка бр. 60800-283-21-8071-3983919, из-

дадена од Поштенска штедилница - Белград на име 
Бошковска Ѓурѓа, ул. „Вук Караџин" бр. 42. Куманово. 

Пасош бр. 494314/95, издаден од УВР - Куманово на 
име Ненад Ангеловски, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 9-б I/ 
16, Куманово. (3681) 

Спецификација бр. 01-04 од 16.IV. 1994, издадено по 
решение бр. 18-6297/2 од 25.V. 1994, издадени од Мини-
стерство за односи со странство на име М.П. „Стил-Ас“ 
- Охрид. (4334) 

Решение за обавување на дејност на име Исуф 
Ејупи, с. Д. Бајница, Гостивар. (4635) 

Пасош бр. 014757 на име Андоноски Мирослав, ул. 
„Ѓорче Петров“ бр. 37, Кичево. (4637) 

Чекови од бр. 10791721-730 и бр. 10751807-814 (18 
чека) од тековна сметка бр. 17904-11, издадени од Сто-
панска банка а.д. Скопје на име Стојан П.Ќосев, ул. 
„Питу Гули“ бр. 33, Скопје. (4641) 

Чековна сметка бр. 6289/76 на име Станојков Тони, 
ул. „Мирче Ацев“ бр. 5, Штип. (4643) 

Пасош бр. 0105262 на име Оливер Аџиевски, ул. 
„ЈНА“ бр. 28/10, Битола. (4645) 

Пасош бр. 0610613/95, издаден од УВР - Битола на 
име Мирјана Николовска ул.„ Цар-Самоил“ бр. 222, 
Битола. (4646) 

Пасош бр. 0806850 на име Ќурчински Димитар, с. 
Црник, Берово. (4649) 

Пасош бр. 0567395, издаден од УВР - Прилеп на име 
Димоски Томислав, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 344, 
Прилеп. (4650) 

Пасош бр. 115340 на име Топуков Димитар, ул. 
„Гоце Делчев“ бр. 1-3/9, Кочани. (4651) 

Пасош бр.043090 на име Бранко Ананијев, с. Приба-
чево, Кочани. (4652) 

Тековна сметка бр. 02697-30 и чекови бр. 425926, 
430357, 430358, 430359 и 430360 на име Цветкоски Ѓор-
ѓија ул. „Т.Јованоски“ бр. 4, Гостивар. (4653) 

Пасош бр. 406854, издадена од ОВР - Гостивар на 
име Алигсга Рина, ул. „Живко Брајковци“ бр. 67, Го-
стивар. (4654) 

Пасош бр. 0138256 на име Илоска Тина, ул. „Јане 
Сандански“ бр. 59 а/6, Охрид. (4655) 

Чек од тековна сметка бр. 40508-43 издаден од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Ивановски Цветан, с. 
Јурумлери ул. „503" бр. 42, Скопје. (4656) 

Раѓботна книшка на име Дејаноска Татјана, ул. „18 
Ноември“ бр. 27-б, Гостивар. (4603-а) 

Девизна книшка бр. 1638/76, издадена од Стопанска 
банка - Титов Велес на име Марковски Живко, ул. 
„Благој Ѓорев“ бр. 2, Титов Велес. (4655-а) 

Пасош бр. 0211631/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Додевска -Богдановска Елизабета, с. \1атка, 
Скопје. (4656-а) 

Пасош бр. 832744, издаден од УВР - Македонски 
Брод на име Горан Гојко Алексоски, ул. „Ѓорче Пе-
тров“ бр. 1, Македонски Брод. (4658) 

Пасо)п бр. 152119/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Стојановски Љубе, Скопје. (4659) 

Пасош бр. 154480/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Абдусамет Ахмеди, ул. „Рифат Бурџевиќ" бр. 62, 
Скопје. (4660) 

Дозвола за работа на помошен член на посада во 
воздухопловство бр. 197/0254, издадени од Дирекција за 
цивилна воздушна пловидба - Скопје на име Методи 
Кунгуловски, Скопје. (4661) 

Решение за ХТП, издадено од Министерство за сто-
панство - Центар - Скопје на име Ирмет Љутви, 
Скопје. (4662) 

Чековна картичка бр. 74864-22 и чекови бр. 3199250 
и 3199248, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Анѓелов Александар, Скопје. (4663) 

Чековна картичка бр. 99521-28 и чекови бр. 934607, 
883548 и 883549, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Елисавета Ангеловска, Скопје (4664) 
' Пасош бр. 509795, издаден од УВР - Тетово на име 

Зеќири Сељман, с. Добарце, Тетово. (4783) 
Тековна сметка бр. 0064029.77 и чекови од бр. 

0001866244 до 0001866253, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Викторија Лозаноска, 
Скопје. (4665) 

Чекови бр. 3061693, 3061694, 30616%, 3061697 од 
тековна сметка бр. 104658-17, издадени од Комерци-
јална банка а.д. - Скопје на име Трајче Цветковски, 
Скопје. (4666) 

Чекови бр. 11757116 и 11757117 од тековна сметка 
бр. 6243-32, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје 
на име Славица Тодоровска. Скопје (4667) 

Работна книшка на име Ѓултен Османи, Скопје 
Свидетелство за завршено I година, издадено од Тех-
ничко училиште „Наце Буѓони" - Куманово на име 
Бејтула Садики, Куманово. (4669) 

Работна книшка на име Лиле Броелиева, с. 
Зрновци, Кочани. (4670) 

Работна книшка на име Даниела Ристова, Скопје 
(4671) 

Пасош бр. 0552309/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Огнен Бошњакоќски ул. „Никола Тесла“ бр. 2/1-
12, Скопје. (4679) 

Пасош бр. 533728/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Роберт Срдановиќ, ул. „Букурешка“ бр. 12/20, 
Скопје. (4680) 

Пасош бр. 0103343, издаден од УВР - Струмица на 
име Николова Загорка с. Турново, Кичево. (4672) 

Тековна сметка бр. 1912-49, издадена од Стопанска 
банка а.д. - Скопје - филијала - Свети Николе на име 
Јордан Гиевски ул. „Јанко Глигоров“ бр. 7, Свети Ни-
коле. (46737 

Чек бр. 672706 од тековна сметка бр. 1605/37 на име 
Глигор Пуреовски,ул. „4 Јули“ бр. 18, Радовиш (4674) 

Тековна сметка 1745-80 чек бр. 746211 и чековна 
картица, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје-
Филијала Свети Николе на име Павле Бошев, ул. 
„Скопска“ бр. 84, Свети Николе. (4675) 

Пасош бр. 0843862/96, издаден од УВР - Струмица 
на име Бојаџи Василка, ул. „Широк Дол“ бр. 60, Стру-
мица. (4676) 

Пасош бр. 513593 на име Зулбеари Насер, с. Же-
лино, Тетово. (4677) 
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Пасош бр. 147824/93 на име Есати Насуф, с. До-
броште, Тетово. (4678) 

Пасош бр. 515218, издаден од УВР - Тетово на име 
Хавзија Шпендики, с. Пирок, Тетово. (4682) 

Диплома за завршено средно образование, издадена 
УЦСО „Јосип Броз Тито“- Ресен- Гимназија - правен 
смер на име Пеце Карапалевски с. Волкодери, Ресен. 

Пасош бр. 0544218 на име Пецев Панче ул. „Ограж-
ден" бр. 3, Струмица. (4683) 

Пасош бр. 335436 на име Халими Сердал, с. Врап-
чиште, Гостивар. (4681) 

Пасош бр. 62322 на име Трпески Саве, ул. „Питар-
ница" бр. 1/18, Гостивар. (46827 

Пасош бр. 091780 на име Нуредини Селим, с. Д.Ба-
њица, Гостивар. (4683) 

Пасош бр. 324959/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Имер Бериша, ул.„7 Јули“ бр. 44, Скопје. (4737) 

Пасош бр. 662883 на име Синаноска Даниела ул. 
„Момчило Јорданоски" бр. 259, Охрид. (74645) 

Пасош бр. 406521 на име Нурсдини Рамазан, с. 
Чајле, Гостивар. (4745-а) 

Пасош на име Костовски Александар, с. Олевени, 
Битола ' (46844 

Пасош на име Костовски Томе, с. Олевени, Битола. 
Тековна сметка бр. 24631/95 и два чека, издадени од 

Стопанска банка а.д. - Скопје на име Ѓорѓе Величков-
ски, ул. „Боро Тодоровиќ“ бр. 24, Скопје. (4636) 

Пасош на име Костовска Јагода, с. Олевени, Би-
тола. (4686) 

Пасош на име Костовски Ване, с. Олевени, Битола 
Пасош бр. 87560 на име Нурсдини Адије, ул. „Седек 

Костоски“ бр. 22, Гостивар. (4688) 
Пасош бр. 631009/95 издаден од УВР - Куманово на 

име Јакупи Скендер, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 24, 
Куманово. (4689) 

Пасош бр. 199226 на име Хасани Мерат, ул. „ЈНА“ 
бр. 103, Гостивар. (4690) 

Пасош бр. 309704 на име Хасани Зенеп, ул. „Тоде 
Богданоски“ бр. 62, Гостивар. (4691) 

Пасош бр. 406027 на име Салији Турпан с. Врап-
чиште, Гостивар. ! (4692) 

Тековна сметка бр. 9428-49 и чекови од бр. 11277463 
до 11277470 (8 чека) издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Атанасова Германија, ул. „Велико Влахо-
виќ" бр. 23/29, Скопје. (4693) 

Чекови на име Арсов Добре ул. „Тодор Јанев“ бр. 
69, Титов Веле. (4694) 

Чекови на име Никола Вангеловски ул. „Ж.Ј- Шпа-
нац" бр. 140, Битола. (4695) 

Пасош бр. 205519 на име Симоновски Игорче, ул. 
„Мусала" бр. 43, Кратово. “ / (4696) 

Пасош бр. 123366, издаден од УВР - Штип на име 
сулеманов Мурем, ул. „Р. Пат“ бр. 24, Штип. (4697) 

Пасош бр. 784385/96, издаден од ОВР - Струга на 
име Гафилоски Сафет, с. Лабуништа, Струга. (4698) 

Пасош бр. 524399/95, издаден од ОВР - Охрид на 
име Аналисвски Ванчо, ул. „Р. Новичиќ" бр. 380, 
Охрид. (4699) 

Пасош на име Савески Зоре, Циглана II бр. 13, 
Пусти вар. (4700) 

Пасош бр. 0293556 на име Дурацова Јасмина, ул. 
Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 11, Битола (4701) 

Пасош на име Лидија Арсова с. Градец, Виница. 
64702) 

Пасош бр. 0617797, издаден од УВР - Куманово на 
име Бранко Митевски, ул. „Т. Митровачка" бр. 6-Ш/ 
16, Куманово (4703) 

Пасош бр. 0098542, издаден од ОВР - Крушево на 
име Бојоска Нада, ул. „Моша Пијаде“ бр. 24, Прилеп. 

(4704) 
Пасош бр. 0096161 издаден од УВР - Прилеп на име 

Ангелески Никола, ул. „Мице Козар“ бр. 177, Прилеп. 

Тековна сметка бр. 37810-18 и чекови од бр. 
10758784 до 1075896, (12 чека) издадени од Стопанска 
банка а.д. - Скопје на име Миленовиќ Јованка, 
Скопје. (4706) 

Тековна сметка бр. 719-52 и чекови од бр. 11291496 
до 11291505 (10 чека) издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје на име Олгица Димчевска, ул. „Ѓорѓи 'Поп 
Христов" бр. 13/1-17, Скопје. М7П7) 

Пасош на име Гогова Лејла, бул. „Револуција“ бр. 
111 Охрид. (4708) 

Пасош бр. 0803380 на име Саид Сулсјмановски, ул. 
„В. Каранѓслески" бр. 4/46, Битола. (4709) 

Пасош бр. 594411/95 на име Ислами Низамедин, ул. 
„Мурат Бафтиари“ бр. 142, Тетово. (4710) 

Пасош на име Крстиќ Мирјана, ул. „Србо Томовиќ“ 
бр. 2/17, Куманово. (4711) 

Пасош бр. 224601 на име Голошсов Трајче, ул. 
„Сане Георгиев“ бр. 47, Штип. (4712) 

Тековна сметка бр. 574-02 на име Ѓорѓи Бачев, ул. 
„Васил Главинов“ бр. 74, Титов Велес. (4713) 

Пасош на име Ифтимов Стојанчо, с. Василево бр. 
227, Струмица. 1 (4713) 

Пасош бр. 140383/94, издаден од ОВР - Струга на 
име Камарнста Велију Ирена, ул. „Д. Дучев“ бр. 5/13,-
Струга. (4714) 

Пасош бр. 586041, издаден од УВР-Штип на име 
Шабан Раман, с. Белталија, Штип. 

Пасош на име Рабациски Ратко, Радовиш. (4715) 
Пасош бр. 0408463 на име Тамадани Ракип, с. Же-

лино, Тетово. (4716) 
Пасош бр. 419255/94, издаден од УВР - Куманово 

на име Апостоловски Симе, ул. „Благој Илиев-Гунсв" 
бр. 65-111/25, Куманово. (4717) 

Чекови од бр. 8952519 до 8952523 и броевите 
6636692, 6636701 и 6636702, издадени од Стопанска 
банка а.д. - Скопје на тековна сметка бр. 23521-84, на 
име Митров Витомир, ул. „Т. Розмон" бр. 5-а, Скопје, 

(4718) 
Чекови од бр. 11291946 до 11291955, 9000086433 и 

9000086434, издадени на тековна сметка бр. 151142-21 
од Стопанска банка а.д. - Скопје, на име Војче С а р е в -
ски, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 6/14, Скопје. (4719) 

Пасош бр. 29570/93, издаден од ОВР - Крушево на 
име Драгица Соколовска, ул. „Б. Ценев“ бр. 19, Кру-
шево. “ (4720) 

Пасош бр. 29571/93, Издаден од ОВР - Крушево на 
име Стојко Соколовски, ул. „Б. Ценев“ бр. 19, Кру-
шево. ' (4721) 

Пасош на име Спасевски Васе, ул. „Кочо Плаки-
цов" бр. 13, Титов Велес. (4722) 

Пасош бр. 070304 на име Зулбеари Сељадија, ул. 
,Д 1 Септември“ бр. 72, Кичево. (4723) 

Тековна картица ,бр. 8420/28 на име Ташков Сте-
ван, ул. „Крсто Митев“ бр. 6, Штип. (4724) 

Чекови бр. 11285012,11285014,10007903 од тековна 
сметка 27126-26, издадени од Стопанска банка а.д . -
Скопје на име Тромиќ Анита, ул. „Желево“ бр. 5-1/6, 
Скопје. (4725) 

Чекови од бр. 10929572 до 10929575 (4 чека), изда-
дени од Стопанска банка а.д. - Скопје на тековна 
сметка бр. 19913-40 на име Стеван Димитровски, ул. 
„Никола Тесла“ бр. 12-2^16, Скопје. (4726) 

Пасош бр. 830297 на име Џеладин Зерафет, ул. 
„Аџи Мустафа“ бр. 15, Охрид. (4727) 

Пасош на име Ариова Мануела, ул. „Владимир На-
зор“ бр. 118, Титов Велес. (4728) 

Пасош на име Аризанов Петар, Гевгелија. (4730) 
Пасош бр. 74161/93, издаден од ОВР - Струга на 

име Полиси Албрсша, с. Добовјани, Струга. (4731) 
Пасош бр. 0093617, издаден од ОВР - Гостивар на 

име Максути Мухамед, с. Форино, Гостивар. (4732) 
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Единаесет чека, издадени на тековна сметка бр. 
9556-78 од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Златев-
ска Оливера, ул. „Ѓурчин Кокале“ бр. 17, Скопје. (4733) 

Решение Уп. бр. 25-119/1 од 23.VII.1996 година за 
вршење на превоз, издадено од Министерството за 
стпанство - Демир Хисар на име Кедчиовски Кире, с. 
Сопотница, Демир Хисар. (4734) 

Пасош бр. 164978/94, издаден од УВР - Тетово на 
име Буран Исени, с. Стримница, Тетово. (4550) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ПОУ 
„Рајко Жинзифов" е.д. Оризари, Титов Велес на име 
Куч Елвсдин, с. Д. Оризари, Титов Велес. (4735) 

Чековна картичка од тековна сметка бр. 1492-25 на 
име Витка Постолова, ул. „Пионерска“ бр. 1/3, Свети 
Николе. (4736) 

Пасош бр. 111906 на име Рамадани Рамадан, с. 
Оризари, Куманово. (4799) 

Пасош бр. 506351/94, издаден од Свети Николе на 
име Стаменов Ванчо, ул. „Цветан Димов“ бр. 16, Свети 
Николе (4798) 

Пасош бр. 0776437 на име Јанев Милчо, с. Васи-
лево бр. 70, Струмица. (4800) 

Пасош бр. 756178/95, издаден од УВР - Куманово 
на име Руфат Мамутовски, ул. „Веселин Маслеша“ бр. 
2, Куманово, ' (4738) 

Пасош бр. 387647/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Неџмедин Зенделовски, с. Морани, Скопје. (4739) 

Пасош бр. 646577, издаден од УВР - Скопје на име 
Петрушевска Гордана, ул. „16 Македонска бригада“ 
бр. 10/1/2, Скопје. (4740) 

Пасош бр. 646576, издаден од УВР - Скопје на име 
Петрушевски Ивчо, ул. „16 Македонска бригада“ бр. 
10/1/2, Скопје. (4741) 

Пасош бр. 393201/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Сашо Стефановски, Скопје. (4741-а) 

Пасош бр. МКО 0833621, издаден-од ГУВР -
Скопје на име Шериф Ќерими, бул. „Партизански 
одреди“ бр. 6/11, Скопје. (4738-а) 

Пасош бр. 343324, издаден од ОВР Куманово на 
име Симоновиќ Никола, ул. „Тоде Думба" бр. 10, Ку-
маново. (4784) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 
Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-

ција на претпријатијата со општествен капитал и чл. 4 
од Законот за трансформација на претпријатијата и 
задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со 
земјоделско земјиште, З З „ПИРОК“ - с. Мокриево -
Струмица објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАШ-

ТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. Земјоделската задруга „Пирок“ с. Мокриево ги 
повикува поранешните сопственици и нивните Правни 
наследници државјани на РМ, доколку имаат да ги при-
јават своите побарувања кон задругата. 

2. Седиштето на Земјод. задруга „ПИРОК“ с. Мо-
криево е во с. Мокриево, Струмица. 

3. Своите побарувања барателите да ги достават 
истовремено до Агенцијата на РМ на образец пропи-
шан од Агенцијата („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) во рок 
од 60 дена од денот на објавувањето на огласот. 
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Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
весник на РМ бр. 38/93), а во врска со член 4 од Законот 
за трансформација на претпријатијата и задругите со 
општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско 
земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 19/96), Земјодел-
ската задруга „Единство“ ц.о. село Волковија - Тетово 
објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАШ-

ТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. З З „Единство“ ц.о. село Волковија - Тетово ги 
повикува поранешните сопственици и нивните правни 
наследници државјани на Р. Македонија доколку имаат 
да ги пријават своите побарувања кон претпријатието 
во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот. 

2. Во пријавите поранешните сопственици и нивните 
правни наследници да не внесуваат и земјоделско зем-
јиште. 

3. Седиштето на Задругата „Единство“ ц.о. село 
Волковија се наоѓа во село Волковија - Тетово. 

4. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 3/94). Истовремено се доставу-
ваат и до Агенцијата на Република Македонија во 
Скопје на ул. „Даме Груев“ бр. 14, поштенски фах 410. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

961. Одлука за изменувана на Одлуката за 
определувана на посебни давачки при увоз 
на одделни земјоделски и прехранбени про-
изводи 2839 

962. Одлука за определување на посебна да-
вачка при увоз на одделни производи од 
месо 2839 

963. Одлука за определување на посебна да-
вачка при увоз на свинско месо 2839 

964. Одлука за продажба на становите на кои 
права, должности и одговорности во по-
глед на располагањето има Републиката . . 2840 

965. Одлука за воспоставувана дипломатски од-
носи меѓу Република Македонија и Држа-
вата Бахреин 2840 

966. Одлука за изменувана и дополнувани на 
Одлуката за распределба на средствата за 
изградба на водоводи во Република Маке-
донија во 1996 година 2841 

967. Решение на Републичката геодетска 
управа 2841 

968. Решение на Републичката геодетска 
управа 2841 

969. Решение на Републичката геодетска 
управа 2841 

970. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр.29/96 од 11 септември 19% 
година 2841 

971. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр.101/96 од 11 септември 
година 2842 

972. Одлука на Уставниот суд на. Република Ма-
кедонија, У.бр. 109/96 од 11 септември 1996 
година 2843 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ч 
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