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582. 
Врз основа на член 21 од Законот за архивска граѓа 

(„Службен весник на СРМ“ бр. 36/90), Владата донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ З А 
ПОДОЛГИ РОКОВИ З А КОРИСТЕЊЕ НА 

АРХИВСКАТА ГРАЃА 

Член 1 
Со оваа уредба Владата на Република Македонија ги 

утврдува критериумите за подолги рокови за кори-
стење на архивската граѓа. 

Член 2 
Документи кои со својата содржина можат да го 

нарушат суверенитетот, самостојноста, независноста и 
територијалниот интегритет на Република Македонија, 
75 години по нивното создавање. 

Документи од доменот на одбраната и безбедноста 
на државата, 75 години по нивното создавање. 

Документи за надворешната политика и дипломат-
ските односи на државата, 75 години по нивното созда-
вање. 

Член 3 
Документи за геолошки и геодетски истражувања на 

природните ресурси и економијата на земјата до 100 
години по нивното создавање. 

Документи за објектите и капацитетите од стра-
тешко значење за државата до 100 години по нивното 
создавање. 

Документи кои претставуваат деловна тајна, техно-
лошки усовршувања и иновации до 50 години од нив-
ното создавање. 

Член 4 
Документи кои со својата содржина ги ограничуваат 

или можат да нанесат негативни последици на правата и 
слободите на граѓанинот и на интегритетот на личноста 
и семејството и тоа: 

- документи кои ги навредуваат националните чув-
ства, ги ограничуваат слободите и правата на човекот, 
на верско и политичко уверување и други; предизвику-
ваат национална и расна нетрпеливост и дискримина-
ција; го ограничуваат или понижуваат физичкиот и мо-
ралниот интегритет на човекот; 20 години по смртта на 
лицето или 100 години по неговото раѓање, ако не се 
знае годината на смртта; 

- здравствени досиеја и податоци за лицето до 150 
години по раѓањето на лицето; 

- персонални досиеја и податоци со карактеристики 
и изјави до 100 години по раѓањето на лицето; 

- документи настанати во судска постапка до 75 го-
дини по правосилноста на одлуката; 

- податоци од статистички пописи и анкети до 100 
години од пописот - анкетата; 

- документи кои содржат доверливи информации за 
физички лица и нивните наследници (силување, вон-
брачно раѓање, посвојување, малолетна!ка деликвен-
ција и сл), 150 години по создавањето на документот. 

Член 5 
Документите со подолги рокови на користење утвр-

дени со овие критериуми, можат да бидат достапни за 
користење и пред изминување на определениот рок, во 
службени цели за што на предлог на Архивот на Маке-
донија и во кои случаи со имателот (државен орган, 
претпријатие и друго правно лице) кој ја предал граѓата 
на трајно чување на Архивот, одлучува Владата на Ре-
публика Македонија. 

Член 6 
Роковите за достапност на користење на архивската 

граѓа што е создадена од физички лица и е нивна при-
ватна сопственост, ги определува имателот или него-
вите наследници и истите по своја волја можат да ги 
намалат овие рокови. 

Член 7 
Државните органи, претпријатија и други правни 

лица кои ја предаваат архивската граѓа на трајно чу-
вање на Архивот, се должни за време на примопредава-
њето да ги одбележат подолгите рокови за користење 
на архивската граѓа, определени со критериумите од 
оваа уредба. 

Член 8 
Начинот и постапката на одбележување на докумен-

тите со подолги рокови на користење, со Упатство ги 
пропишува Архивот на Македонија. 

Член 9 
Документите со подолги рокови на користење што 

се документарен материјал и се чуваат во определени 
рокови кај имателот, што потпаѓаат под овие критери-
уми, можат да се користат од имателот, или од друг 
државен орган кога е утврдено со Закон. 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 23-1548/1 
17 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

583. 
Врз основа на член 37 од Законот за радиодифузија 

(„Служен весник на СРМ“ бр. 20/74 и „Службен весник 
на РМ1 бр. 2/95), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕ-
СТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИТЕ 

ПРИЕМНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ОДБРАНА 

Член 1 
Се ослободува од плаќање надоместок за користење 

на радиодифузните приемници Министерството за од-
брана. 
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, Член 2 
Ораа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-1852/1 Претседател на Владата 
17 јуни 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

584. 
Врз основа на член 15, 16 и 17 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 
24/96) и член И и 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Служен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ бр. 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА НОВО ОСНОВНО 
УЧИЛИШТЕ ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 

Член 1 
Со оваа одлука се основа Основното училиште со 

седиште во Делчево на ул. „Методи Митевски - Бри-
цо“. 

Член 2 
Дејноста на основното училиште е организирање и 

остварување на основно образование, подготовка за по-
аѓање во училиште и работа со деца со лесни пречки во 
психичкиот развој. 

Член 3 
Основното училште од член 1 на оваа одлука ќе 

опфаќа ученици од дел од градот Делчево и селата: 
Разловци, Тработивиште, Град, Вирче, Стамер, Нов и 
Стар Истевник. 

Член 4 
Средствата за основање (објекти, опрема, нагледни 

средства и слично) на основното училиште од член 1 на 
оваа одлука се обезбедуваат од средствата на постој-
ното Основно училиште „Ванчо Прке“ - Делчево, 
утврдени со билансот врз основа на пописот што ќе се 
изврши веднаш по влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 5 
Дел од работниците во основното училиште од член 

1 на ова одлука се преземаат од Основното училиште 
„Ванчо Прке“ - Делчево“. 

Покрај работниците од став 1 на овој член потребни 
се нови вработувања на еден директор, еден психолог и 
три работници за административно-финансиски и тех-
нички работи. 

Член 6 
Се формира комисија која ќе изврши подготовка за 

почеток со работа на Училиштето во состав: 
1. Мирјана Попова, водител на реферат на Мини-

стерството за образование и физичка култура - Дел-
чево. 

2. Обрен Белкоски, републички просветен инспек-
тор за општина Делчево и Берово. 

3. Младен Михајловски, наставник по биологија -
хемија во ОУ „Ванчо Прке“ - Делчево. 

Член 7 
Донесување на статутот, формирањето на училишен 

одбор како орган на управување и именување на дирек-
тор на основното училиште како орган на раководење 
ќе се изврши во рок од 6 месеци од денот на уписот на 
основното училиште во судскиот регистар. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува 

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр 23-1898/1 Претседател на Владата 
3 јуни 1996 година н а Републжа Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

585. 
Врз основа на член 15, 16 и 17 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 
24/96) и член 11 и 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДВЕ НОВИ ОСНОВНИ 

УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

г Член 1 / 
Со оваа одлука се основаат две основни училишта со 

седиште во Крива Паланка и тоа: 
1. Основно училиште со седиште во нас. Илинден -

Крива Паланка кое ќе опфаќа ученици од дел од градот 
Крива Паланка и селата: Мождивњак I и И, Длабочица, 
Борово, Конопница, Дренок, Мартиница, Глиница и 
Баштево. 

2. Основно училиште со седиште во с. Ранковци кое 
ќе опфати ученици од селата: Ранковце Псача, Петра-
лица, Герман, Опила, Отошица, Радибуш, Одрено, 
Вражогрнци, Гиновци, Ветуница, Љубинци, Милу-
тинци, Гулинци, Паклиште, Станча и Криви Камен. 

Член 2 
Дејноста на основните училишта од член 1 на оваа 

одлука е организирање и остварување на основно обра-
зование. 

Член 3 
Средствата за основање (објекти, опрема, нагледни 

средства и слично) на основните училишта од член 1 на 
оваа одлука се обезбедуваат од средствата на постој-
ното основно училиште „Јоаким Крчовски“ - Крива 
Паланка. 

Член 4 
Дел од работниците во основните училишта се пре-

земаат од Основното училиште ,Јоаким Крчовски“ -
Крива Паланка. 

Покрај работниците од став 1 на овој член потребни 
се нови вработувања на: два директори, два секретари; 
еден педагог и еден психолог за двете нови основни 
училишта. 

Член 5 
Се форкадра Комисија која ќе изврши подготовка за 

почеток со работа на двете нови основни училишта во 
состав: 

1. Кире Ангеловски, водител на реферат на Мини-
стерството за образование и физичка култура - Крива 
Паланка. 

2. Звонко Гоговски, републички просветен инспек-
тор за општините: Крива Паланка и Кратово. 

3. Смиле Петровски, директор на Основно учи-
лиште „Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка. 

Член 6 
Донесување на статутот, формирање на училишни 

одбори како орган на управување и именување на ди-
ректори на новите основни училишта како орган на 
раководење ќе се изврши во рок од 6 месеци од денот на 
уписот на основните училишта во судските регистри. 
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Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република'Македонија“. 

Б о 2 3 1898 /2 Претседател на Владата 
3 јуни 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

586. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/90) а во врска со делот I точка 1 од 
Програмата за заштита на социјално загрозеното насе-
ление во 1996 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 31/96), Владата на Република Македо-
нија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ, НИВОАТА, НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И ОСТВАРУ-

ВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНА ПОМОШ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат поблиски критериуми, 

нивоата, начинот и постапката за утврдување и оства-
рување на социјална помош на граѓаните кои се нашле 
во положба на социјална потреба. 

Член 2 
Нивото на социјална помош се пресметува според 

бројот на членовите на домаќинството и неговата лока-
ција. 

Според членовите на домаќинството, домаќинство 
може да се состои од: 

еден возрасен 
еден возрасен и едно дете 
двајца возрасни 
еден возрасен и две деца 
двајца возрасни и едно дете 
тројца возрасни 
еден возрасен и три деца 
двајца возрасни и две деца 
тројца возрасни и едно дете 
четири возрасни 
еден возрасен и четири деца 
двајца возрасни и три деца 
тројца возрасни и две цеца 
четири возрасни и едно дете 
пет возрасни 

Домаќинство со повеќе од пет члена, се смета за 
петчлено домаќинство. 

За возрасно се смета лице со над 18-годишна во-
зраст. 

Домаќинството може да биде лоцирано во две по-
драчја. 
1. Градовите: Берово, Битола, Македонски Брод, Ва-
ландово, Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, 
Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, 
Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, 
Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети 
Николе, Скопје, Струга, Струмица, Тетово, Титов Ве-
лес, Штип и другите градови. 

2. Сите села. 

Член 3 
Основица за утврдување на социјалната помош е 

50°/о од линијата на сиромаштија за секое подрачје 
утврдена со Програмата за заштита на социјално загро-

зеното население во 1996 година и месечено таа изне-
сува: 

-1812 денари за подрачјето од член 2 став 5 точка 1. 
- 1482 денари за подрачјето од член 2 став 5 точка 2. 
За секој возрасен член на домаќинството се утвр-

дува износ на социјална помош во соодветен процент од 
основицата од став 1 на овој член и тоа: 

- 100(Х) за првиот возрасен член 
- 60Х за вториот возрасен член 
- 45(Х)За третиот возрасен член 
- ЗО̂ о за четвртиот возрасен член 
- 15°/о за петтиот возрасен член. 
За секое дете член на домаќинството се утврдува 

износ на социјална помош во соодветен процент од ос-
новицата од став 1 на овој член и тоа: 

- 40°/о за првото дете 
- 30°/о за второто дете 1 

- 20'^ за третото и четвртото дете. 
Вкупниот износ на социјална помош може да изне-

сува најмногу 2,75 пати од основицата утврдена во ста-
вот 1 од овој член. 

Утврдените нивоа на линија на сиромаштија ќе се 
применуваат се додека инфлацијата искажана преку ин-
дексот на цените на мало во било кој месец не надмине 
5°/о во однос на претходниот месец, односно 20% куму-
лативно во однос на месец јуни 1996 година. Во случај 
кога инфлацијата ќе ги надмине определените про-
центи нивоата на линијата на сиромаштија ќе се кореги-
раат во рамки на расположивите средства. 

Податоците за индексот на цените на мало од став 5 
на овој член ги утврдува и објавува Заводот за стати-
стика. 

Член 4 
Домаќинството го сочинуваат сите лица кои живеат 

во заедница и заеднички стопанисуваат и трошат. Како 
членови на домаќинството во смисла на оваа одлука се 
сметаат: 

- мажот или жената без оглед дали живеат во 
брачна или вонбрачна заедница; 

- деца родени во или вон брак, деца земени на издр-
жување; 

- лица кои се во роднинска или законска врска со 
носителот на правото или неговиот брачен другар; 

- лица кои привремено престојуваат во друго место 
или на привремена работа во странство; 

- лица кои се на отслужување на воениот рок; 
- лица кои се привремено хоспитализирани. 
Центарот за социјална работа може по негова 

оценка да вклучи и други лица кои ќе бидат членови на 
домаќинството. 

Како членови на домаќинството согласно став 1 на 
овој член, не се сметаат лицата кои се на издржување 
на казна затвор подолго од 30 дена, лицата кои се сме-
стени во други семејства или во институции за соци-
јална заштита, во интернати за воспитување и образо-
вание на децата и младината со пречки во физичкиот 
или психичкиот развој. 

Член 5 
Домаќинството го определува лицето кос ќе биде 

носител на правото и кое е овластено и одговорно за 
постапување согласно одредбите од оваа одлука. 

Носителот на правото, по правило, се определува 
според следниот редослед: 

а) за домаќинството во кос име вработено лице -
вработеното лице; 

б) за домаќинството во кое нема вработено лице, но 
има. корисник на пензија - членот кој е корисник на 
пензија; 

в) за домаќинството во кое нема вработено лице или 
корисник на пензија, но има лице кое е регистрирано 
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како невработено во надлежното биро за вработување 
- лицето регистрирано како невработено; 

г) за домаќинството во кое нема вработено лице, 
корисник на пензија или лице кое е регистрирано како 
невработено, но има корисник на постојана парична 
помош - членот кој е носител на правото на постојана 
парична помош; 

д) за сите други домаќинства - членот на домаќин-
ството одреден од надлежниот центар за социјална ра-
бота. 

Во случаите кога носителот на правото не е во со-
стојба да ги исполнува своите обврски (несоодветно 
лице поради неписменост, алкохолизам, наркоманија, 
насилничко однесување, вмешаност во криминал и 
слично), Центарот за социјална работа е овластен да 
одбере друго лице од домаќинството и истото да го 
определи за носител на правото. 

Определениот носител на правото е единствено 
лице кое може да поднесе барање или да обновува доку-
ментација и тоа мора да го направи лично, при што 
потпишува изјава со која дава согласност за вршење на 
непосреден увид во имотната и семејна положба на не-
говото домаќинство од страна на овластени лица. 

Исклучок од став 4 на овој член, по оценка на Цен-
тарот за социјална работа, може да се прави само за 
оние лица кои не се во можност да дојдат во надлеж-
ниот центар поради инвалидност и старост (член 8 
точка 8.2 и 8.4). 

Член 6 
Домаќинството има право на социјална помош до-

колку вкупните месечни приходи, согласно членот 9 од 
оваа одлука, на сите членови на домаќинството се пони-
ски од утврдениот износ на социјална помош за соод-
ветно домаќинство согласно член 2 и 3 од оваа одлука. 

Доколку износот на социјалната помош е понизок од 
100 денари, истата не се исплатува. 

Член 7 
Домаќинството кое ќе оствари право на социјална 

помош, ќе прима износ еднаков на: 
- нивото определено за соодветното домаќинство 

согласно членот 2 и 3 од оваа одлука, доколку домаќин-
ството не остварува приходи; 

- разликата помеѓу вкупните месечни приходи што 
ги остваруваат сите членови на домаќинството по сите 
основи согласно членот 9 од оваа одлука и висината на 
социјалната помош утврдена за соодветното домаќин-
ство согласно членот 2 и 3 од оваа одлука. 

Правото на социјална помош се остварува од првиот 
ден на месецот во кој е поднесено барањето, а испла-
тата ќе се врши во текот на првите 15 дена по истекот 
на месецот во кој е поднесено барањето. 

Член 8 
Нивото на социјалната помош се утврдува и пресме-

тува на три месечна или годишна основа во зависност 
од категоријата на барателот. Според оваа одлука, по-
стојат четири категории на баратели: 

8.1. Домаќинство во кое носителот е лице кое е во 
работен однос. 

Барањето по основ на точката 8.1. се доставува тро-
месечно. 

Месечниот приход на домаќинството од точката 8.1. 
се определува според просечниот месечен приход 
Остварен во претходното тромесечие од доставување на 
барањето. 

8.2. Домаќинство во кое носителот е корисник на 
пенизија. 

Барањето по основ на точката 8.2. се доставува во 
месецот во кој носителот се стекнал со пензија и бара-
њето се обновува годишно. 

Месечниот приход на домаќинството од точката 8.2. 
се определува според просечниот месечен, приход 
остварен во последните три месеци пред поднесување 
на барањето. 

8.3. Домаќинство во кое носителот е лице кое е 
евидентирано како невработено. 

Барањето по основ на точката 8.3. се доставува во 
месецот во кој носителот станува невработено лице. 
Барањето се обновува годишно или на датумот опреде-
лен од центарот за социјална работа, додека носителот 
е должен секој месец да потврдува со контролен картон 
заверен од надлежното биро за вработување согласно 
Законот за вработување дека тој, односно другите не-
вработени членови на домаќинството се сеуште невра-
ботени. 

Месечниот приход на домаќинството од точката 8.3. 
се определува според просечниот месечен приход 
остварен во последните три месеци пред поднесувањето 
на барањето. 

8.4. Домаќинство во кое носителот е корисник на 
постојана парична помош или може да докаже дека е 
неспособен за работа поради инвалидност или старост 
согласно Законот за социјална заштита („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 9/78, 43/78, 35/85, 17/ 
91, 38/91 и 14/95). 

Барањето по основ на точката 8.4. се доставува во 
месецот во кој носителот станува неспособен за работа, 
или на датумот определен од центарот за социјална 
работа, а потоа истото се обновува годишно. 

Месечниот приход на домаќинството од точката 8.4. 
се определува според просечниот месечен приход 
остварен во последните три месеци пред поднесување 
на барањето. 

8.5. За сите други домаќинства. 
Барањето по основ на точката 8.5. се доставува тро-

месечно. 
Месечниот приход на домаќинството од точката 8.5. 

се определува според просечниот месечен приход 
остварен во претходното тромесечие од доставување на 
барањето. 

Член 9 
Како приходи врз основа на кои се утврдува матери-

јалната состојба на домаќинството заради остварување 
на социјалната помош, според оваа одлука, се сметаат 
приходите кои ги остваруваат сите членови на домаќин-
ството и тоа по основ на: 

1. Плати 
2. Пензии: старосни, семејни, инвалидски, бо-

речки, земјоделски и странски 
3. Детски додатоци 
4. Надоместоци за невработени 
5. Примања по основ на социјална заштита (посто-

јани парични помошти) 
6. Приходи по основ на имот и имотни права 
7. Приходи по основ на вршење земјоделска дејност 
8. Приходи од вршење на дополнителна стопанска 

дејност со личен труд 
9. Приходи по основ на привремена работа во 

странство 
10. Алиментации, стипендии 
11. Дивиденди и камата од заштеди 
12. Други приходи 
За приходите од став 1 точка 1, 2, 3, 4, 5, 10 и 11 од 

овој член, подносителот на барањето доставува 
потврда, а доколку не остварува таков приход потпи-
шува изјава при поднесувањето на барањето за оствару-
вана на социјална помош. 

За приходот од став 1 точка 1 од овој член подноси-
телот на барањето доставува доказ од работодавецот 
дека тој, односно друг член од неговото домаќинство с 
во работен однос. Работодавецот или негов претстав-
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ник, во Центарот за социјална работа доставува копие 
од пресметките на претпријатието за платата на лицето 
кос с во работен однос. 

За приходите од став 1 точка 6, 7, и 8 од овој член, 
подносителот на барањето доставува потврда од орга-
нот за јавни приходи од подрачјето на општината. Фор-
мата и начинот на издавањето на потврдите за потре-
бите на оваа одлука ги пропишува и контролира Мини-
стерството за финансии. 

За приходите од став 1 точка 9 на овој член, подно-
сителот на барањето доставува потврда, а доколку не 
достави потврда, а има член на домаќинството кој е на 
привремена работа во странство, не може да оствари 
право на социјална помош. 

Вкупниот просечен месечен приход на домаќин-
ството се пресметува така што се собираат сите при-
ходи на членовите на домаќинството остварени според 
основите во ставот 1 на овој член, пресметани за еден 
месец. 

Член 10 
По исклучок од член 9 на оваа одлука како приходи 

на домаќинството не се сметаат: 
1. Парични надоместоци за телесно оштетување 
2. Паричен надоместок за помош и нега од друго 

лице 
3. Посебен додаток 
4. Паричен надоместок за згрижуваа на лица 
5. Паричен надоместок за домаќинство кое згри-

жува лица во положба од социјална потреба. 
6. Награди и помошта во случај на елементарни 

непогоди. 
Член И 

Правото на социјална помош не може да го оствари 
домаќинството чии членови освен куќата или станот во 
кој живеат, поседуваат: 

а) Друга семејна ќуќа или стан 
б) Куќа за одмор и рекреација 
в) Деловен простор 
г) Возило употребливо за комерцијални цели 

(комбе, автобус, камион, такси) 
д) Комбајн или трактор во возна состојба 
ѓ) Обработкиве земјиште со површина поголема од 

7.00Р м2 во кое земјиштето категоризирано во 4 и 5 
класа се засметува со 50°/о од фактичката површина, а , 
земјиштето категоризирано во 6, 7 или 8 класа се засме-
тува со 30°/о од фактичката површина 

с) Стока која обезбедува приход за живеење (износ 
повисок од висината на социјалната помош по оценка 
на центарот за социјална работа) 

ж) Заштеда во вредност над 50.000,00 денари 
з) Регистрирано моторно возило и 
ѕ) Регистрирана лека кола со старост до 10 години, 

односно постара од 10 години со зафатнина на моторот 
над 1.150 см3. 

По исклучок од став 1 точка д), ѓ), з) и ѕ) на овој 
член социјална помош може да оствари домаќинство 
чин членови поради старост, инвалидитет или болест не 
можат ефективно да ја користат земјата или опремата, 
како и домаќинството чии членови имаат регистрирано 
моторно возило, доколку истото се користи за инва-
лидно лице кое с член на домаќинството. 

Член 12 
Право на социјална помош не може да користи: 
а) невработено лице кое не е евидентирано во над-

лежното биро за вработување согласно Законот за вра-
ботување. 

б) лице на кое му престанал работниот однос по 
негова вина или по негово барање 

в) лице кое одбило понуда за вработувано, преква-
лификација или стручно оспособуван^. 

г) лице кое не е државјанин на Република Македо-
нија. '9 

Лицата од став 1 на овој член се сметаат за членови 
на домаќинството при пресметуваното на вкупните 
приходи на домаќинството, а се исклучуваат од правото 
на користено на социјална помош. 

Лицето од став 1 точка а) од овој член не може да 
користи социјална помош се додека не се евидентира во 
надлежното биро за вработување. 

Лицето од став 1 точка б) и в) од овој член не може 
да користи социјална помош во период од 6 месеци од 
престанувањето на работниот однос, односно одбива-
њето на понуда за вработување, преквалификација или 
стручно оспособување. 

Член 13 
Носителот на правото е должен веднаш да извести 

за настанатите промени во материјалната состојба на 
домаќинството кои би се одразиле на остварувањето на 
правото на социјална помош. 

Доколку носителот на правото не го поднесе бара-
њето лично или истото лично не го обнови, освен ако е 
ослободен од тоа согласно членот 5 став 5 од оваа 
одлука, домаќинството го губи правото на социјална 
помош се додека лично не го поднесе барањето во цен-
тарот за социјална работа. 

Член 14 
Носителот на правото е одговорен за точноста и 

вистинитоста на податоците содржани во барањето и 
доколку се утврди дека се дадени неточни и нецелосни 
податоци врз основа.на кои е утврдена невистинита 
материјал на_ состојба на домаќинството, правото на 
социјална помош веднаш се укинува и таквото домаќин-
ство не ќе може да ја користи помошта за период од 
најмалку шест месеци. Во тој случај носителот треба да 
ги врати парите од помошта на која неговото домаќин-
ство немало право, а доколку се докаже дека с сми-
слена измамата надлежниот орган има право да поднесе 
кривична пријава. 

Член 15 
За спроведување на контролата на целокупниот си-

стем на утврдување, пресметување и исплата на соци-
јалната помош ќе се воспостави посебна контролна ра-
ботна група од Министерството за труд и социјална 
политика. 

Член 16 
Корисниците на социјална помош можат да бидат 

работно ангажирани (сезонски работи, извршување на 
повремени работи и сл.) со исклучок на пензионерите, 
лицата кои ќе докажат дека се неспособни за работа 
поради старост, инвалидност или болест, лица во рабо-
тен однос, ученици и студенти. 

Работното ангажирање треба да биде сразмерно на 
износот на социјалната помош пресметано по 400,00 
денари дневно. 

Доколку корисникот на социјална помош од овој 
член го одбие работното ангажирање, домаќинството 
го губи правото на користено на социјална помош во 
наредните шест месеци. 

Работното ангажирање на корисниците на социјална 
помош ќе го вршат собранијата на општините во сора-
ботка со центрите за социјална работа и надлежното 
биро за вработувано врз основа на програма на Собра-
нието на општината и на надлежното биро за вработу- ' 
вање. Со програмата се предвидува целокупната по-
стапка на работното ангажирање. 

. Член 17 
Барање за остваруваа на правото на социјална по-

мош се поднесува до надлежниот центар за социјална 
работа, кој е должен да го разгледа и реши бараното и 
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во рок од 15 дена од денот на неговото доставување да 
донесе соодветно решение. 

Надлежниот центар за социјална работа е одговорен 
за проценувањето и решавањето на сите доставени ба-
ран,а како и за утврдување и пресметување на нивоата 
на социјална помош. 

Надлежниот орган од став 2 на овој член може да 
изврши и непосреден увид заради утврдување на фак-
тичката состојба на домаќинството и доколку утврди 
дека барателот односно корисникот не се наоѓа во по-
ложба од социјална потреба не му се признава правото 
на социјална помош односно истото му се укинува. 

Член 18 
Надлежниот центар за социјална работа е должен 

најдоцна до 5-ти во месецот да достави до Министер-
ството за труд и социјална политика, извештај за кори-
стењето на средствата за последниот месец.и барање за 
потребните средства за исплата на помошта за наред-
ниот месец со вкупниот број на домаќинства, односно 
,корисници за кои треба да се исплати помошта. 

Член 19 
Надлежниот центар за социјална работа е овластен 

да изврши проверка на прикажаната материјална со-
стојба на домаќинството на барателот, односно да ја 
испита основаноста на барањето и тоа за: 

- домаќинствата согласно членот 8 точка 8.4.) нај-
малку еднаш годишно 

- домаќинствата согласно членот 8 точка 8.3) нај-
малку два пати годишно 

- домаќинствата согласно членот 8 точка 8.1 и 8.5) 
по доставување на првото барање, а потоа според со-
гледувањата и оценката на центрите за социјална ра-
бота. 

- домаќинствата согласно членот 8 точка 8.2.) ед-
наш во текот на годината. 

Центарот за социјална работа има овластување да ги 
посетува претпријатијата во деновите кога на вработе-
ните се исплатува плата за да изврши проверка на ис-
платениот износ на плата на определениот работник со 
износот даден во пресметките на работодавецот. 

Проверката од став 1 на овој член надлежниот цен-
тар ја врши без претходно најавување. Доколку на 
овластениот работник од центарот не му се дозволи да 
направи увид во домаќинството, истото не може да го 
оствари односно го губи правото на социјална помош за 
период од најмалку шест месеци. 

Член 20 
Во постапката за остварување на правото на соци-

јална помош, согласно оваа одлука, се применуваат 
одредбите од Законот за општа управна постапка. 

По жалбите изјавени против решенијата донесени 
во прв степен решава Министерството за труд и соци-
јална политика. 

Жалбите од став 2 на овој член се поднесуваат до 
надлежниот центар за социјална работа, кој со ком-
плетната документација и задолжително мислење со 
записник од непосредниот увид, ги доставува на одлучу-
вање до Министерството за труд и социјална политика. 

Член 21 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр.23-1850/1 
17 јуни 1996 

Скопје 

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

587. 
Врз основа на член 74-в и 74-д од Законот за соци-

јална заштита („Службен весник на РМ“, бр.9/78, 43/78, 
35/85, 17/91, 38/91 и 14/95) и Макроекономската поли-
тика на Република Македонија за 1996 година („Служ-
бен весник на РМ“, бр.65/95), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.06.1996 го-
дина, донесе 

ПРОГРАМА 
ЗА ЗАШТИТА НА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНОТО 

НАСЕЛЕНИЕ ВО 1996 ГОДИНА 

I. МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СОЦИЈАЛНА СИ-
ГУРНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ 

Во насока на обезбедување на социјална сигурност 
на граѓаните во земјата во 1996 година, ќе се преземат 
следните мерки: 
1. Утврдување и остварување на социјална помош 
2. Други мерки 

1. Утврдување и остварување на социјална помош 

Утврдувањето на определено социјално заштитно 
ниво за сите граѓани во земјата како минимум соци-
јална сигурност за едно домаќинство и правото на надо-
месток до висина на социјално заштитно ниво како по-
себен вид на социјална помош, се применуваше од 1992 
година. 

Со оглед на тоа да и во текот на 1996 година се 
очекува продолжување на интензивниот процес на при-
ватизација и преструктуирање на претпријатијата што 
ќе резултира со зголемување на бројот на невработе-
ните лица условува неопходност од продолжување на 
обезбедување минимум социјална сигурност за сите 
граѓани кои ќе се најдат во потреба од социјална заш-
тита. Бројот на домаќинствата, корисници на социјална 
помош се оценува дека во 1996 година просечно ме-
сечно на годишно ниво ќе се движи околу 60.000. 

Владата на Република Македонија во соработка со 
Светската банка подготви Проект за социјална ре-
форма и технички помош. Истиот е планирано да се 
реализира во тек на четири години, почнувајќи од 19^5 
година. 

Со Проектот, меѓу другото, е предвидено да се зго-
леми ефикасноста и праведноста на системот за соци-
јална помош, со развивање на објективни критериуми 
за определување на ниво на сиромаштијата и развивање 
на ревидиран модел за пружање на услуги. Вкупните 
средства потребни за спроведување на овој проект из-
несуваат 17,1 милиони долари, од кои 1,63 милиони 
долари се однесуваат на делот од проектот за социјал-
ните помошта. Износот на средствата потребен за 
спроведување на овој дел од проектот се обезбедени 
преку кредит од Светската банќа во износ од 1,28 мили-
они долари, а останатите 0,35 милиони долари треба да 
се обезбедат од буџетот на Републиката за време на 
траење на проектот. 

Ваквиот проект опфаќа истражување за определу-
вање на ниво на сиромаштија според општо прифатени 
и компаративни меѓународни стандарди, зајакнување 
на институционалниот капацитет во системот на соци-
јална заштита заради подобрување на ефикасноста 
преку организираниот и опремениот пилот - центар за 
социјална работа и искуствата што ќе се стекнат во ' 
текот на неговото работење како и проширување на 
автоматизацијата во надлежните органи и организации. 

Во рамките на овој проект, нивото на социјална 
помош ќе се утврдува според бројот на членовите на 
домаќинствата, нивната возраст и локација. 
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Локацијата на домаќинството може да биде во две 
подрачја и тоа: 

1. Градовите: Берово, Битола, Македонски Брод, 
Валандово, Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Дел-
чево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кра-
тово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, 
Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети 
Николе, Скопје, Струга, Струмица, Тетово, Титов Ве-
лес, Штип и другите градови. 

2. Сите села. 
Одделните нивоа на социјална помош се условени од 

линијата на „сиромаштија пресметана според стати-
стички истражувања и обезбедените средства за тоа. 

Линијата на сиромаштија претставува минимални 
потреби на калории со минимални трошоци за нив, што 
според оценките изнесува 2 . 7 0 0 калории дневно за во-
зрасно лице. Овие потреби на годишно ниво за градо-
вите изнесуваат 2 5 . 4 1 4 денари и за селските региони 
21 .271 денари. Покрај тоа, неопходни се и трошоци за 
непрехранбени производи (трошоци за стан, затоплу-
вање, струја, облека и слично) и тоа за градовите на 
годишно ниво 18.081 денари и за селските региони 
14.285 денари. 

Вкупните трошоци на линија на сиромаштија, од-
носно неопходни минимални трошоци за живот изнесу-
ваат на годишно ниво за градовите 4 3 . 4 9 5 денари и за 
селските региони 35 .556 денари. 

Поаѓајќи од ограничените можности во Републи-
ката, социјалната помош се определува во висина од 
50% од утврдената линија на сиромаштија (основица) за 
првиот возрасен член од домаќинството. За останатите 
членови од домаќинството, применувајќи ја методата 
на 1ЛЅ еквивалентната скала, социјалната помош се 
утврдува и тоа во висина од 60°/о од основицата за вто-
риот возрасен член, за третиот 45%, за четвртиот 30% 
и за петтиот возрасен член 15'%, додека за првото дете 
40°/о, ;за второто 30°/о и 20°/о за третото и четвртото 
дете. 

Право на социјална помош ќе остварува домаќин-
ство чии вкупни месечни приходи на сите членови на 
домаќинството се пониски од утврдениот износ на соци-
јална помош за соодветното домаќинство, и тоа како 
разлика помеѓу вкупните месечни приходи на члено-
вите на домаќинството по сите основи и висината на 
социјалната помош. 

Нивото на социјалната помош ќе се утврдува и пре-
сметува на тримесечна или годишна основа во завис-
ност од категоријата на барателот, а ќе се исплатува 
месечно во паричен износ. 

Правото на социјална помош ќе се остварува со под-
несување на барање до надлсжниот центар за социјална 
работа. 

Заради спроведување на оваа мерка, потребно е: 
"1.1. Да се донесе Одлука за критериумите, нивоата, 

начинот и постапката за утврдување и остварување 
на социјална помош , 0 

Владата на Република Македонија во Одлуката по-
блиску ќе ги уреди начинот, постапката, критериумите, 
мерилата и приходите врз основа на кои ќе се остварува 
ова право, а имајќи ги предвид практичните искуства, 
можностите за зголемување на ефикасноста и намалу-
ва н,е на трошоците при нејзиното остварување. 

НОСИТЕЛ . Министерство за труд и социјална поли-
тика 

РОК: Веднаш по донесува!исто на Програмата 
1.2. Да се обезбеди поссопфатна контрола на постап-

ката при остварување на правото на социјална 
помош 

Поради значително големиот број на домаќинства 
кои ја користат оваа помош како и бројните неопходни 
доказни документи издадени од различни органи, од-
носно организации, се наметнува потребата од заја-

кната посеопфатна контрола и надгледување на цело-
купната постапка во остварувањето на ова право, од 
поднесување на барање, приложена документација, 
определена висина на помошта до утврдувањето на 
фактичката имотна и семејна состојба на домаќин-
ството. 

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална поли-
тика 

РОК: Во текот на извршувањето на програмата 
1.3. Автоматизација во надлежните органи и Организа-

ции во системот на социјална заштита 
Заради поефикасно и навремено остварување на 

правото на социјална помош, потребно е да се зајакне 
институционалниот капацитет во системот на социјална 
заштита, односно да се обезбеди целосна автоматиза-
ција на сите субјекти учесници во системот. 

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална поли-
тика 

РОК: Во текот на 1996 година. 

2. Други мерки 
2.1.Исплата на еднократни парични помошти на лица 

кои се нашле во положба од социјална потреба 
Имајќи ги предвид сложените состојби во земјата, а 

особено стечајните постапки кои се водат и тие што ќе 
се извршат во текот на 1996 година, трансформацијата 
на општествениот капитал и сл., се оценува дека пого-
лем број на работници и домаќинства ќе се најдат во 
состојба од повремена итна потреба за средства за егзи-
стенција. Заради ова, покрај предвидената редовна ме-
сечна социјална заштита, согласно законската регула-
тива и оваа програма, за лицата кои поради одредени 
објективни непредвидени причини ќе се најдат во по-
ложба од акутна социјална потреба, да се обезбедат 
средства за еднократни по мошти. 

За спроведување на оваа мерка, неопходно е Мини-
стерството за труд и социјална политика да утврди кри-
териуми врз основа на кои ќе се определуваат лицата 
кои во одредени случаи ќе можат да користат едно-
кратна помош. 

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална поли-
тика 

РОК: Веднаш по донесувањето на Програмата 

2.2.Активности за набавка на учебници за ученици од 
социјално загрозените домаќинства 

Како и претходните години, зависно од материјал-
ната положба на учениците, а заради заштита на соци-
јално загрозеното население потребно е да се врши 
обезбедување на бесплатни учебници, односно средства 
за набавка на учебници за оние ученици, односно дома-
ќинства кои се корисници на постојана парична помош. 

За операционализација на оваа мерка потребно е да 
се согледа можноста хуманитарните и социјални вла-
дини и невладини меѓународни институции и претстав-
ништва во Република Македонија координирано да уче-
ствуваат во набавката на учебници за ученици од соци-
јално загрозените домаќинства. За тоа Министерството 
за труд и социјална политика да утврди критериуми врз 
основа на кои ќе се распределуваат бесплатните учеб-
ници и средствата за набавка на учебници. 

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална поли-
тика со Црвениот крст на Република Македонија 

РОК: Заклучно со месец август 1996 година 
2.3. Зависно од можностите, ќе се преземат актив-

ности за изнаоѓање порационални форми на вонинсти-
туционални облици на организирана социјална заштита 
на граѓаните (преку Црвениот крст, донаторска и сл.). 

НОСИТЕЛИ: Министерство за труд и социјална по-
литика и Црвениот крст на Република Македонија 

РОК: Континуирано 
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II. ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 1996 ГОДИНА 

Средствата за исплата на правата содржани во оваа 
програма се во рамките на средствата обезбедени со 
Буџетот на Републиката за 1996 година 

III. СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА 
ПРОГРАМАТА 

1. Се задолжуваат носителите на активностите на 
оваа програма редовно и континуирано да ги следат 
состојбите и да преземат потребни мерки за нејзино 
спроведување. 

2. Се задолжува Министерството за труд и социјална 
политика да ги следи активностите во остваруваното на 
мерките од оваа програма и по истекот На секое триме-
сечје да ја информира Владата на ЃепублИка Македо-
нија за нејзино спроведување како и за преземање на 
дополнителни мерки во случај на итни потреби. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службе“н весник на Репу-
блика Македонија“, а ќе се применува Од 1 јули 1996 
година. 

Бр 23-1851/1 Претседател на Владата 
17 јуни 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

588. 
Врз основа на член 8, став 3 од Законот за форми-

рање на средствата на солидарноста на Република Ма-
кедонија за отстранување на последиците од елемен-
тарни непогоди и за воведување „Недела на солидарно-
ста“ („Службен весник на РМ“, бр. 30/74, 36/74, 10/76, 
44/77, 22/78, 19/80 и 16/85), министерот за финансии 
донесе 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПЛАТА НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНО-

СТА 

1. Претпријатијата од областа на стопанството, кои 
средствата на солидарноста ги водат на посебна сметка 
во своето книговодство, должни се средствата на соли-
дарноста за 1996 година да ги уплатат на сметката 
40100-655-58 - Средства на солидарноста на Републи-
ката за отстранување на последиците од елементарни 
непогоди, со исплатата на личните доходи за месец јуни 
1996 година. 

2. За спроведувањето на оваа наредба ќе се грижи 
Заводот за платен промет. 

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

Број 10-5432/1 Министер за финансии, 
17 ноември 1996 година д-р Таки Фити,с.р. 

Скопје 

589. 

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии 
од вредност донесена на седницата одржана на 
04.06.1996 година, Комисијата издава 

24 јуни 1996 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На Тутунска банка А.Д. - Скопје и се дава одобре-
ние за издавање на долгорочни хартии од вредност -
петта емисија на акции во вредност од 15.420.000,00 
денари. 

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност ворокотинаначинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“^ 

. 

Бр. 01-212/1 Претседател на Комисијата, 
12 јуни 1996 година проф. д-р Љубе Трпески, с.р. 

Скопје 

590. 
Уставниот суд на Република Македонија врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 12 
јуни 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ член 116 и член 135 од Законот 

за персоналниот данок од доход („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 80/93). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива На Велимир Јовановски од с. Мирковци, 
Скопје поведе постапка за оценување уставноста на 
одредбите од законот означен во точката 1 од оваа 
одлука затоа што се постави прашањето за нивната 
согласност со Уставот на Република Македонија. 

4. На седницата Судот утврди дека според член 116 
став 1 од Законот, доколку обврзникот не сака сам да 
ги отвори просториите заради вршење попис и процена, 
службеното лице на органот за јавни приходи е овла-
стено да ги отвори затворените простории, а согласно 
ставот 2 на член 116 од Законот, ако се претпоставува 
дека подвижни предмети што се погодни за попис се 
скриени кај даночниот обврзник или кај друго лице, 
службеното лице ќе ги повика да ги предадат,ча ако не 
постапи според повикот ќе им се изврши личен претрес 
во присуство на двајца сведоци. За преземените деј-
ствија од претходните ставови и присутните лица со-
гласно став 3 на овој член од Законот задолжително се 
наведуваат во записникот за попис. 

Според член 26 од Уставот на Република Македо-
нија се гарантира неповредливоста на домот. Правото 
на неповредливоста на домот може да биде ограничено 
единствено со судска одлука кога е во прашање откри-
вање или спречување на кривични дела или заштита на 
здравјето на луѓето. 

Во член 116 од Законот се предвидува влегување во 
простории на даночниот обврзник во кои се претпоста-
вува дека има подвижни предмети погодни за попис 
против волјата на даночниот обврзник. Бидејќи зако-
нот не дефинира изречно за каков вид простории ста-
нува збор во поимот простории влегува и домот на 
обврзникот. Со тоа всушност се предвидува против-
правно влегување во домот од страна на службено лице 
заради попишување на предмети погодни за присилна 



24 јуни 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 31 - Стр. 1149 

наплата на данок. Уставната гаранција за неповредли-
воста на домот предвидува само еден исклучок откри-
вање или спречување на кривично дело или заштита на 
здравјето на луѓето, а сето тоа под услов за влегување 
во домот на граѓаните да постои судска одлука. 

Со оглед на тоа што оспорената законска одредба 
овозможува службеното лице да ги отвора затворените 
простории заради попис на предмети против волјата на 
нивните корисници што не влегува во случаите опреде-
лени со Уставот како исклучок од гаранцијата за непо-
вредливоста на домот, ниту, пак, за тоа с предвидено 
како услов претходно судска одлука. Судот оцени дека 
член 116 не е во согласност со член 26 од Уставот на 
Република Македонија. 

5. Понатаму Судот утврди дека според член 135 од 
Законот, за наплата на аконтациите на даноците од 
земјоделска дејност, од стопанска и професионална деј-
ност, од авторски права и правата од индустриска соп-
ственост, од капитал, од имот и имотни права и од 
капитални добивки, гарантираат со својот имот даноч-
ниот обврзник и полнолетните членови на семејството 
кои во моментот на настанувањето на обврската жи-
веат во заедничко семејство. 

Со член 30 став 1 од Уставот се гарантира правото 
на сопственост и правото на наследување. Според став 
2 на овој член од Уставот, сопственоста создава права и 
обврски и треба да служи за добро на поединецот и 
заедницата, а според став 3 на овој член од Уставот, 
никому не може да му биде одземена или ограничена 
сопственоста и правата кои произлегуваат од неа освен 
кога се работи за јавен интерес утврден со закон. 

Според членовите 2 и 3 од Законот за семејството 
ч („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/ 

92), семејството е животна заедница на родители и деца 
и други роднини ако живеат во заедничко домаќинство. 
Односите во семејството се засновуваат врз рамноправ-
ност, взаемно почитување, меѓусебно помагање и издр-
жување и заштита на интересите на малолетните деца. 
Во Законот во посебна глава се разработени имотните 
односи на брачните другари и имотот на малолетните 
лица, а не и за имотот на другите полнолетни лица. 

Тргнувајќи од наведената одредба од Уставот, а 
имајќи предвид дека со оспорената одредба од законот 
се утврдува дека присилната наплата на данокот кај 
даночните обврзници ќе се наплатува и од полнолет-
ните членови на семејството кои во моментот на наста-
нување на обврската живеат во заедничко семејство, 
според мислењето на Судот ова решение излегува над-
вор од рамките на Уставот, затоа што тоа би значело 
ограничувано или одземање на сопственоста на други 
лица, само поради фактот на нивното живеење во исто 
семејно домаќинство, поради тоа Судот смета дека член 
135 од Законот не е во согласност со член 30 од Уставот 
на Република Македонија. 

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

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

У. бр. 27/96 
12 јуни 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на 

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

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I - Скопје е покре-
ната постапка за докажување на смртта на Искендер 
Медијев Халим, роден во с. Чајлане - скопско во 1893 
година. 

Се повикува лицето ИсЈјсендер Медијев Халим до-
колку е жив да се јави, како и секој друг што знае за 
неговиот живот да се јави во судот во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
РМ“. По истекот на рокот од 30 дена и по спроведената 
постапка пред судот, лицето Искендер Медијев Халим 
ќе се прогласи за умрен. 

Од Општинскиот суд Скопје I во Скопје, Р.бр. 33/96. 
(250) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 
Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје, заведен е 

спор за развод на брак по тужбата на тужителката 
Лидија Стојманова, ул. „Боро Менков“ бр. 4-1/2 -
Скопје, против тужениот Боре Стојманов, ул. „Сла-
вејко Арсов“ бр. 9 сега со непозната адреса на живе-
ење. 

Се повикува тужениот да се јави во овој суд и да ја 
достави сегашната адреса на живеење во рок од месец 
дена по објавувањето на огласот. Во спротивно на 
истиот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе 
ги застапува неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, XVI П.бр. 
105/96. (252) 

ОПШТИНСКИ СУД ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е по-
стапка за издршка по тужбата на Калбури Мерита од 
Гостивар, застапуваа од законскиот застапник Кал-
бури Медо, против тужената Таири Идајет, сега со не-
позната адреса во Република Германија. Вредност на 
спорот 5000 денари. 

Се повикува тужената да се јави во Општинскиот 
суд во Гостивар во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот да ја достави точната адреса на живе-
ење. Во спротивно ќе и биде поставен привремен стара-
тел кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот. 

По истекот на рокот судот за привремен застапник 
го назначува Јусуф Тахири, татко на тужената од Го-
стивар, ул. „ЈНА“ бр. 52, кој ќе ја застапува тужената 
во постапката, се додека таа или нејзин полномошник 
не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 407/96. (253) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

Пред Општинскиот суд во Дебар заведена е вонпро-
цесна постапка по предлог на предлагачката Мазлуме 
Аџиу од Дебар, за докажувано на смрт. 

Се повикува секој што знае за животот на Сервет 
Шеху, порано од Дебар, да се јави во судот во рок од 15 
дена по објавуваното на огласот. По истекот на овој 
рок, ќе се спроведе постапка за докажување на смртта. 

Од Општинскиот суд во Дебар, Впп. бр. 194/96. (260) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд се води парнична постапка за развод 
на брак по Тужбата на тужителот Јаневски Владимир од 
Куманово, ул. „Благе Илиев Гуне" бр. 65/10, против 
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тужената Јаневска Розета, со непозната адреса на пре-
стојување во СРЈ. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса судот ја 
поставува за привремен застапник Маја Денковска 
стручен соработник при Општинскиот суд во Кума-
ново, која ќе ги застапува интересите на тужената во 
оваа постапка се до окончува1вето на истата. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 952/96. 
(262) 

Пред Општинскиот суд во Куманово поведена е по-
стапка за утврдување сопственост по тужбата на тужи-
телот Насуф Ајдари од Куманово, против тужените 
Асани Ќани од Куманово, Сали Нијази од Биљача и 
Сали Сали кој променил презиме во Исуфи Сали, со 
непозната адреса на живеење во Франција. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ“, да се јави 
пред Општинскиот суд во Куманово или да постави свој 
полномошник кој ќе го застапува во спорот. 

Во спротивно по истекот на рокот, за привремен 
застапник ќе му биде поставена Јадранка Јовановска, 
стручен соработник во овој суд, која ќе го застапува се 
до правосилното окончување на овој спор, односно се 
додека тој или негов полномошник не се појават пред 
судот. 

Од Општинскиот суд во Куманово, VII. П.бр. 2405/ 
95. (245) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО НЕГОТИНО 

Пред Општинскиот суд во Неготино се води спор за 
утврдување на сопственост по тужбата на тужителот 
Волчев Михајло од с. Криволак, против тужената Весе-
линовиќ Ката од Лесковац, со непозната адреса. Вред-
ност на спорот 10.000 денари. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена да му до-
стави на судот точна адреса или да определи полномош-
ник кој ќе ја застапува. До колку во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот не се јави, судот ќе и постави 
привремен застапник Кртев Никола, адвокат од Него-
тино, кој ќе се грижи за нејзините права и интереси во 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Неготино, П.бр. 430/95. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води сопстве-
нички спор по тужбата на Иљази Сејфула од с. Миле-
тино, Тетово, против тужениот Зулфи Нуредини од с. 
Милетино. 

Се повикува тужениот Зулфија Сулејман Нуредини 
од с. Милетино, Тетово, сега со непозната адреса во 
СРЈ, да се јави на Општинскиот суд во Тетово во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот или да одреди пол-
номошник. Во спротивно преку Центарот за социјална 
работа - Тетово ќе му биде одреден привремен застап-
ник, кој ќе ги застапува. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 722/96. (246) 

Пред овој суд е во тек постапка за докажување на 
смрт за лицето Емин Сулејмановиќ, порано од Тетово. 

Се повикува Емин Сулејмановиќ, доколку е жив, во __ 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се јави во 
Општинскиот суд во Тетово или во горенаведениот рок 
да се јави било кое друго лице кое нешто знае за Емин 
Сул еј маневиќ. ' 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 240/96. (261) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4662/96 на регистарска влошка бр. 1-56983-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште на Претпријатието за шпедиција, курирски и ре-
кламни услуги маркетинг и надворешно трговски ра-
боти „ИН ТИМЕ МК" д.о.о. експорт-импорт ул. „И-
ван Козарев“, бр. 47, Скопје. 

Претпријатието за шпедиција, курирски и реклам-
ни услуги, маркетинг и надворешно трговски работи 
„ИН ТИМЕ МК" д.о.о. експорт-импорт ул. „Мито Ха-
џивасилев Јасмин“ бр. 36/2-3, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4662/96. (4309) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5144/96 на регистарска влошка бр. 1-66041-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице 
овластено за застапување на Претпријатието за про-
мет, услуги и производство, „САВАГО-М" д.о.о. екс-
порт-импорт ул. „50 Дивизија“ бр. 16, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Оливер Саздов-
ски, директор без ограничување, а се запишува лицето 
Звонко Петровиќ, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С^ег. бр. 
5144/96. (4310) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4350/96 на регистарска влошка бр. 1-39039-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за трговија и услуги 
„ГОГО-С" д.о.о. ул. „Никола Тесла“ бр. 2-2/42, Ско-
пје. 

Дејности: 090140, 050301, 050302, 011313, 011320, 
011722, 011741, 012201, 012321, 012421, 020110, 012611, 
050110, 050201, 050202, 050209, 060502, 070120, 080111, 
080112, 080123, 080190, 080201, 080202, 090131, 090132, 
110302, 110304, 110404, 110620. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4350/96. (4279) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4681/96 на регистарска влошка бр. 1-66716-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„МЛЕКАРА-ПОЛОГ" експорт-импорт д.о.о. с. Г. 
Седларце, Тетово. 

Основач е: Зенуни Садик од с. Г. Седларце, Тето-
во. 

Дејности: 011315, 011390, 011742, 011941, 012142, 
012410, 012322, 012611, 012514, 012810, 013010, 013021, 
013041, 013042, 013050, 013074, 013099, 013121, 013909, 
020110, 020140, 020201, 020202, 050100, 050209, 050301, 
050302, 050501, 060502, 060603 , 060601, 060602, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070126, 
070128, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080111, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090121, 090123, 090131, 090132, 090140, 090160, 
090181, 090201, 090209, 110109, 110301,110302, 110304, 
110309, 110404, 110903, 110909, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица. 
одговара со сите свои средства. 

Овластено лице за застапување во надворешниот 
трговски промет е основачот Зенуни Садик директор 
на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4681/96. (4280) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 3574/96, на регистарска влошка бр. 1-66566-
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О-“О-О, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за надворешен и внатрешен промет на 
големо и мало, увоз-извоз „НЕОС-КОМЕРЦ“ ц.о. с. 
Слупчане, Куманово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 01.02.1996 год. к основач е Османи Неџат. 

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123 , 070124 , 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129 , 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070229, 070230, 070240, 070250 , 01302, 
013021, 012621, 012622, 012612, 012613, 012810, 012830, 
07031, 070310, 07032, 070320. 

Во правниот промет со трети лица настапува во-
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет одговара со сите свои средства-цело-
сна одговорност. 

Во надворешен и внатрешен промет ќе го застапу-
ва и претставува Османи Неџат директор со неограни-
чени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
3574/95. , (4281) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 2005/96 на регистарска влошка бр. 1-40394-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основачи и лице за застапување на Претпријатието за 
компјутерско проектирање и инжинеринг „ПРО-ИНГ" 
д.о.о. ул. „ЈНА бр. 61 а, Тетово. 

Од претпријатието истапуваат основачите Рафај-
ловски Боислав и Рафајловски Душко од Тетово на 
19.01.1996 г. 

Се брише досегашниот застапник Рафајловски Ди-
ме - директор со неограничено овластување, се запи-
шува нов застапник Добривојевски Звонко - директор 
со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
2005/96. (4282) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 12280/95 на регистарска влошка бр. 1-38780-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач, седиште на Здравствената организација „МА-
ТИЈАН 2" д.о.о. ул. „Благој Ѓоре“ бр. 139 К-1 Титов 
Велес. 
Досегашното седиште на Здравствената организација 
„МАТИЈАН 2" д.о.о. ул. „Енгелсова" бр. 2, Титов Ве-
лес во иднина се менува и ќе гласиш Здравствена орга-
низација „Матијан 2" ул. „Благој Ѓорев“бр. 139 К-1, 
Т. Велес. 

На ден 25.10.1995 год. во претпријатието пристапил 
Костадин Митев а на истиот ден истапила Марија Та-
ковска. 

Се брише Тасковска Марија, директор, а се запи-
шува во внатрешен промет Митев Костадин директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
12280/96. (4283) 

4 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5336/ 

96 на регистарска влошка бр. 1-66922-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основаното на Претпријатието за трговија, производство и 
услуги „МАК-КОМПЛ11И-2()Ог' експорт-импорт ц.о. Гевгелија, во 
трговски центар бр. бб. 

Претпријатието е основано со одлука за основано бр. 01-01/96 од 
15.03.1996 год,, а основачи се Крсте Зајков и Васко Петровски од 
Гевгелија. 

Дејности: 012421, 013099, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122 , 070123, 070124 , 070125 , 070126, 070127 , 070128 , 070129, 070132, 
(Г?ОНО, 070150, 070211, 070212 , 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224. 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 0605(12, 
(Ш190, 110309, 070310, 070320. 

Целосна одговорност, нсоЈраничсни овластувања. 
Лице овластено за з а с т а п у в а а на претпријатието во внатрешниот 

и надворешниот трговски промет е Крсте Зајков, директор со неогра-
ничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 5336/96 (4961) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5505/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-41876-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производ-
ство, трговија, угостителство и услуги на големо и мало „АЈДО АМА“1 

експорт-импорт д.о. Крива Паланка, ул. „Гоце Делчев“ бр. 4, Крива 
Паланка. 

Дејности: 012201, 012321, 012322 , 012421,, 012429, 013030, 013071, 
013121, 013122, 013200, 012110, 020121, 030003, 050301, 050302, 080121, 
080129, 090171, 090179. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5505/96. (4962) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5368/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-63087-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на Претпријатието за транспорт и шпедиција „ЛИ-
ИЕАТРЕ" Д.О.О, експорт-импорт Скопје, ул. „50-та Дивизија“ бр. 20. 

Се брише Мерима Реџешагиќ, директор без ограничување, а се 
запишува Ибраим Пермина, директор со нерграничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5368/96. (4963) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11878/95, на регистарска влошка бр. 1-65516-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и 
мало увоз-извоз „Т.Д.М. - КОМЕРЦ“ Д.О.О. Скопје, ул. „Јане Сандан“-
ски" бр. 88-5/7. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01 од 
15.09.1995 година, а основачи се Медарска Диана и Медарски Ефтим 
од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112 , 070113, 070114, 110309, 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. 

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

Лице овластено за з а с т а п у в а а на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет е Медарска Диана, директор без 
ограничувано. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11878/95. (4964) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2857/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-33693-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за на-
дворешен и внатрешен промет на големо и мало, увоз-извоз ..МИМА“ 
Н.о Скопје, ул „Микола Мартиновски“ бр 67 

Се брише Ахмети Милаим, дирек тор, а се запишува Нуртен Шап-
ка. директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 2857/96. (4965) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2233/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-7277-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на овластено лице на Производното трговско услуж-
но претпријатие „ГОЦЕ ГАБЕРОТ“ д.о .о . експорт-импорт Кавадар-
ци, ул. „2 бригада“ бр. 9. 

Се брише Ристевски Гоце, директор без ограничување, а се запи-
шува Ристевска Даниела, директор без огранич,ување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2233/96. (4966) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3637/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-19264-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на директор на Претпријатието за производство 
и промет „ЈАКИМ“ п.о Скопје, ул. .,Франклин Рузвел г" бр. 44. 

Се брише Јакимовски Симон, а се запишува Манолсва Милица, 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3637/96. (4967) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12786/95 на регистарска влошка бр. 1-66618-0-0-0, го запиша во суд-
скиотрегистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги 
„К ДОГОРИЈА“ д.о.о. ул. „Момин поток“ бб , Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 0101-1 од 
1995 год. а основач е Хрисафи Апостолиду. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060602, 70111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 090179, 110109, 
110302, 110303, 110309, 110902, 110909, 070310, 070320, меѓународна 
шпедицја, застапувала на странски лица, посредување во надворешно-
трговскиот промет, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓу-
народни сообраќајно-агенциски работи,, услуги на складирана на сто-
ка, продажба на стока од консигнационен склад, продажба на стока 
од слободни царински продавници, комисиона продажба, компенза-
циони работи и реекспорт. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои сред-
ства. 
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Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет е Хрисафи Апостолиду во својство на вршител на 
должност директор без ограничување. 

. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12786/95. (4274) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4167/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-9086-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на основачи, директор и проширување на дејноста на 
Претпријатието за консултативни, административно технички и кни-
говодствени услуги во стопанство и трговија на големо и мало ..ГЕА" 
увоз-извоз п.о. ул. „Јане Сандански“ бр. 56/2-6, Скопје. 

Пристапува основачот Миов Николаки. 
Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 120190, 090132,, 

090139, 011729, 120311. 
Се брише Страчкова Даница, се запишува Миов Николаки - ди-

ректор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4167/96. (4275) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
13823/95 на регистарска влошка бр. 1-66083-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Производно прометното претпријатие 
,ДЕКОМПРОМ 96" д.о.о. експорт-импорт ул. „Арсо Мицков" бр. 74, 
Скопје. 

Основач: Орданоски Дејан од Скопје. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
110109, 013121, 013122, 090179, 110309, 110909, 070310, 070320, посреду-
вање и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реек-
спорт. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

промет е Орданоски Дејан, е.д. директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13823/95. (4276) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4280/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-66573-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Земјоделско, сточарско, производно, тргов-
ско, угостителско и услужно претпријатие , ,ЗАМАС“ ц.о. увоз-извоз 
ул. „Иван Наумов Алабакот" бр. 15, Скопје. 

Дејности: 012701, 012702, 0127093, 013021, 013022, 013030, 013041, 
013042, 013043, 013050, 0130200, 013400, 013500, 020110, 020121, 020129, 
020131, 020139, 020140, 020201, 020202 , 020302, 030003 , 050301, 050302, 
060501, 060502 , 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
0702190, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 
080201, 080202 , 090171, 090172, 090179, 110302, 110303, 110309, 110905, 
110909, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за превземените обврски одговара со 
сите свои средства. Директор е Златка Стојановска од Скопје, осно-
вач кој ќе го застапува претпријатието во надворешно и внатрешно 
трговскиот промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4280/96. (4277) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 636/ 
96 на регистарска влошка ја запиша во судскиот регистар промената 
на директор на Агенција ,.СКАЈ“ Д.О.О. ул. „Марко Цепенков“ бр. 31. 
Скопје. 

Се брише лицето Томовска Билјана, се запишува лицето Георгиев 
Игор во својство директор без ограничувана. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 636/96. (4278) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 5045/ 
^ 96 на регистарска влошка бр. 1-66745-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „ВЕНЕ-
РА - П и д.о.о. бул. ,Јане Сандански“ бр. 92/1-2, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 07.02.1996 год. 
а основач е Драгица Кузмановска од Скопје. 

Дејности: 013909, 020110, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080190. 
090201, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешно трговскиот промет е Драгица Кузмановска, директор 
без ограничувана. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5045/96. (4522) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3691/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-33837-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на директор на Претпријатието за градежништво и 
трговија на големо и мало „БААС-ИНЖЕНЕРИНЃ" д.о.о. експорт-
импорт с. Нераште, Тетово. 

Се брише Сефедин Исмаиљи, се запишува Фејзула Фејзули - ди-
, ректор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3691/96. (4523) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4658/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66845-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишување надворе-
шно-трговски промет на Производно-трговското и услужно претприја-
тие „ТВИНС-Ј.И." д.о.о. експорт-импорт ул. „Љ. Б. П и т “ бр. 72 А , 
Тетово. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 07.03.1996 год. 
а основачи се Павловски Ивица и Павловски Јовица од Тетово. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, Ш80129, 070131, 080132, 070140, 070150, 
110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 
060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 
070302. 

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

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

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет е Павловски Ивица, директор р е з ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4658/96. (4524) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 290? 
96 на регистарска влошка бр. 1-4773-0-0-0, ја запиша во судскиот регу 
стар промената на директор на Претпријатието за производство „ 
трговија на големо и мало ,,ШАР-ГШАНИНА" ц.о. увоз-извоз с. Ка-
мена, Тетово. 

Се брише Ружди Исмаили, се запишува Бесник Исмаили како нов 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2902/96. (452^) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 375/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-44895-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на основач и директор на Претпријатие за книговод-
ствено финансиски услуги и -трговија ,,ТОМА ИМ П Е К О ' увоз-извоз 
д.о.о. ул. „Његошева" бр. 18, Скопје. 

Се врши промена на основач, промена на директор промена на 
застапник во надворешно трговскиот промет. 

Основач: Кралевски Александар 
Директор. Игор Стефановски неограничено овластување. 
Застапник во надворешно трговскиот промет Игор Стефановски 

- неограничено овластување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 375/96. (4518) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3560/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-18268-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на седиште на Претпријатие за внатрешна и надво-
решна трговија „ТЕХНО-МАРК" извоз-увоз Д.О.О. ул. „Раде Кончар“ 
бр. 4-а, Скопје. 

Седиштето на претпријатието се менува и во иднина ќе се води на 
ул. „13 Ноември“ Д Т Ц Островска бр. 9-а, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3560/96. (4519) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1787/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-63272-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста во внатрешен промет на Прет-
пријатие за производство, трговија на големо и мало и угостителство 
„МОДА МЕШКОВ“ увоз-извоз д.о.о. увоз-извоз ул. „Алексо Дем-
ниев“ бр. 9, Тито Велес. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет: 013021, 013022, 
013030, 013041, 013042, 013043, 013050. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1787/96. (4520) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 1695/ 
96, на регистарска влошка го запиша во судскиот регистар Акционер-
ското руштво за инженеринг, проектирање, монтажа и промет „ТЕР-
МОСКОПЈЕ" експорт-импорт ц.о. ул. „Скупи“ бр. 47, Скопје. 

Имотна листа заверена од Агенцијата на Р.М. Статут на АД „Тер-
москопје" - Скопје. 

Одлука за трансформација на А.Д. бр. 02-616 од 30.03.1995 год. 
Список на лицата кои го превземаат управувањето со претпријатието. 
Решение на комисијата на Владата за трансформација на претпријати-
ја. Потврда за пренесување бесплатно издадени акции на Фондот за 
ПИО Прилог бр. 2 и бр. 1. Оглас, акционерска книга, Договор со 
Агенцијата,, извод од Агенцијата за проценката. Одлука за именување 
на членови на У. одбор. Потврда за хипотека од Агенцијата. Потврда 
од агенцијата дека менаџ. тим го има уплатено 20°/о од капиталот (чл. 
6 од Договорот и член. 62 од 3 ЗТПОК) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1695/96. 
(4520-А) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4519/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66701-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, трговија, угостителство, туризам и услуги „СААДЕТ1 

д.о.о. експорт-импорт с. Врапчиште, Гостивар. 
Претпријатието е основано со акт за основање 1/96 од 02.03.1996 

год. а основач е Мехмеди Хулја од Гостивар. 
Дејности: 011313, 011314, 0114111, 011413, 011419, 011741, 01174, 

011430, 011521, 011710, 011721, 011722, 0117230, 011729, 011730, 011741, 
01174, 201749, 011791, 011832 , 011910, 011941, 011941, 012142, 01202 1 
012020, 012310, 012321, 012322 , 012323, 012410, 012421, 012429, 012429, 
0Ц622, 012623, 012624, 012701, 012810, 012830, 012901, 013010, 013021, 
013022, 013041, 013071, 013072, 013073, 013121, 050100, 050201, 050202, 
050301, 050302 , 060401, 060501, 060502, 060503, 060700, 070111, 070112 
070113, 070114 , 070121, 070122 , 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212, 070214 
070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 0801112, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090123, 090171, 090179, 090181, 110109, 110301, 110302, 110309, 
110401, 110402, 110404, 110909, 070310, 070320, реекспорт, малограни-
чен промет со Албанија, меѓународна шпедција, меѓународен тран-
спорт на стоки и превоз на патници, застапување и посредување во 
надворешниот промет, комисионо и консигнационо работење, тури-
стички услуги, изведување на инвестициони работи во странство. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За сторените обврски во правниот промет 
одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во 
внатрешното и надворешното трговско работење е Мехмеди Хулја ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4519/96. (4521) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3775/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66837-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето'во приватна сопственост Претпријатие за трго-
вија и услуги „ШКОРПИОН Б" Д.О.О. ул. „Вељко Браховиќ“ бр. 7, 
Валандово. 

Дејности: 012613, 012615, 012622, 012624, 012699, 013010, 013030, 
013050, 013114, 013115 , 013200, 013400, 013500, 020110, 020140, 03003, 
060101, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070132, 070140, 070150, 070230, 
070250, 080111, 080112 , 080113, 070114, 80119, 080121, 080122, 080123, 
080129, 080190, 070310, 070320. 

Основач е Билјана Камчева од Валандово. 
За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-

јатие одговара со сите свои средства. Во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет го застапува директорот Билјана Камчева со неогра-
ничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3775/96. (4511) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4230/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66838-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишувањето право 
за вршење на надворешно трговски промет на Претпријатие за тран-
спорт и услуги „КЕРЦА КИС“д.о.о. експорт-импорт ул. „Тодор Чан-
гов“ бр. 50/17, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 20.-02.1996 год. 
а основач е Стојан Кисковски од Скопје. 

Дејнсти: 060502, 060503, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 
07012, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070128, 070129, 
070131, 070132 , 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070220, 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090201, 070310, 070320, 
меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Стојан Кисковски е.д. директор со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4230/96. (4512) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5092/ 
96 на р?егистарска влошка бр. 1-12062-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на седиште на Трговското Претпријатие „МАК 
2000" извоз-увоз а.д. ул. „Томе Арсовски“ бр. 1, Скопје. 

Трговско претпријатие „МАК 2000" извоз-увоз АД ул. „Партизан-
ски одреди“ бр. 18, Скопје ново седиште. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5092/96. (4513) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4902/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-3941-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице за застапување на Приватното трговско-
производно претпријатие „ФИЛОС" експорт-импорт ц.о. ул. „Бабуна“ 
бр. 5, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Поповиќ Агата, директор се за-
пишува нов застапник Стојковска Розе, директор без ограничуање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4902/96. (4514) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4963/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-11284-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице за застапување на Претпријатие за реклама, 

економска пропаганда и издавачка дејност ,ДОГЕР" ц.о. ул. „Езерци“ 
бр. 7-6, Скопје, 

Се брише досегашниот застапник Горан Ф,илиповски директор се 
запишува прв застапник Звонко Кукановски - Директор без ограни-
чување. ; --

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4963/96. (4515) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4679/ 
,96 на регистарска влошка бр. 1-60399-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на основач и лице овластено за застапување на 
Претпријатие за производство, трговија и услуги „ЕКСТРА НОВА 
95" п.о. увоз-изроз ул. .,Никола Киров-Мајски" бр. 44 Скопје. 

Се брише: Лазаревски Сашо директор без ограничуање. 
Се запишува Георгиевски Јорданчо директор без ограничување. 
Од Окружниот ,стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4679/96. (4516) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4669/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-23331-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на фирма и на основач на Германско Македонска 
компанија за развој кооперација, застапување и консигнација „ОПТИ-
КООП" д.о.о. ул. ..Рузвелтова" бр. 63а 3/3, Скопје. 

Новата фирма на основачот е Претпријатие за производство, про-
мет застапување и посредување ..МАК-ВОЗИЛА, МАН ЗАСТАПНИ-
ШТВО“ д.о.о. ул. ..Рузвелтова" бр. 63 3/3, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4669/96. (4517) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4598/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-4246-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лице за застапување на Производно прометното 
претпријатие „ЕЛЕКТРОН“ д.о.о. експорт-импорт ул. ,,М. Тито“ бр. 
65, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Аломеровиќ Мехмед - директор 
без ограничување, се запишува нов застапник Аломеровиќ Сафета -
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4598/96. (4504) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег, бр. 4533/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-18336-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на седиште на Производно трговското претпријатие 
„ТОНИ КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Иво Лола Рибар“ 
бр. 72/3-5, Скопје. 

Се менува досегашното седиште на претпријатието што гласело 
на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 72/3-5, Скопје а сега ќе се наоѓа на ново 
седиште кое ќе гласи: ул. „Сава Ковачевиќ“ бб, Скопје, П.фах 688. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4533/96. (4505) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4642/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-41858-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на назив на Претпријатието за финансиски и делов-
ни услуги „ЕЛ ЕН А-М АРИЈА“ д.о.о. бул. „Видое Смилевски Бато“ 
бр. 87/Ј-16, Скопје. 

Досегашниот назив се менува и во иднина ќе гласи: Претпријатие 
за градежништво и трговија „ЕЛЕНА'марија" д.о.о. бул. „Видое Сми-
левски Бато“ бр. 87/1-16, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4642/96. (4506) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4384/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-15355-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за проектира-
ње и изведување работи во градежништвото , ,ВДАДИЈА-ИНЖЕНЕ-
РИНГ" д.о.о. ул. „Орце Николов“ бр. 109, Скопје. 

Во внатрешен промет се прошируваат следните дејности: 011311, 
011319, 011320, 011390, .011920, 011930, 011941, 011949, 011990, 012001, 
012002, 012003, 012111, 012112, 012130, 0112142, 0120201, 0120202, 
012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 012611, 
012612, 012613, 012622, 012623 , 012699, 0Ј2810, 012820, 012830, 012909, 
013121, 013122 , 013400, 013500, 020129, 060501, 070131, 080129, 080190, 
080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090133, 090139, 
090140, 090150, 090160, 090179, 090181, 090183, 090189, 090201, 090202, 
090209, 100101, 110109, 110302, 110303, 110304, 11620, 110905. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4384/96. (4507) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4575/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66704-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатие за градежништв,о и инженеринг 
„Б Ѕс ДИЗАЈН“ ц.о. увоз-извоз бул. „Партизански одреди“ бр. 74а/42 
- Скопје. 

Дејности: 013400, 013500, 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 
050301, 050302, 060101, 060105 , 050501, 050502, 060503, 060601, 060602, 
060609, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 07015а 070211, 
070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 
080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090122, 090123, 090124, 
090129, 090131, 090132, 090133 , 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 
090179, 090189, 090209, 110301, 110302, 11303, 110309, 110401, 110402, 
110403, 110404, 110611, 110612, 110620, 110905, 110909, 070310, 070320. 
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Претпријатие во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка и за превземените обврски одговара со сите 
свои средства. 

Директор е Панче Игнатоски од Скопје основач кој ќе го застапу-
ва претпријатието во надворешно и внатрешно трговскот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4575/96. (4508) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5355/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-1744-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на овластено лице на Основното училиште „ВОЈДАН 
ЧЕгНОДРИНСКИ" Скопје. 

Да се брише досегашниот застапник лицето Лешоски Темпо ди-
ректор и да се запише новиот застапник Петровска Невенка е.д. ди-
ректор без ограничуање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5355/96. (4509) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3610/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-62136-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на основачи и промената на овластено лице на 
Претпријатие за трговија и деловни услуги „ЧОНА“ Д.О.О. ул. „Васил 
Главинов“ бб, Скопје. 

Во Претпријатие пристапува лицето: Митреска Стојмирка. Се за-
пишува Митреска Стојмирка директор без ограничување. 

Се брише: Сузана Митковска директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3610/96. (4510) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2944/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66509-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и запишување право на вршење на работи во 
надворешен трговски промет на Претпријатието за транспорт и трго-
вија „ВАЛПЕГОТ-ШПЕД" ц.о. експорт-импорт ул. „Галишка" бр. 
Кавадарци. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-1 од 
25.01.1996 год., а основач е Трајче Димовски од Кавадарци. 

Дејности: 013099, 013121, 030003 , 060502, 0701, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 070127, 
071029, 070131, 071040, 071050, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070260, 020121, 020131, 013114, 111039, 110909, 070310, 070320, коми-
сиона продажба, консигнациона продажба, реекспорт, застапување, 
посредување, шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, малограни-
чен промет со соседните земји: СР Југославија, Бугарија, Грција и 
Албанија. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен тргов-
ски промет е Трајче Димовски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр.2944/96. (4288) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2939/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-47822ч)-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице на Производно транспортно^) трговско 
претпријатие „ЈАВОР“ ц.о. увоз-извоз ул. „Браќа Миладинови4', Ка-
вадарци. 

Се брише Димитрија Филипов, директор, а се запишува во внатре-
шен и надворешен трговски промет Јаворка Филипова, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2939/96. (4289) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3132/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-65447-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за трговија и угости-
телство ,,ПОРТ-БОНЕгО" ц.о. експорт-импорт ул, „Димката Анге-
лов Габерот“ бр. 5, Кавадарци. 

Се брише Зоран Кујунџиев, се запишува Надица Ристова, дирек-
тор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3132/96. (4290) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3195/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-61908-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за 
производство и трговија на големо и мало „ЕСТ-ТРАДЕ" ц.о. екс-
порт-импорт ул. „Александар Македонски“ бр. 30 Скопје. 

Промената на лице за застапување - се брише досегашниот за-
стапник Сашо Настевски, директор, неограничено, се запишува нов 
застапник Кочова-Кацановека Кристина, директор неограничено 
овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3195/96. (4291) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5147/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66785-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското и производно претпријатие „БАТ 
КОМПАНИ“ ц.о. увоз-извоз ул. „Вељко Влаховиќ" бр. 16-а, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање а основач е Раза 
Молови ќ. 

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, 060401, 060501, 
060502, 060503 , 070121, 070132, 070150, 070225, 070127, 070227, 070240, 
070260, 080201, 080202, 110109, 110309, 110909, 012611, 012621, 012622, 
012623, 013021, 013022, 013050, 013073. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица целосно одговара, а основачот одговара во виси-
на на основачкиот влог. 

Лице овластело за застапување на претпријатието е Раза Чоловиќ, 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5147/96. (4292) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4331/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66694-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за градежништво, трговија и 
производство „ТАКОС" д.о.о. експорт-импорт с. Мелница, општина 
Т. Велес. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 20.2.1996 
год. 

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 
013021, 013022, 020110, 012612 , 012622, 012623, 012699, 060501, 060503, 
060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122 
0701123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132' 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070240, 070250, 070260, 070230 
013072, 013073, 011301, 011302, 11303, 110309, 110304, 080111, 080112, 
080114, 080119, 080121, 080122 , 080129, 080201, 080202, 080203, 110903, 
110905, 110909, 070310, 070320, малограничен промет со сите соседни 
земји, и услуги, застапување на странски правни и физички лица и 
консигнациона продажба. 

' Во правниот промет со трети лица претпријатието е со неограни-
чени овластувања. 

Основач е Чоревски Ибраим од с. Мелница, општина Т. Велес. 
Директор е Чоревски Ибраим, кој е овластен да го застапува и 

претставува претпријатието во правниот промет со трети лица,' вна-
трешен и надворешен, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4331/96. (4328) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2333/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-19953-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на Претпријатието за промет, услуги и инжинеринг 
„ГОГО-КОМИНГ" д.о.о. увоз-извоз ул. „Коле Канински“ бр. 5, Ско-
пје. 

Дејности: 060501, 080190, 080201, 080202, 090121, 110109, 110301, 
110304, 110903, фри шопови, реекспорт, консигнациони складови, ме-
ѓународна шпедиција, меѓународни туристички агенции, меѓународен 
превоз на стоки во друмски сообраќај, меѓународен превоз на патници 
во друмскиот сообраќај, меѓународни услуги во друмскиот сообраќај. 

Во внатрешниот и надворешниот промет претпријатието ќе го за-
стапува новиот директор Елизабета Ѓурчиновска, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2333/96. (4329) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4802/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-66702-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за угостителство, трговија и 
посредување „МЕГАКОМ АКУСГИК" д.о.о. ул. „Васил Главинов“ 
бр. 31, Скопје. 

Претпријатието е основано со договор за основање бр. 01-01 од 
12.03.1996 год. а основачи се Зоран Столевски и Игор Петровски од 
Скопје. 

Дејности: 06050, 06050, 060503, 080190, 080201, 080202, 090209, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, откуп 
на земјоделски, сточарски и шумски производи, печурки и водоземци, 
070111, 070112, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129, 070132 , 070140, 070150, 110109, 110301, 
110302, 110303, 110304, 110401, 110402, 110403, 110404, 110902, 110909, 
070310, 070320, изведување на инвестициони работи во странство, От-
стапување на инвестициони работи на странско лице во Република 
Македонија, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот 
сообраќај, посредување и застапување во надворешно трговскиот про-
мет, работи на меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајни-
агенциски работи, вршење на туристички работи со странство, реек-
спорт, продажба на стока во слободни царински продавници, консиг-
национа продажба, малограничен промет со Бугарија, Грција, Алба-
нија и СРЈ. 

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

За обврските превземени во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот СВОЈ ИМОТ. 

Игор Петроски - директор без ограничување - со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4802/96. (4330) 
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СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 414/96 од 29.V. 1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТ „ФЛОР ШЕК", од Скопје, ул. „Спиро Црне“ бр. 1. 

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

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

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
26.VI. 1996 година, во 8,25 часот, соба бр. 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1283) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 736/96 од 4.XII. 1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТ „МЈ КОМПАНИ“, од Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ 
бр. 10. 

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

„Париска“ бр. 2-г. Тел: 252-353. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
24.1.1996 година, во 8,20 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1284) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението II 
Ст. бр. 534/96 од 29.V. 1996 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „ПЦ ПРОМЕТ“, од Неготино, ул. „В. А. 
Шпанац" бр. 27. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Здравко Лазаров од Неготино, ул. 

„25 Мај“ бр. 1. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
15.VII. 1996 година, во 9,05 часот, соба бр. 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1285) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 250/96 од 1 0 . ^ . 1996 г. е отворена стечајна постапка над должни-
кот ГШП „ЗИМИ“ од Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 20/10. 

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ судија ири овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мито Арминовски од Скопје, ул. 
„Петар Манџуков". 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 28. VI. 1.996 год. во 9,15 ч. соба бр. 83 во ОВОЈ 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1316) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 457/96 од 27. V. 1996 г. е отворена стечајна постапка над должни-
кот ПП УТ „СВЕТА МИСЛА“ од Скопје, ул. „Римска“ бр. П-а. 

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

За стечаен управник е одреден Јакимовски Киро од Скопје, ул. 
„Бахар Моис“ бр. 1-а. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 26. VI. 1996 год. во 8,15 ч. соба бр. 83 во ОВОЈ 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1316) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 377/96 од 06^.1996 г. е отворена стечајна постапка над должни-
кот „ТРГОВИЈА“ - Претпријатие во општествена сопственост за про-
мет на големо и мало од Скопје, ул. кеј „Димитар Влахов“ бб. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов судија ири овој суд. 
За стечаен управник е одреден Михајлоски Симон од Скопје, ул. 

„Белишка“ бр. 18-а, телефон 321-944. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 19. VII. 1996 год. во 9,30 ч. соба бр. 154 во 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1317) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1880/95 од 22 .^ .1996 г. е отворена стечајна постапка над долж-
никот Трговско претпријатие на големо и мало, производство и услуги 
„СТИВ ХИТ4 од Скопје, ул. „Вељко Влаховиќ" бр. 18. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, бул. 

„Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 23.VII. 1996 год. во 9,30 ч. соба бр. 154 во 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1318) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 538/96 од 13. V. 1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „ЕВА КОМЕРЦ“ од Демир Капија. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија ири овој суд. 
За стечаен управник е одреден Симо Христов од Неготино, ул. 

„Маршал Тито“ бр. 59. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 19. VI. 1996 год. во 9,10 ч. соба број 83 ири 
оној суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1336) 

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка 
со решенијата и тоа: Ст. бр. 3/96 над МИС „ВИЈ1Е", с. Луковица, Ст. 
бр. 7/96 над ППС „ЗЕМ-МРОМЕТ" - Кочани, Ст. бр. 19/96 над ПП С 
„КИКА" - Берово, Ст. бр. 27/96 над МИС „АЈ1ЕВЕР" - Берово, Ст. бр. 
43/96 над МИС „СТАРТ 93" - с. Ратево - Берово, Ст. бр. 71/96 над МИС 
„БЛАГО-КОМЕРЦ" - Берово, Ст. бр. 119/96 над МИС „РИВА - МАК-
КОМЕРЦ" -Свети Николе и Ст. бр. 155/96над МИС „Б. 3. КОМЕРЦ“ 
- Свети Николе, поради немање на имот. 

По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија ќе 
се бришат од регистарот на претпријатијата. Доверителите имаат 
право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој 
суд до Стопански суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1350) 

Окружниот стопански суд Јад Штип ја 'заклучи стечајната постапка 
со решенијата и тоа: Ст. бр. 36/95 над ПТУ „ЗУЛЕ“ - Свети Николе, 
Ст. бр. 108/95, над ПП „ПАНО! 1РОМ", с. Босилово - Струмица, Ст. 
бр. 124/95 над ЛИС „ПАЛАС КОМПАНИ“ - Кочани, Ст. бр. 160/95 
над ЗСЗ „ТРГО-ПРОМЕТ" - с. Дрвош - Струмица, Ст. бр. 164/95 над 
И МУ „ДЕКО ТРАНС“ - Струмица, Ст. бр. 176/95 над ПТ „ДЕСАМ -
КОМЕРЦ“ - Струмица, Ст. бр. 196/95 над МПС „НИРВАНА“ - Про-
биштип, Ст. бр. 204/95 над ППС „ГАБЕР - ПЛАСТ44 - Берово, поради 
немање на имот. 

По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија ќе 
се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите 
имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот 
преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. 

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка 
со решенијата и тоа: Сг. бр. 159/96 над ТП „Ивана“ - Свети Николе, 
Ст. бр. 171/96 над ПЛС „Конто-ком" - Кочани, Ст. бр. 187/96 над ПТ 
„Братство единство“ - с. Горно Црнилиште - Свети Николе, Ст. бр. 
203/96 нас ППС „Тримекс" - Делчево, Ог. бр. 207/96 над ПТ „МАЛ АС“ 
- Штип, Ст. бр. 258/96 над ГИПС „Емират44 - Кочани, Ст. бр. 330/96 над 
ППС „Експрес“ - Струмица, Ст. бр. 492/94 над ПУП „Лики-промет" -
Свети Николе, поради немање на имот. 

По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија ќе 
се бришат од регистарот на претпријатијата. Доверителите имаат 
право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој 
суд до Стопански суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1352) 

Окружниот стопански суд во Штп ја заклучи стечајната постапка со 
решенијата и тоа: Ст. бр. 212/95 над МПТ „Мак-кос" - Струмица, Ст. 
бр. 216/95 над ТП „БМ-нромет" - Струмица, Ст. бр. 236/95 над ППС 
„Рудина комерц“, с. Русиново - Берово, Ст. бр. 244/95 над ТП „Заш-
тита комерц“ - Штип, Ст. бр. 256/95 над ППС „Христијан комерц“ -
Пробиштип, Ст. бр. 260/95 над ППТУ „Супромет" - Струмица, Ст. бр. 
268/95 над ПТ „Мелбурн комерц“ - Штип, Ст. бр. 276/95 над ТП „Газел“ 
- Штип, поради немање на имот. 

По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија ќе 
се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите 
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имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот 
преку овој суд до Стопански суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1353) 

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка 
со решенијата и тоа: Ст. бр. 284/95 над ГИПС „БУО" - Радовиш, Ст. 292/ 
95 над ППС „ВИМА“ - Виница, Ст. бр. 300/95 над ТП „Изолтерма" -
Свети Николе, Ст. бр. 316/95 над ПП „Пакоплод" - Струмица, Ст. бр. 
324/95 над ТП „МИТ“ - Штип, Ст. бр. 328/95 над ТП „Трго-сан" -
Струмица, Сг. бр. 336/95 над ТП „Са-ма“ - „Свети Николе и Ст. бр. 
344/95 над ППУ „Љоки" - с. Робово - Струмица, поради немање на 
имот. 

По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија ќе 
се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите 
имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот 
преку'овој суд до Стопанскиот суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1354) 

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка 
со решенијата и тоа: Ст. бр. 448/95 над П У Ш „Малага-импекс" -
Штип, Ст. бр. 472/95 над ПТТ1 „Интернационал“ НБГ - Штип, Ст. бр. 
484/95 над ПП „Џовани компани“ - Струмица, Ст. бр. 508/95 над ППТ 
„Гамакс" - Струмица, Сг. бр. 516/95 над ПТУ „Ени-промет" - Свети 
Николе, Ст. бр. 540/95 над ПТ „Вал-комерц" - Штип, Ст. бр. 544/95 над 
ТП „Гулмас" - Штип, Ст. бр. 592/95 над ППС „Палермо-68" - Кочани, 
Ст. бр. 600/95 над ТП „ИДО“ - Струмица, поради немање на имот. 

По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија ќе 
се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите 
имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот 
преку овој суд до Стопански суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1355) 

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка 
со решенијата и тоа: Ст. бр. 348/95 над ТП „Ком-кинг" - Струмица, Ст. 

бр. 352/95 над ПП „Југенекс" - Струмица, Ст. бр. 360/95 над ПТТ! 
„Југометал", Струмица, Ст. бр. 372/95 над П У Ш „Сапуниев“ - Стру-
мица, Ст. бр. 380/95 над ППС „Разнопромет" - Струмица, Ст. бр. 384/95 
над ППС „Зумбул" - Делчево, Ст. бр. 388/95 над ТП „Радански пат“ -
Штип, Ст. бр. 428/95 над ПТ „Џет комерц“ - Штип, Ст. бр. 444/95 над 

ППС „Глори-вал" - Кочани, поради немање на имот. 
По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија ќе 

се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите 
имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот 
преку овој суд до Стопански суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1356) 

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка 
со решенијата и тоа: Ст. бр. 604/95 над 1ШС „Фиданка-промет" - с. 
Сарај - Струмица, О . бр. 616/95 над ПТП „Сабрина 93" - с. Грдовци -
Кочани, Ст. бр. 620/95 над П УТ „Цапара" - Штип, Ст. бр. 624/95 над 
ТП „Ина-трејд" - Струмица, Ст. бр. 628/95 над ГШП „Ллпина" - Штип, 
Ст. бр 632/95 над ПП С „Свежина“ - Кочани, Ст. бр. 636/95 над ГШС 
„Три бисера“ - Штип, Ст. бр. 644/95 над ППС „Проком" - Пробиштип, 
Ст бр. 652/95 над 11ПС „Ферум" - Штип, поради немање на имот. 

По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија ќе 
се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите 
имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот 
преку овој суд до Стопански суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1357) 

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка 
со решенијата и тоа: Ст. бр. 664/95 над ППС „Виго-комерц" - Виница, 
Ст. бр. 700/95 над ППС „Киком" - Делчево“, Ст. бр. 716/95 над ППС 
„Цвет“ - Пехчево, Ст. бр. 732/95 над ПТ1С „Тјаша" - Берово, Ст. бр. 
736/95 над ППС „Пика комерц“ - Штип, Ст. бр. 740/95 над ПТП „Вис-
пром" - Штип, Ст. бр. 752/95 над ПТП „Рилмак", с. Вељуса - Струмица, 
Ст. бр. 756/95 над ГШС "Невен“ - с. Киселица-Делчево и Ст. бр. 768/95 
над ППС - „Задругар“ - Делчево, поради немање на имот. 

По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија ќе 
се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите 
имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавување на огласот преку 
овој суд до Стопанскиот суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1358) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. 454/96 од 
30.V. 1996 година над „Австралија експрес“ - Охрид отвори стачајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1360) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 439/96 од 
30. V. 1996 година над СЗ „Евтина Градба“ - с. Плитишта отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1361) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 418/96 од 
30. V. 1996 година над ПП (,Ница“ - Битола, отвори стечајна постапка но 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1362) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 379/96 од 
30.V.1996 година над ПП „М-ЏОНА КОМЕРЦ“ - Крушево отвори 
стечајна постапка но не ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1363) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 424/96 од 
30. V. 1996 година над ПП „Развиток“ - с. Подгорци отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1364) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 397/96 од 
30. V. 1996 година над ПП „Кирјакови" - Битола отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1365) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр.328/96 од 
29.1У.1996 година над ПП „Диор" - Прилеп отвори стечајна постапка 
но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1369) 
Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр.436/96 од 

30. V. 1996 година над ПП „Стрижак" - с. Лабуништа, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1370) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр.391/96 од 
30. V. 1996 година над ПП „Леан Комерц“ - Битола, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1371) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека се отвора сте-
чајна постапка против должниците: Ст. бр. 348/96, ПП „Моникопром" 
- Битола; Ст. бр. 345/96 - ПП „Мак импекс“ - Битола, Ст. бр. 336/96 
ПП „Мантилпром" с. Вардино, Демир Хисар сите од 7.V. 1996 година, 
Ст. бр. 324/96 ПП „Добница промет“ - Прилеп; Ст. бр. 366/96 ПП 
„Остен“ - Битола; Ст. бр. 321/96 ПП „Годинесто" с. Горенци сите од^ 
14.V. 1996 година, Л. бр. 130/96 ПП „Квннтација" - Битола, од 
15. V. 1996 година, Л. бр. 118/96 ПП „Зона шпед". Струга, Л. бр. 58/96 -
ПП „Мегало полис", с. Враниште, Ст. бр. 141/96, 256/96, 414/96, Л. бр. 
103/96, ПП „Тера кота“ - Прилеп сите од 20.V. 1996 година, Ст. бр, 
1179/95, 148/96, 358/96, Ст. бр. 381/96 - ПП „Сита - М" - Прилеп, двете 
од 21. V.1996 год. Л. бр. 97/96 ПУПП „Сибикани" - Охрид и Л. бр. 133/ 
96 ПП „Рунтекс" - Битола, двете од 29. V 1996 година и Л. бр. 106/96 
ПП „Мариго Р“ - Прилеп од 22.V. 1996 година но не се спроведува и 
стечајната постапка се заклу |ува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1372) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 101/94 
објавува дека се заклучува стечајната постапка против должникот ПП 
„Нихом" - Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. ,, (1373) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека се отвора сте-
чајна постапка против должниците: Ст бр. 279/96, 448/96 - ПП „СТ 
комерц“ - Битола и Ст, бр. 252/96, 445/96 - ПП „Сонеста компани“ - с. 
Лабуништа двете од 11.IV. 1996 година, Ст. бр, 309/96 ПП „Вани ко-
мерц“ - Струга, Ст. бр. 231/96 - ПП „Мала“ - Прилеп, Ст. бр. 234/96 
ПП „Македонска надеж“ - Прилеп, и Ст. бр. 22/96 ПП „Ни-ка компа-
ни“ - Прилеп, сите од 16.ЈУ.1996 година, Ст.бр. 63/96, Ст. бр. 318/96 
ПП „Од А до 111" - Битола и Ст. бр. 291/96 ПП „Нијаз комерц“, с. 
Лабуништа двете од 18.IV. 1996 година Ј1. бр. 10/96 ППТУ „Електроник 
Дуно" - Струга од 19.1У.1996 година, Л. бр. 64/96 ПЗП „Зопро кооп" -
Прилеп - ЈТ. бр. 82/96 ПП „Небодидра" - Битола двете од 26.IV. 1996 
год. но не се спроведува стечајната постапка се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. - (1374) 

Окружниот стопански суд во Штип со решението Ст. бр. 305/94 од 
29. V. 1996 година објавува дека е отвбрена стечајна постапка над ТП 
„Интерком" - Штип, со решение Ст. бр. 463/96 од 31. V. 1996 година е 
отворена стечајна постапка над ТП „Сошие“ - Штип. 

За стечаен управник е поставен Коле Јорданов, дипломиран еконо-
мист од Штип. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
побарувањата во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ со пријави и докази во 2 примероци и платена 
такса од 600 денари на жиро сметка 41400-840-028-3338 - Републички 
буџет. 

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на ден 
24.VI. 1996 година во 9 часот во просториите на овој суд. Огласот е 
прикачен на судската табла на 31.V. 1996 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1375) 

Окружниот стопански суд во Штип со решението Ст. бр. 388/94 од 
28. V. 1996 година по предлог на стечајниот должник отвори постапка за 
присилно порамнување над должникот ПОС Ју-сервис во стечај - Стру-
мица. 

Стечајниот должник предлага да ги исплати утврдените побару-
вања на доверителите во висина од 100'^ во рок од една година сметано 
од денот на заклучувањето на порамнувањето. 

Исплатата ќе се врши во пари во висина на утврдените побарувања 
на доверителите. 

Должноста и овластувањата на управник на присилното порамну-
вање во стечај ќе ја извршува досегашниот стечаен управник Бориг 
Грозданов. 

Рочиштето за присилно порамнување се закажува за 25.VI. 1996 
година во 10 часот, соба број 10 на Окружниот стопански суд во Штип. 

Се повикуваат доверителите да дојдат на рочиште за постигнување 
на присилното порамнување во стечај, и по писмен пат да се произнесат 
за прифаќање на условите за присилно порамнување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1376) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 580/96 од 06. VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Трговско претпријатие на големо и мало „БОКОС" увоз-
извоз ц.о. со жиро сметка 40320-601-66482, од Кичево ул. „Кузман 
Јосифовски - Питу“ бр. 17. 

За ликвидационен управник е одреден Бранко Димитриовски од 
Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 6/1-7, телефон 238-611. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
17. VII. 1996 година, во 8,30 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1407) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 633/96 од 18. VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие во приватна сопственост за трговија и увоз-
извоз „Миг Трејд“, д.о.о. со жиро сметка 40100-601-198480, од Скопје, 
ул. „Кочо Рацин“ бр. 17/18. 

За ликвидационен управник е одреден Бранко Димитровски од 
Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 6/1-7, телефон 238-611. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
20. VII.1996 година, во 8,30 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1408) 

Окружниот стопански суд во Скопје, обавува дека со решението Л. 
бр. 579/96 од 06.VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија и услуги на големо и мало „ГИ-
ЦЕ“ д.о.о. експорт-импорт, со жиро смета в120-601-129428, од Скопје 
ул. „Партизански одреди“ бр. 101. 

За ликвидационен управник е одреден Бранко Димитриовски од 
Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 6/1-7, телефон 238-611. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
17. VII. 1996 година, во 8,30 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1409) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 619/96 од 12.VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија „РЕЦИ 
КОМ", ц.о. експорт-импорт, од с. .Бедиње - Куманово, ул. „Т. Јованов-
ски“ бр. 21, Куманово. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
23. VII. 1996 година, во 9,00 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1396) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ј1.бр. 591/96 од 
10.VI. 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Произ-
водното трговско претпријатие „Саваш" д.о.о. увоз-извоз, Скопје, ул. 
„39" бр. 19, Скопје. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 15^П.1996 година во 
8,10 часот во соба број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1348) 

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи ликвидационата по-
стапка со решенијата и тоа: Л.бр. 41/95 над ТП „Сова“ - Струмица, 
Л.бр. 69/95 над ГШС „Дени“ Струмица, Л.бр. 6/96 над ППС „Авто-
комерц", с. Босилово - Струмица, Л.бр. 14/96 над ПЗС „Комуна“, с. 
Ново Село - Струмица, Л.бр. 34/96 над ППС „Шампион“ - Кочани, 
Л.бр. 38/96 над ГШС „Станком" - Струмица, Л.бр. 42/96 над ГГПС 
„Хераком" - Виница, Л.бр. 50/96 над ТП „Лав-експорт" - Струмица, 
Л.бр. 54/96 над Г1ПС „Гавро“, с. Муртино - Струмица, Л.бр. 58/96 над 
ПТГ1 „Унионпромет" - Радовиш, поради немање на имот. 

По правосилноста на решенијата, горенаведените претпријатија ќе 
се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите 

имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот 
преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1349) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ.бр. 131/96 
од 22V.1996 година над ПП „Глобал Интернационал“ - Битола отвори 
ликвидациона постапка, но не Ја спроведе и Ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1359) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ.бр. 134/96 
од 24. V. 1996 година над ПП „Ријана" - Струга отвори ликвидациона 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански,суд во Битола. (1366) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ.бр. 128/96 
од 27.V. 1996 година над ПП „Сисил" - Битола отвори ликвидациона 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1367) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ.бр. 140/96 
од 28.V. 1996 година над ПП „ФоЈер" - Струга отвори ликвидациона 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1368) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 598/96 од 07.VI.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „Таково-
-Комерц" експорт-импорт п.о. од Скопје ул. „Коле Неделковски" бр. 9. 

За ликвидационен управник е одреден Драган Величковски од 
Скопје ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 17. VII. 1996 година, во 9 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1333) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 518/96 од 28V.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ТП „СЕЗАМ“ - жиро сметка 40100-601-334043 од Скопје ул. 
„Рудо“ бр. 61. 

За ликвидацронен управник е одреден Христов Тодор од Скопје, 
ул. „В. С. - Бато“ бр. 43/50. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 04. VII. 1996 година, во 11,00 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1334) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 583/96 од 04VI1.1.996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Трговското претпријатие „Елита Експорт“ увоз-извоз џ.о. 
од Скопје ул. „Владимир Комаров“ бр. 8-4/3. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 04. VII. 1996 година, во 11 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1335) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 605/96 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за промет на големо и мало „ТОРНАДО“ увоз-извоз со ЦО, жиро 
сметка 40100-601-78464 од^Скопје ул. „Народен фронт“ бр. 11/27. 

За ликвидационен управник е одредена Драгица Иванџикова од 
Скопје, ул. „Дрезденска" бр. 15/11-12, телефон 363-730. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 14.VII. 1996 година, во 8,10 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1343) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 578/96 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за меѓународна и внатрешна шпедиција и трговија „Игишпед“ ЦО 
увоз-извоз со жиро сметка 40100-601-158680 од Скопје, ул. „Анѓел Ди-
мов“ бр. 8/5-3. 

За ликвидационен управник е одредена Драгица Иванџикова од 
Скопје, ул. „Дрезденска" бр. 15/11-12, телефон 363-730. 

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

примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 07. VII. 1996 година, во 8,10 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1344) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 602/96 од 11. VI 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „Енес Комерц“ 
увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. „Јајце“ бр. 62-а. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 18.411.1996 година, во 8,10 часот, соба бр. 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1345) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 603/96 од 11 .VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија, транспорт и 
услуги „Денабис" Д Оо увоз-извоз од Скопје, ул. „Питу Гули“ бр. 70. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања сс закажува на 
ден 18.VII. 1996 година, во 8,20 часот, соба бр. 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1346) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 587/96 од 10. VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за превоз и трговија на големо и мало увоз-
извоз „Ринас-Компани" од Скопје, ул. „Сараевска“ бб, с. Сарај. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 15.М1.1996 година, во 8,15 часот, соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1347) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр.576/96 од 06. VI.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за промет на големо и мало увоз извоз „Југо-
свис" ц.о. од Кичево ул. „Ужичка“ бр. 15. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 15.VII. 1996 година, во 8,15 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1310) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр.574/96 од 06. VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Трговско претпријатие на големо и мало увоз извоз „Вик-
тор“ Д.О.О, од Кичево, бул. „Ослободување“ бр. 11/7. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 15. VII. 1996 година, во 8,10 часот, соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1311) 
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Чекови од бр. 10867174 до 10867185 на име Манчо 
Ефремов ул. „Никола Тесла“ бр. 6/1-8, Скопје. (2945) 
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Чековна картичка бр. 110896-18 и чек бр. 1569422, 
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2615980 до 2615984, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Загорка Николова, Скопје. (1727) 

Чекови од бр. 2409160 до 2409177 и 2409179, изда-
дени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на тековна 
сметка бр. 00456109, на име Гордана Младеновска, 
Скопје. (1728) 

Решение Уп. Бр. 25-1522 од 14.1У.1995 година за 
промет на мало со овошје, зеленчук и преработки, из-
дадено од Министерството за стопанство - Секретари-
јат за стопанство - Центар - Скопје на име Халит Сума, 
Скопје. (1729) 

Решение Уп. бр. 12-1789 од 04.111.1991 година, изда-
дено на име Милошевска Наташа, Скопје ^ (1730) 

Работничка книшка на име Хузри Мурсељи, Скопје 
(1732) 

Работничка книшка на име Зекир Шадија, Скопје 
(1733) 

Работничка книшка на име Ештрефи Џемаљ, 
Скопје (1734) 

Работничка книшка на име Селим Мејди, Скопје 
(1735) 

Работничка книшка на име Бранко Моконски, 
Скопје (1736) 
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(1741) 
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Љуботен, Скопје (1742) 
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Чековна картичка бр. 8458-45 и чекови од бр. 
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а.д.- Скопје на име Марија Петрушевска, Скопје (1774) 

Чек бр. 3119397 од тековна сметка бр. 42729-61 изда-
ден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Свет-
лана Ѓорѓиевска, Скопје, (1775) 

Чекови рд бр. 0002313504 до 0002313508, издадени на 
тековна сметка бр. 0033734.76 од Комерцијална банка 
а.д.- Скопје на име Драган Настевски, Скопје (1776) 

Чековна картичка бр. 16559-28 и чекови од бр. 
786154 до 786171, издадени од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Зоран Цали, Скопје. (1777) 

Чековна картичка бр. 81986-16 и чек бр. 2279462, 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Снежана Градовска, Скопје, (1778) 

Работничка книшка на име Ибадете Далоши, 
Скопје (1779) 

Работничка книшка на име Сабри Бакију, с. Студе-
ничани, Скопје (1780) 

Работничка книшка на име Насер Ибиши, Скопје 
(1781) 

Свидетелства за завршени I и И година, издадени од 
ЕМУЦ „Коце Металец“ во Скопје на име Есад Смајо-
виќ, Скопје. (1782) 

Работничка книшка на име Дејан Петончески, 
Скопје (1783) 

Работничка книшка на име Мишо Василевски, 
Скопје (1784) 

Чековна картичка и чекови на име Милошевски 
Ѓуро, Струга (1819-а) 

Чековна картичка бр. 102331-66 и чекови бр. 
2727786,2727787, 2684754 и 2684755, издадени од Комер-
цијална банка а.д. - Скопје на име Катерина Кувенџи-
ска, Скопје (1918) 

Чековна картичка бр. 29306-26 и чекови од бр. 
7936502 до 7936510, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Ружица Смилевска, Скопје (1919) 

Пасош бр. 0452385 издаден од ОВР Делчево на име 
Николовска Јадранка, М. Каменица. (3046-а) 

Пасош на име Незироски Кенан, ул. „Тошо Даска-
ло“ бр. 39, Битола. (3047) 

Пасош бр. 0016974 издаден од УВР Гевгелија на име 
Трифунов Дејан, ул. „Гоце Делчев“ бр. 44/1-3, Гевге-
лија. (3040) 

Пасош бр. 0713426 издаден од УВР Гевгелија на име 
Трифунов Лазар, ул. „Гоце Делчев“ бр. 44/1-3, Гевге-
лија. (3041) 

Пасош бр. 124442/93 издаден од Скопје на име Љубе 
Волкановски, ул. „Благоја Паровиќ“ бр. 68/1-4, Скопје. 

(3017) 
Пасош бр. 172039 издаден од Кичево на име Рамазан 

Ајрора, с. Трапчин Дол, Кичево. (3018) 
Пасош бр. 674747/95 издаден од УВР - Тетово на име 

Идризи Сељвије, с. Глоѓи, Тетово. (3019) 
Пасош бр. 739166/95 издаден од УВР Тетово на име 

Садики Мимоза, с. М. Речица, Тетово. (3020) 
Пасош бр. 0743025 издаден од ГУВР Скопје на име 

Ацо Спасовски, ул. „Малешевска“ бр. 21, Скопје. 
(3021) 

Пасош бр. 327486/94 издаден од ГУВР Скопје на име 
Адмир Беќирагиќ, Скопје. (3022) 

Пасош бр. 391889/94 издаден од ГУВР Скопје на име 
Зафирова Катерина, ул. „Дебарца“ бр. 11, Скопје. 

(3023) 
Пасош бр. 32923/93 издаден од ГУВР Скопје на име 

Сбколов Коце, ул. „Б. Миладиновци“ бр. 18, с. Мра-
лино, Скопје. (3024) 
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Пасош бр. 481343/93 издаден од ГУВР Скопје на име 
Азири Сејфула, ул. „Патрик Лумумба" бр. 13:а, 
Скопје. (3025) 

Пасош бр. 158240 издаден од ГУВР Скопје на име , 
Сефери Нафи ул. „Македонско-косоБска бригада“ бр. 
39/3-19, Скопје. (3025) 

Пасош бр. 435383/94 издаден од ГУВР Скопје на име 
Милошевски Оливер, ул. „Валандовска“ бр. 4/1/7, 
Скопје. (3027) 

Пасош бр. 153165/93 издаден од ЃУВР Скопје на име 
Ќамуран Саитов, ул. ,Диме Мечето“ бр. 50, Скопје. 

(3028) 
Пасош бр. 751759/95 издаден од ГУВР Скопје на име 

Алимовски Алим, бул. „Македонско-косовска брига-
да“ бр. 28/8, Скопје. (3029) 

Пасош бр. 211642 издаден во Скопје на име Софија 
Гошевска, ул. „Лука Геров“ бб, Ѓ. Петров, Скопје. 

(3030) 
Пасош бр. 158287/94 издаден од ГУВР Скопје на име 

Несими Синан, ул. „Градиште“ бр. 36, Скопје. (3031) 
Пасош бр. 160893/94 издаден од ГУВР Скопје на име 

Несими Урвета, ул. „Градиште“ бр. 36, Скопје. (3032) 
Пасош бр. 814292/95 издаден од ГУВР Скопје на име 

Несими Несим, ул. „Градиште“ бр. 36, Скопје. (3033) 
Пасош бр. 285603 издаден во Скопје на име Живко 

Поп Трпев, ул. „Ван Гог“ бр. 8-6, Скопје. (3034) 
Пасош бр. 0600917 издаден од ГУВР Скопје на име 

Рецепи Мурат, с. Долно Свиларе, Скопје. (3035) 
Пасош бр. 435055 издаден од ГУВР Скопје на име 

Шерифи Рамизе, ул. „Алија Авдовиќ“ бр. 6, Скопје. 
(3036) 

Пасош бр. 435125 издаден од ГУВР Скопје на име 
Шерифи Дестан, ул. „Алија Авдовиќ“ бр. 6, Скопје. 

(3037) 
Пасош бр. 353021 издаден во Скопје на име Веселин 

Тодоровска ул. „Васил Горгов“ бр.33-а/32, Скопје. 
(3038) 

Пасош бр. 390212/94 издаден во Скопје на име Орхан 
Мустафа, ул. „Панче Не делковски“ бр. 57/2, Скопје. 

(3039) 
Пасош бр. 0531127 на име Дука Бујар, Дебар. 

(3040-а) 
Пасош бр. 746832/95 издаден од УВР Скопје на име 

Јосиф Спасовски, ул. „Разловечко востание“ бр. 22/7, 
Скопје. (2994) 

Работна книшка и здравствена легитимација на име 
Веселовска Адифет, с. Инџиково, Скопје. (2995-а) 

Пасош бр. 39379 на име Севдије Салиу, ул. „Љубица 
Богеска“ бр. 13, Кичево. (2996-а) 

Пасош бр. 0608693 на име Сипковски Трајан, ул. 
„Партизанска“ бр. 56-4-45, Битола. (2997-а) 

Потврда за оцаринето возило „Крема“ бр. 1550074, 
бр. на шасија ЗФА 15400000417529 со К\У 85 издадена од 
Царинарница Скопје, на име „АВТОПРОГРЕС" АД 
Тетово. (2985) 

Пасош бр. 0254229 издаден од ОВР Неготино на име 
Јовановиќ Синиша, с. Криволак, Неготино. (2986) 

ПасокА бр. 816178/95 издаден од УВР Скопје на име 
Исмет Мусли, ул. „К. Абрашевиќ" бр. 14, Скопје. 

(2987) 
Пасош бр. 620697/95 издаден од УВР Крушево на 

име Аќи Идризовиќ, с. Житоше, Крушево. (2988) 
Пасош бр. 169043 издаден од Кратово на име Чедо 

Јаневски, с. Пендак, Кратово. (2989) 
Пасош бр. 754863/95 издаден од УВР Куманово на 

име Валентина Арсовска, с. Ерџелија, Св. Николе. 
(2990) 

Пасош бр. 493333/94 издаден од УВР Куманово на 
име Стефановски Стојан, ул. „Павле Станоев“ бр. 1, 
Куманово. (2991) 

Пасош бр. 429533/94 издаден од ГУВР Скопје на име 
Стојановски Мирко, ул. „Вич“ бр. 26/26, Скопје. (2992) 

Пасош бр. 324956/94 издаден од ГУВР Скопје на име 
Алија Фетаовиќ, с. Средно Коњари, Скопје. (2993) 

Пасош бр. 429201/94 издаден од УВР Скопје на име 
Дејан Митевски, ул. „Димче Милошевски“ бр. 22, 
Скопје. (2995) 

Пасош бр. 436915/95 издаден од УВР Скопје на име 
Саше Митевски, ул. „Димче Милошевски“ бр. 22, 
Скопје. (2996) 

Пасош бр. 563546/95 издаден од УВР Скопје на име 
Себахат Пајазит, ул. „М. Тито - 3" бр. 17, Скопје. 

(2997) 
Пасош бр. 128620 издаден во Скопје на име Ѓурѓев-

ека Ѓорѓевиќ, ул. „Финска“ бр. 85, Скопје. (2998) 
Пасош бр. 444750 издаден во Скопје на име Војислав 

Акимовски, бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 87/1/16, 
Скопје. (2999) 

Пасош бр. 444595 издаден во Скопје на им5е Марија 
Акимовска, бул. „Видое Смилевски Батои бр. 87Л-18, 
Скопје. (3000) 

Пасош бр. 0261029 на име Наумова Лидија, ул. 
„Илинденска“ 55, Битола. (3001-а) 

Пасош бр. 526568 издаден од ОВР Струга на име 
Цаноски Исмет, с. Октиси, Струга. (3002-а) 

Пасош бр. 366908 издаден од ОВР Штип на име 
Стојан Арсов, ул. „Добре Радосављевиќ" бр. 9, Штип. 

(3003-а) 
Пасош бр. 0003531 на име Екрем Сефоски, Дебар. 

(3075-а) 
Пасош бр. 323178/94, издаден во Скопје на име Џе-

лал Јакуп ул. „146 бис“ бр. 28, -Скопје. (3062) 
Пасош бр. 086605, издаден од УВР Тетово на име 

Измит Вејсели ул. „Илинденска“ бр. 221, Тетово. (3063) 
Пасош бр. 254289, издаден од ОВР Неготино на име 

Борче Божинов ул. „Диме Мирчев“ бр. 59, Неготино. 
(3064) 

Пасош бр. 588712, издаден во Скопје на име Илбер 
Идризи, ул. „Отокар Кершовани“ бр. 33, Скопје. (3065) 

Пасош бр. 703516, издаден во Скопје на име Рамадан 
Ибраими бул. „Македонско косовска бригада“ бр. 20/8, 
Скопје. (3066) 

Пасош бр. 0297658, издаден од ОВР Дебар на име 
Мефаил Мифтароски с. Моторче, Дебар. (3067) 

Пасош бр. 0130700/93, издаден во Скопје на име Зо-
ран Тодоров бул. „Јане Сандански“ бр. 36/111-7, Скопје. 

(3068) 
Пасош бр. 536350/94, издаден во Скопје на име Ја-

дранка Манасиева, ул. „Џон Кенеди“ бр. 27ЛУ41, 
Скопје. (3069) 

Пасош бр. 786985/95, издаден од ГУВР Скопје на 
име Ристевски Благојче, с. Долно Лисиче, Скопје. 

(3070) 
Чекови бр. 1052589-7, 1061454-3, 1061458-4, 

1061459-2, 1077501-3, 1077502-1, 1077503-9, 1077504-7, 
1077505-4, 1077506-2, 1077507-0, 107750Ѕ-8, 1077509-6, 
1077510-4 издаден на тековна сметка бр. 
4000-66-01037-4 од Инвест банка ад. Скопје, на име 
Соња Десковска ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 64/3-4, 
Скопје. (3071) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНИШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ и н и в н и т е ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основк на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал, а во 
врска со чл. 4 и 12 од Законот за трансформација на-
претпријатијата и задругите со општествен капитал кои 
стопанисуваат со земјоделско земјиште, ДОО за земјо-
делие и сточарство „Први Мај“ Мездра Св. Николе 
објавува 
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О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. ДОО за земјоделие и сточарство „Први Мај“ с. 
Мездра - Св. Николе ги повикува поранешните соп-
ственици и нивните правни наследници, државјани на 
Република Македонија да ги пријават своите побару-
вана во рок од 60 дена од денот на објавувањето на 
огласот. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посе-
бен образец пропишан од Агенцијата на Република Ма-
кедонија за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал. 

3. Своите побарувања барателите да ги доставуваат 
во два примероци од кои едниот до Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформацијата на претприја-
тијата со општествен капитал, а другиот до ДОО „Први 
Мај“ с. Мездра Св. Николе. 

(1390) 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
„Службен весник на РМ“ бр. 38/93) Претпријатието во 
општествена сопственост ОПЗПТП „Црвени Брегови“ 
с. Црвени Брегови - Неготино објавува 

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

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. ОП ЗПТП „Црвени Брегови“ - Неготино ги пови-
кува поранешните сопственици и нивните правни на-
следници, државјани на Република Македонија доколку 
имаат да ги пријават своите побарувања кон претприја-
тието, во рок од 60 дена сметано од денот на објавува-
њето на огласот. 

2. Седиштето на претпријатието ОП ЗПТП „Црвени 
Брегови“ е во с. Црвени Брегови - Неготино. 

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
„Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) кои истовремено се доста-
вуваат и до Агенцијата на Република Македонија во 
Скопје на ул „Даме Груев“ бр. 14 пот. фах 410 и ЗПТП 
„Црвени Брегови“ - Неготино. 

(1392) 

Врз основа на Член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатија со општествен капитал (Сл. 
весник на Р. Македонија 38/93) а во врска Член 4 од 
Законот за трансформација на претпријатија и задруги 
со општествен капитал (Сл. весник на Р.М. 19/96), ЗК. 
„АНСКА РЕКА“ АД. Валандово во стечај објавува 

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

ТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. ЗК. „АНСКА РЕКА“ АД Валандово во стечај ги 
повикува поранешните сопственици и нивните правни 
наследници, државјани на Р. Македонија, доколку 
имаат да ги пријават своите побарувања од претприја-
тието, освен земјоделско земјиште, “во рок од 60 дена, 
сметано од денот на објавувањето на Огласот. 

2. Седиштето на ЗК. „АНСКА РЕКА“ АД Валан-
дово во стечај е на Улица „Првомајска“ бб-Валандово. 

3. Пријавувањето на побарувањето се врши на обра-
зец потпишан од Агенцијата на Ѓ. Македонија (Сл. 
весник на Р. Македонија 3/94) кој истовремено се доста 
вува и до Агенцијата на Р. Македонија Скопје Улица 
„Даме Груев“ бр. 14, поштенски фах 410. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал МЗТ „Хе-
пос" Д.О.О. - Скопје 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комнен'ата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 13.06.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со,: продажба на претпријатието на лица кои го превзе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. Перо Наков бб. во 
време од 8 до 14 часот. 

(1432) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АДМС 
„Благој Мучето - Струмица 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 13.06.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Климент Охрид-
ски“ бр. 27 Струмица во време од 7 до 14 часот. 

(1434) 

Врз основа на член 17 Од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ЕМУП 
„СЕРВИС“ А.Д. - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
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претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Љубљанска“ бб во 
време од 08 до 13 часот. 

(1391) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ФЛИП 
ФЛОП" - Кавадарци 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Фердо Росоман-
ски“ бб, во време од 08 до 15 часот. 

(1393) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „Нико 
Доага“ - Крушево 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 13.06.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Манчу Матак“ бр. 
3 во време од 8 до 14 часот. 

(1412) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, МЗТ „О-
према за возила“ ДОО - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 13.06.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

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

(1413) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „Коста 
Абраш" - Скопје 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Кленоец“ бб, 
Охрид во време од 9,00 до 13,00 часот. 

(1414) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Угостителско-трговското претпријатие „ИНТЕР-
НАЦИОНАЛ“ од Титов Велес,- претпријатие во опш-
тествена сопственост, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ СО ПОПУСТ 

1. Се објавува продажба на акции со попуст во 
вкупна вредност од 13.800 акции. 

Цената на една акција изнесува 100 ДМ. 
2. Право на купување на акции со попуст имаат: 
- Работниците кои во УТП „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ 

Титов Велес работеле непрекинато 2 години пред доне-
сувањето на Одлуката за трансформација. 

- Лица чиј работен однос престанал во УТИ „ИН-
ТЕРНАЦИОНАЛ“ Титов Велес, а во него работеле 
непрекинато 2 години. 

- Пензионирани работници кои во УТП „ИНТЕР-
НАЦИОНАЛ“ Титов Велес работеле најмалку 2 го-
дини. 

Право на повластено купување на акции може да се 
користи еднократно и тоа само во едно претпријатие. 

3. Вработените и други лица кои имаат право да 
купат акции со попуст, попустот го користат индивиду-
ално и тој изнесува 30°/о за секој вработен зголемен за 
1°/о за секоја полна година работен стаж во УТП „ИН-
ТЕРНАЦИОНАЛ“ Титов Велес, со тоа што износот на 
купените акции со попуст не може да го надмине изно-
сот од 25.000 ДЕМ. Акциите Што се купуваат со попуст 
се достапни за сите корисници на попустот под еднакви 
услови. Вкупниот број на акции што се купуваат со 
попуст се д4ли подеднакво на сите лица кои ќе запишат 
акции. Височината на попустот се одредува со Решение 
врз основа на документацијата на УТП „ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛ“. 

Цената на една акција изнесува 100 ДЕМ. 
4. Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши 

врз основа на посебно Решение издадено од УТИ „ИН-
ТЕРНАЦИОНАЛ“ по претходно поднесена писмена 
изјава од купувачот во која покрај податоците за купу-
вачот ќе го назначи и износот на акциите кој што има 
намера да го купи. 

5. Купувачите на акциите со попуст имаат права 
утврдени со законот. 

6. Рокот за запишување на акции со попуст изнесува 
8 дена од денот на објавувањето. 

7. Поблиски информации во врска со продажбата на 
акции со попуст можат да се добијат секој работен ден 
во службите на УТП „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ Титов Ве-
лес. 
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“ Врз основа на член 8 од Одлуката за трансформа-
ција на Угостителско трговското претпријатие „ИН-
ТЕРНАЦИОНАЛ“, извоз-увоз, Ц.О. со седиште во Ти-
тов Велес со издавање на акции заради дополнително 
вложувана и член 13 од Одлуката за издавана на ак-
ции, Работничкиот совет објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА КУПУВАЊЕ АК-
ЦИИ ЗАРАДИ ДОПОЛНИТЕЛНО ВЛОЖУВАЊЕ 

I 

Акциите за дополнителното вложување ги издава 
Угостителско трговското претпријатие „ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛ“, извоз-увоз, Ц.О. со седиште во Титов Ве-
лес на ул. „Маршал Тито“, бр. 40. Проценетата вред-
ност на претпријатието изнесува 4.600.000 ДЕМ. На 
31.12.1995 година „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ има вкупно 
165 вработени I 

II 

Основната главница на друштвото по извршеното 
дополнително вложување ќе изнесува 6.210.000 ДЕМ, 
од кои 1.610.000 ДЕМ се дополнителен капитал, што 
изнесува 35'^ зголемување на основната главница на 
друштвото. 

III 

Се издаваат вкупно 62.100 акции, од кои : 

- 16.100 обични акции по основ на дополнително 
вложување; 

- 6.900 приоритетни акции кои ќе му бидат издадени 
на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување; и 

- 25.300 приоритетни акции кои ќе и бидат издадени 
на Агенцијата, кои вложувачот е должен да ги откупи 
во рок од една година, од денот на потпишувањето на 
договорот за дополнително вложување; и 

- 13.800 обични акции кои вработените и другите 
лица кои имаат право согласно законот ќе ги купат со 
попуст. 

IV 

Акциите се издаваат со номиналната вредност од 100 
ДМ кои изразени во денари изнесуваат 2.621,14 денари, 
според курсот на Народна банка на Македонија на 
31.12.1994 година. Акциите се издаваат во апоени од 
100, 500 и 1000 ДЕМ. 

V 
Потенцијалните инвеститори се должни да поднесат 

програма за развој на „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“, која 
треба да содржи: резиме на понудата согласно шемата 
понудена во одлуките за критериуми (Образец бр. 8); 
претставување на купувачот (понудувачот) - инвести-
торот; развојна стратегија на „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ 
со планирани биланси за приливот на средствата; пону-
дена цена и услови на плаќање на акциите; политика на 
вработување; планирани инвестиции; бројот на акциите 
кои има намера да ги купи и други податоци кои се од 
значеа за претставувана на понудувачот. 

VI 
Право на учество на јавниот повик имаат сите 

правни и физички, домашни и странски лица. 

Понудите се примаат во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на овој повик. 

VII 
Понудите за купување акции заради дополнително 

вложување се доставуваат во затворени плика до Уго-
стителско трговското претпријатие „ИНТЕРНАЦИ-
ОНАЛ“, извоз-увоз Ц.О. на ул. „Маршал Тито“, бр. 
40, во Титов Велес, и до Агенцијата на Република Ма-
кедонија за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал. На пликот треба да се стави назнаката 
„понуда“, името на „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ како прет-
пријатие што се продава, името на инвеститорот и него-
вата адреса. 

VIII 
Доколку на јавниот повик се јави повеќе од еден 

понудувач, понудите ќе се вреднуваат според наведе-
ните критериуми. Сите инвеститори што поднеле по-
нуда за откуп на „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ со дополни-
телно вложување ќе бидат повикани да присуствуваат 
на состанокот во „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ на кој јавно 
ќе се отвораат понудите. На овој состанок заинтереси-
раните страни ќе можат да ги разгледаат понудите, да 
проверат дали се отворани пликовите на понудите, дали 
на пликовите се наведени сите потребни елементи и ќе 
присуствуваат на чинот на отворањето на понудите. 
Пред отворањето на понудите, претседателот на соста-
нокот ќе ги повика учесниците на евентуално дополну-
вање на нивните понуди. Дополнувањето кое ќе биде 
регистрирано записнички ќе стане дел на понудата. До-
полнувања по отворањето на понудите не е дозволено. 
Претседавачот јавно ќе ги прочита резимеата на при-
стигнатите отворени понуди. 

IX 

„ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ во рок од 8 дена од донесу-
вањето на одлуката ќе достави извештај до Агенцијата 
за текот на спроведување на постапката на прибирање 
и отворање на понудите за дополнително вложување, 
како и за донесената одлука за прифаќање на понудата 
на најповолниот инвеститор. Истовремено^ „ИНТЕР-
НАЦИОНАЛ“ ќе ги информира и учесниците за избо-
рот на најповолната понуда. 

X 
„ИНТЕРНАЦИОНАЛ“, со претходна согласност на 

Агенцијата ќе потпише договор со купувачот на акции 
заради дополнително вложување чија понуда ќе биде 
прифатена во рок од 15 дена од прифаќање на најповол-
ната понуда. Елементите од прифатената понуда ќе 
бидат составен дел на договорот за дополнителното 
вложување во претпријатието. 

Начинот на плаќањето се регулира во договорот за 
продажба на акции заради прибавување дополнителен 
капитал во согласност со понудената програма за раз-
вој. 

XI 
Во рок од 30 дена од денот на регистрацијата на 

трансформацијата „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ од Титов 
Велес во судскиот регистар, „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ од 
Титов Велес ќе им издаде потврди за обични акции на 
понудувачот кој купил акции по основ на дополнително 
вложување. 

XII 

Секој има право да изврши увид на сите податоци за 
„ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ од Титов Велес што се од зна-
чење за купување на обичните акции заради дополни-
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телното вложување, а особено на извештајот за проце-
нетата вредност и Одлуката за трансформација на 
„ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ од Титов Велес со издавање на 
акции заради дополнително вложување. 

Увидот се врши од денот на објавувањето на овој 
Јавен повик во просториите на „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ 
од Титов Велес, на ул. „Маршал Тито“, бр. 40 секој 
работен ден од 9 часот до 15 часот, во соба бр. 3. 

Поблиски информации за другите услови под кои се 
продаваат акциите и за начинот на спроведувањето на 
овој Јавен повик за прибирање на понуди за купување 
на акции можат да се добијат од Комисијата во просто-
риите на „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ од Титов Велес секој 
ден од 10 до 14 часот, во соба бр. 3, или на телефон 31-
255. 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното 
претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ - Скопје 
објавува 

ПОВТОРЕН ЈАВЕН ПОВИК бр. 4 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА ПОЛИЕТИЛЕНСКО ЦРЕВО СО ВИСОКА 
ГУСТИНА СО ПРЕЧНИК ОД 0 32 мм 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Нарачателот на повикот е ЈП за ПТТ сообраќај 
„Македонија“ - Скопје. 

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

1.2. Предмет на нарачката е полиетиленско црево со 
висока густина Ф32 за потребите на изградба на диги-
тална оптичка мрежа во Република Македонија според 
тендер документацијата. 

1.3. Количина: 300 км полиетиленско црево. 
1.4. Рок на испорака: според динамиката на испо-

рака дадена во тендер документацијата. 
1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 

прифаќање на понудата. 
1.6. Технички карактеристики на уредите: дадени во 

тендер документацијата. 
1.7. Рок на поднесување на понудите: до 02/07/1996 

година до 09:00 часот. 
1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.9. Право на учество на повикот имаат сите правни 

и физички лица. 
1.10. Постапката на повикот се спроведува согласно 

Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/ 
96). 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендер документацијата може да се подигне во 

Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ -
Скопје ул. „Орце Николов“ бб - Скопје, во Секторот за 
инвестиции, соба број 211, секој работен ден од 10:00 до 
14:00 часот. Износот на надоместокот што треба да се 
плати при подигана на тендер документацијата е непо-
вратен износ од 100 ДМ во денарска противвредност на 
жиро сметка: 40100-601-495, или на девизна жиро 
сметка: 40100-62016-2573100-1950 АД Комерцијална 
банка - Скопје. 

2.2. Понудите треба да бидат придружени со тендер 
гаранција во износ од најмалку 2°/о од вредноста на 
понудата во Валута на понудата, издадена од прво-
класна банка. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот. 

3.2. Понудите треба да се достават согласно чл. 27 и 
28 од Уредбата за јавни нарачки. 

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават документацијата предвидена со чл. 61 од Уред-
бата за јавни нарачки. 

3.4. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе биде извр-
шено на ден 02/07/1996 година во 12:00 часот во просто-
риите на Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македо-
нија“ - Скопје, во салата на 4-ти кат. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите и про-
грамата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани. 

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

Дополнителни информации можат да се добијат на 
телефон 091 141 115. 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Службен весник на РМ“, бр. 18/96), Мини-
стерството за финансии објавува 

ИСПРАВКА 
на ЈАВНИОТ ПОВИК бр. 1 

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА, 
ИНСТАЛИРАЊЕ И ВОВЕДУВАЊЕ ВО РАБОТА 
НА МАШИНСКА, КОМУНИКАЦИОНА И ПРО-
ГРАМСКА ОПРЕМА ЗА ДООПРЕМУВАЊЕ НА 
ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ НА УПРАВАТА 
ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 
(Објавен во „Службен весник на РМ“, бр. 30/96) 

Во точката 1. Општи услови, потточка 1.7. бројот 
„7" се заменува со бројот „15", а во потточките 2.2. и 
3.4. датумот „27.06.96" се заменува со датумот 
„05.07.96". 
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