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

„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. Број 30 

Вторник, 18 Јуни 1996 
Скопје 

Год.LII 

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

561. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 

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

ОДЛУКА 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Потполно се ослободува од натамошно извршување 
на изречената парична казна: 

1. Александар Спасо Спасовски од Скопје. 

II 

Извршувањето на казната затвор се заменува со 
условна осуда за време од 1 година на осудените лица: 

1. Бајрам Меметсали Демиров од с. Конче, во тра-
ење од 1 месец, 

2. Кире Лазо Манев од Свети Николе, во траење од 
2 месеца. 

III 

Делумно се ослободува од извршување на казната 
затвор осуденото лице: 

1. Раде Стојко Стојановски од Скопје, во траење од 
3 месеци. 

IV 

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

Бр. 08-451 
12 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

562. 
Врз основа на член 15 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 
4/96), Владата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
ИЗРАБОТУВАЊЕ ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИ-

ЧКИ ПЛАНОВИ 

Член 1 
Се основа Јавно претпријатие за изработувана про-

сторни и урбанистички планови. 
Член 2 

Јавното претпријатие работи под фирма: „Јавно 
претпријатие за просторни и урбанистички планови“. 

Скратен назив на фирмата гласи: „ЈП за просторни 
и урбанистички планови“ 

Седиштето на претпријатието е во Скопје. 
Член 3 

Дејноста на претпријатието е: 
- изработување на Просторен план на Републиката; 

Просторен план на регион; на национален парк; на 
општина и град Скопје; 

- изработување на Генерален урбанистички план; 
Детален урбанистички план; Урбанистичка документа-
ција за населено место во општината; Урбанистички 
план за граничен премин и за локалитет со објекти од 
јавен интерес; 

- изработување на стручни анализи, студии и инфор-
мации за состојбите во планирањето, мониторинг и 
контрола на спроведуваното на плановите; 

- изработување на регулативи, нормативи и стан-
дарди за планирање и 

- изработување на услови за градба (изводи од про-
сторен и урбанистички план), по барано на инвести-
тори и други заинтересирани правни и физички лица. 

Член 4 
За извршување на задачите од член 3 на оваа од-

лука, во Јавното претпријатие се формираат организа-
циони единици за: просторно планирање; урбанистичко 
планирање; студии и истражувања; документација на 
просторот и заеднички работи како и подрачни еди-
ници. 

Подрачните единици се формираат за изработување 
на детални урбанистички планови и за урбанистичка 
документација за населено место во општината, а за 
подрачјето на повеќе општини. 

Бројот и составот на подрачните единици, во завис-
ност од потребите, ќе се утврди со актот за организа-
ција на Јавното претпријатие. 

Член 5 
Органи на Јавното претпријатие се: Управен одбор 

и Директор. 
Надлежностите, организацијата и работата на орга-

ните на Јавното претпријатие, како и други работи од 
значено за делокругот на Јавното претпријатие се уре-
дуваат со Статут на Јавното претпријатие. 

Член 6 
Средствата за основано на Јавното претпријатие се 

обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. 
Член 7 “ 

Именувањето на членови на Управниот одбор, име-
нувањето на директор и донесување на Статутот на 
Јавното претпријатие ќе се изврши во рок од два месеци 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

За вршител на должноста директор на Јавното прет-
пријатие Владата на Република Македонија го именува 
Боро Јосифов. 

Вршителот на должноста директор ќе ги врши рабо-
тите за запишувано на претпријатието во судскиот ре-
гистер и други активности потребни за почеток со ра-
бота на Јавното постпријатие. 
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Член 8 
Работите околу почетокот со работа на Јавното 

претпријатие ќе ги координира Министерството за ур-
банизам, градежништво и заштита на животната среди-
на. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1510/1 
13 мај 1996 година 

Скопје 

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

Бр. 23-1794/1 
10 јуни 1996'година 

Скопје 

месец јули 1995 година се доделуваат средства во вкупен 
износ од 100.000.000,00 денари и тоа на: 
- Неготино 48.730.000,00 денари 
- Кавадарци 41.000.000,00 денари 
- Радовиш 5.140.000,00 денари 
-Валандово 5.130.000,00 денари 

Член 2 
Член 3 се брише. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од Денот 

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

563. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
број 52/92) и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ број 38/ 
90), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ОБЕ-

ДИНЕТИТЕ АРАПСКИ ЕМИР АТИ 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Обединетите Арапски Емирати на амбаса-
дорско ниво. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра,-

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

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 23-1751/1 
10 јуни 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија 

1 Бранко Црвенковски, с.р. 

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

564. 
Врз основа на член 5, став 1 од Законот за условите 

и начинот на користено на средствата на с о л и д а р н о с т а 
за отстранување на последиците од елементарни непо-
годи во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“, бр. 18/76 и 30/77), Владата на Република Македо-
нија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ И З А ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА НА 
СОЛИДАРНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 

ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Член 1 
Во Одлуката за користено и за висината на сред 

ствата на солидарноста на Република Македонија за 
отстранување на последиците од елементарни непогоди 
(„Службен весник на РМ“, бр. 17/96) . член 1 се менува 
и гласи: 

„Член 1 

Од средствата на солидарноста на Република Маке-
донија за отстранување на последиците од поплавите од 

565. 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен веснијк на РМ“ број 
38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
З А ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОСНОВАЧКИТЕ ПРАВА 
ВРЗ УЧИЛИШНИОТ ЦЕНТАР З А ЖЕЛЕЗНИЧКИ 
И ПТТ СООБРАЌАЈ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ 

СКОПЈЕ 

Чден 1 
Се преземаат основачките права врз Училишниот 

центар за железнички и ПТТ сообраќај „Владо Тасев-
ски“ - Скопје кој ќе продолжи со работа како државно 
училиште со истото име. 

Член 2 
Со оваа одлука, а според Одлуката за издвојување 

на Училишниот центар за железнички и ПТТ сообраќај 
„Владо Тасевски“ - Скопје од составот на ЈП Македон-
ски железници - Скопје број 142 од 23.02.1996 година, 
се преземаат: 

1. Деловниот простор со површина од 13.000 м2; 

2. Училишната и друга опрема според пописната 
листа на Училишниот центар за железнички и ПТТ 
сообраќај „Владо Тасевски“ - Скопје; и 

3. Кадарот - вкупно 77 работници од кои: 
1 - директор, 1 - помошник на директорот, 1 - се-

кретар, 1 - економ, 15 - технички персонал, 29 - настав-
ници по општообразовни предмети и 29 - наставници по 
стручни предмети. ј 

Наставниците се преземаат со бројот на часовите со 
кои изведувале настава во Училишниот центар за же-
лезнички и ПТТ сообраќај „Владо Тасевски“ - Скопје 
во учебната 1996/97 година. 

Член 3 
Училишниот центар за железнички и ПТТ сообраќај 

„Владо Тасевски“ - Скопје ќе врши воспитно-обра-
зовна дејност согласно Законот за средното образова-
ние. 

Член 4 
Доджноста директор на Училишниот центар за же-

лезнички и ПТТ сообраќај „Владо Тасевски“ - Скопје 
ќе ја врши сегашниот раководител на Училишниот цен-
тар, до именување на директор. 

Член 5 
Средствата за работа Ѕа Училишниот центар за же-

лезнички и ПТТ сообраќај „Владо Тасевски“ - Скопје 
ќе се обезбедуваат согласно Законот за средното образо-

вание. 
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Член 6 

Уписот на Училишниот центар за железнички и 
ПТТ сообраќај „Владо Тасевски“ - Скопје во судскиот 
регистар ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 7 
Училишниот центар за железнички и ПТТ сообраќај 

„Владо Тасевски“ - Скопје ќе донесе статут во рок од 2 
месеци од денот на уписот во судскиот регистар. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија44. 

Број 23-645/1 
17 април 1996 година 

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

566. 
Врз основа на член 56, став 3 од Законот за заштита 

на животните од заразни болести што ја загрозуваат 
целата земја („Службен лист на СФРЈ“ бр. 43/86 и 53/ 
91), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување 
на Уставот на Република Македонија е преземен како 
републички закон („Службен весник на РМ“ бр. 82/92) 
и член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕН ВЕТЕ-
РИНАРСКО-САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ 
НА ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТ-
ПАДОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, СЕМЕ 
ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ОПЛОДЕНИ 
ЈАЈНИ ЌЕЛИИ ЗА ОПЛОДУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ 
И НА ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ 
ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ ПРЕКУ ГРАНИ-

ЦАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за висината на надоместокот за извр-
шен ветеринарско-санитарен преглед на пратки, на жи-
вотни, производи, суровини и отпадоци од животинско 
потекло, семе за вештачко осеменување, оплодени 
јајни ќелии за оплодување на животни и на други пред-
мети со кои може да се пренесува заразна болест преку 
границата на Република Македонија („Сл. весник на 
РМ“ бр. 36/94), во точката 2 под точка 1; во алинеја 1 
бројот „600" се заменува со бројот „1000", а бројот „60" 
се заменува со бројот ,100“; 

во алинејата 2 бројот „1200" се заменува со бројот 
„1800", а бројот „120" се заменува со бројот „180"; 

во алинејата 3 бројот "1800" се заменува со бројот 
„3000", а бројот „180" се заменува со бројот „300"; 

Во подточката 2, во алинеја 1 бројот „600" се заме-
нува со бројот „1000", а бројот „60" се заменува со 
бројот ,ДОО“; 

Во алинеја 2 бројот „1800" се заменува со бројот 
„3000", а бројот „180" се заменува со бројот „300"; 

Во подточката 3, во алинеја 1 бројот „600" се заме-
нува со бројот „1000", а бројот „60" се заменува со 
бројот ,ДОО“; 

во алинеја 2 бројот „1800" се заменува со бројот 
„3000", а бројот „180" се заменува со бројот „300"; 

Во подточката 4; во алинеја 1 бројот „600" се заме-
нува со бројот „1000", а бројот „60" се заменува со 
бројот ,100“; 

во алинеја 2 бројот „1700" се; заменува со бројот 
„3000", а бројот „170" се заменува со бројот „300"; 

Во подточката 5, во алинеја 1 бројот „600" се заме-
нува со бројот „1000", а бројот „60" се заменува со 
бројот ,ДОО“; 

во алинеја 2 бројот „1700" се заменува со бројот 
"3000", а бројот „170" се заменува со бројот „300"; 

2. Во точката 3 потточка 1, во алинеја 1 бројот „300" 
се заменува со бројот „700"; 

во алинеја 2 бројот „600" се заменува со бројот 
„1200", 

Во подточката 2; во алинеја 1 бројот „360" се заме-
нува со бројот „500", а бројот „36" се заменува со бро-
јот „150"; 

во алинеја 2 бројот „360" се заменува со бројот 
„500", а бројот „36" се заменува со бројот „150". 

3. Во точката 4; во алинеја 1 бројот "300" се заме-
нува со бројот „500"; 

во алинеја 2 бројот „600" се заменува со бројот 
„1000"; 

4. Во точката 5 бројот „3600" се заменува со бројот 
„5000"; 

5. Во точката 8 бројот „600" се заменува со бројот 
„1000"; 

6. Во точката 9; во алинеја 1 бројот „600" се заме-
нува со бројот „1000"; 

во алинеја 2 бројот „1000" се заменува со бројот 
„1500". 

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

Број 23-1766/1 „ 
10 јуни 1996 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

567. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 
63/95), Владата на Република Македонија донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Н А И М Е Н У В А Њ Е Коли-
чина 

1 2 3 4 

70.04 Влечено или дувано стакло, 
во форма на листови или 
плочи, со или без слој за ап-
озици ја или рефлексија, 
но поинаку необработено; 

7004.10 - Бојосани во маса непро-
зирни планирани или со 
слој за апсорпција или ре-
флексија; 

7004.101 прозорско влечено 
а) стакло солар бел блу 35 
(6+12+6) 510 м2 

б) стакло Д = 6 мм 352 м2 

в) стакло Д = 8 мм 81 м 

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

Број 23 1777/1 Претседател на Владата 
10 јуни 1996 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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568. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 
63/95), Владата на Република Македонија донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Н А И М Е Н У В А Њ Е Коли-
чина 

1 2 3 4 

8471.93 

8471.931 
8471.99 
8471.992 

4201.00 Седларски и сарачки произ-
води за кои и да било жи-
вотни (вклучувајќи штран-
ги за амови, поводи, коле-

.ници, кошници за муцка, 
подлошки и перничиња за 
ссдла, торби-бисаги, ка-
пути за кучиња и слично) од 
кој и да било материјал 

4201.1 - Ковчези, куфери, несе-
сери, аташе-куфери, актен-
чанти, школски торби и 
слични конејнери; 

4201.12 - - со надворешна повр-
. шина од пластични маси 
или .од текстилни матери-
јали 
а) Ташни 2 парчиња 

84.71 Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; магнетни 
или оптички читач и, ма-
шини за препишувана на 
податоци на носители на 
податоци во кодирана 
форма и машини за обра-
ботка на такви податоци, 
неспомнати или неопфа-
тени на друго место; 

8471.20 - Дигатални машини за ав-
томатска обработка на по-
датоци, што во исто ку-
ќиште имаат најмалку една 
централна единица, како и 

. една влезна единица и една 
излезна единица или комби-
нирана влезно-излезна еди-
ница; 

8471.209 друго 
а) Пренрсен компјутер 1 парче 

8471.9 -Друго ; 
8471.92 влезни и излезни еди-

ници, испорачани посебно 
или како дел од систем, 
вклучувајќи влезни и 
излезни единици што во 
исто куќиште имаат и ме-
мориски единици; 

8471.921 линиски и сериски пе-
чатачи 
а) матричен печатар 1 парче 

8471.925 видео дисплеи, повеќе 
бојни и врз база на течни 
кристали 

а) колор монитор 1 парче 
8471.926 комплетни електрон-

ски тастатури 
а) тастатури 1 парче 

8471.9269 други 
а) мини маус 1 парче 
- - мсмориски единици, 
испррачани посебно или , 
како дел на систем; 

екстерни мемории 3 парчиња 
- - друго; 
- - - контролни уреди и ј 
адаптери 7 дарчиња 

85.44 Изолирана жица (вклучу-
вајќи емајлирана и анодизи- , 
рана жица), кабли (вклучу-
вајќи и коаксијални кабли) 
и други изолирани елек-
трични спроводник, со или 
без конектори; кабли од оп-
тички влакна изработени 
од поединечно оплаштени 
влакна, комбинирани или 
не со електрични спровод-
н и к , со или без конектори; 

8544.5 - Други електрични спро-
водник , за напон над 80 до 
1000 В; 

8544.51 — со конектори 
а) кабел со конектор 1 парче 

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

Број 23-1773/1 Претседател на Владата 
10 јуни 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

569. 
Бр? основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Сл. весник на Република Македонија бр. 20/93, 
63/93") Владата на Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 
СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака НАИМЕНУВАЊЕ количина 

1 2 3 4 

76.15 Трпезни, кујнски и други производи 
за домаќинство и нивни делови, од 
алуминиум; сунѓери за рибана са-
дови и перничиња за рибана или 
полирање, нараквици, и слично, од 
алуминиум; санитарни предмети и 
нивни делови од алуминиум; 

7615.10 - Трпезни, кујнски и други произ-
води за домаќинство и нивни де-
лови; сунѓери за рибање садови и 
перничиња за рибање или поли-

рање нараквици и слични; 5 парчиња 
84.19 Машини,уреди и лабораториска 

опрема (вклучувајќи .и ,електрично 
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1 2 3 4 

загревани) за обработка на матери-
јали со промена на температурата, 
како што е греење, варење, 
пржедо, дестилација, ректифика-
ција, пастеризација, парење, су-
шено, евапоризација, валориза-
ција, кондензација или разладу-
вање, освен машини и уреди за до-
маќинство; проточни и акумулаци-
они грејачи за вода, неелектрични: 

8419.8 - Други машини, уреди опрема 
8419.81 - за подготовка на топли пијалаци 

или за варање или греење на храна 
а) Електричен апарат за пржена со 
5 парчиња кивање (килер) 

84.38 Машини неспомнати ниту вклучени 
во други тарифни броеви на оваа 
глава за индустриско подготвување 
или производство на храна или пи-
јалаци, освен машините за екстрак-
ција или подготвувана на животин-
ски или растителни масти и масла; 

8438.60 - Машини за п о д г о т в у в а а 
овошје, ореви и зеленчук 
а) Машина универзалка (секцање, 
мешање) 10 парчиња 
б) Машина за лупење 'компири 10 парчиња 
в) Машина за сечена на леб - елек-
тронска или електрична (300 пар-
чиња за 1 час) 5 парчиња 

84.50 Машини за nepeibe, за домаќин-
ството и пералниците, вклучувајќи 
и машини кои перат и сушат; 

8450.1 - Машини со капацитет на суви 
алишта до 10 кг. 

8450.12 - - други, со вграден центрифуга-
лен уред за цеде!Бе 
а) Машини за nepeibe со капацитет 
до 10 кгр. суви алишта 100 парчиња 

8450.20 - Со капацитет на суви алишта над 
10 кг. 
а) Машини за перење со капацитет 
над 10 кгр. суви алишта 10 парчиња 

84.71 Машини за автоматска обработка 
на податоци и нивни единици; маг-
нетни или оптички читачи, машини 
за препишување на податоци на но-
сители на податоци во кодирана 
форма и машини за обработка на 
такви податоци, неспомнати или 
неопфатени на друго место; 

8471.20 Дигитални машини за автоматска 
обработка на податоци, што во 
исто куќиште имаат најмалку една 
централна единица, како и ера 
влезна и една излезна единица или 
едн1[Г" комбинирана влезноизлезна 
единица; 
а) Персонален компјутер ПЦ, АТ 
486/100 МХ2/4 МБ РАМ ХАРД 
ДИСК МИН мб колор монитор 14 
,ЛП Флопи 144 мб За“.мини Товер, 
Тастатура, Маус - комплетна таста-
тура 60 парчиња 

8471.9 -Друго 
8471.92 - влезни и излезни единици, испо-

рачани посебно или Како Дел од си-
стем, вклучувајќи влезни излезни 
единици што во исто куќните 
имаат и мемориски единици 

8471.921 - линиски и сериски печатачи 
а) штампач Епсон ЛХ-300 60 парчиња 

85.16 Електрични проточни и акумулаци-
они греачи на вода и потопувачки 
грејачи, електрични апарати за гре-
ење простор и електрични уреди за 
греено почва; слектротермички 

' апарати за уредување коса (на пр. 
апарати за сушено коса, апарати за 
ондулација и апарати за сушење 
раце; електрични пегли; други 
слсктромеханички уреди за дома-
ќинството; електрични грејни от-
порници, освен оние од тар. бр. 
85.45; 

8516.60 -други рсрни; шпорети, решоа, 
скари и ражни; 

8516.601 - шпорети. 
а) Електрични шпорети со 4 плотни 
(30x30 см) и рерна 5парчиња 

8516.609 - друго 
а) Електрични рерни по три во си-
стем 20 парчиња 

87.03 Патнички автомобили и други мо-
торни возила, главно конструирани 
за превоз на лица (освен возилата 
од тар. бр. 87.02) вклучувајќи и мо-
торни возила за комбиниран превоз 
на лица (од типот „караван“ комби 
итн.) и автомобили за трки; 

8703.2 - Други возила со клипни мотори и 
со палена на свеќичка освен со ро-
тациони к липи и мотор; 

8703.22 - со зафатнина на цилиндрите над 
100 до 1500 см3 

9703.229 -.други 
а) Комбинирано возило „Сузуки ке-
риван" 6 парчиња 

87.04 Моторни возила за превоз на стоки 
8704.3 - Други, со клипен мотор со вна-

трешно согорување на палење со 
помош на свеќичка; 

8704.31 - со бруто маса до 5 т. 
8704.311 - составени 

а) Товарни возила комбе „Сузуки 
кериван'4 6 парчиња 

2.Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија4" 

Бр. 23-1776/1 
10 јуни година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски с.р. 

570. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр; 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ 63/94), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 27 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ З А ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За советник на министерот за образование и фи-
зичка култура се назначува Киро Стефановски, досега-
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шен главен инженер во Акционерското друштво 
„ЕМО" - Охрид, Институт за енергетика - ХЕП -
Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-1594/2 
27 мај 1996 година 

Скопје 

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

571. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен ресник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ 63/94), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 27 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА 

1. Се разрешува Верица Мал инкова од должноста 
помошник на министерот за одбрана и раководител на 
Секторот за правни работи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-1627/2 Претседател на Владата 
27 мај 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

572. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ 63/94), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 27 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА 

1. Се разрешува полковник Димитар Домазетовски 
од должноста помошник на министерот за одбрана и 
раководител на Секторот за кадровски работи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-1627/3 Претседател на Владата 
27 мај 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

помошник на министерот за надворешни работи и рако-
водител на Секторот за Балкан. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр 17-1682/2 Претседател на Владата 
27 мај 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

574. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 4р/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ 63/94), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 27 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ З А РАЗВОЈ 
1. Се разрешува м-р Тошо Мешевски од должноста 

советник на министерот за развој, поради заминување 
во друга работна организација, заклучно со 31.05.1996 
година. 

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

Бр. 17-1693/2 Претседател на Владата 
27 мај 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, С.р. 

575. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ 63/94), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 3 јуни 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ З А ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-

СТОПАНСТВО 
1. За советник на министерот за земјоделство, шу-

марство и водостопанство се назначува Раде Ристевски, 
досегашен советник во А К „Лозар" - Титов Велес. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-1562/2 Претседател на Владата 
3 јуни 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

576. 

573. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ 63/94), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 27 мај 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-. 

СТЕРСТВОТО З А НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

1. За потсекретар во Министерството за надво-
решни работи се назначува Огнен Малески, досегашен 

Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита 
на животните од заразни болести што ја загрозуваат 
целата земја („Службен лист на СФРЈ“ бр. 43/86 и 53/91 
и „Сл. весник на Република Македонија“ бр. 83/92), кој 
со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уста-
вот на Република Македонија е преземен како репу-
блички пропис, министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство донесува 

НАРЕДБА 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЧАПУНКАРИ И 
НА ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД 
ЧАПУНКАРИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА АЛ-

БАНИЈА 
1. Заради попречување на внесување во Република 

Македонија на заразната болест лигавка и шап (Aphtae 
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episodticae), се забранува увоз од Република Албанија 
во Република Македонија и провоз преку територијата 
на Република Македонија на следните пратки: 

- живи чапункари (говеда, овци, кози, свињи и диви 
чапункари), 

- производи, суровини и отпадоци по потекло од 
чапункари. 

2. Забраната од точка 1 на оваа наредба се однесува 
и на пратките што патниците ги носат со себе. 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 17.05.1996 година. 

Бр. 11-3342/2 
4 јуни 1996 година 

Скопје 

Министер 
за земјоделство, шумарство 

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

577. _ _ - , 
Врз основа на член 14 од Законот за гаранција на 

Република Македонија за депонираните девизни вло-
гови на граѓаните и за обезбедување на средства и на-
чин за исплата на депонираните девизни влогови на 
граѓаните во 1993, 1994, 1995 и 1996 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 31/93, 70/94 и 65/ 
95), министерот за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО З А НАЧ-
ИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИСПЛАТА НА ДЕ-
НАРСКИ СРЕДСТВА ОД ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕ-

ВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Во Упатството за начинот и постапката за ис-
плата на денарски средства од депонираните девизни 
влогови на граѓаните („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 36/93, 54/93, 70/93, 2/95, 26/95 и 6/96), 
во точка 3, став 1 потточка б) бројот „60" се заменува 
со бројот „120". 

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

БроГ 11-4033/3 
7 јуни 1996 година 

Скопје 

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

Број 10-1487/1 
14 јуни 1996 година 

Скопје 

579. 
Ррз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на недвиж-
ностите на катастарската општина Плавуш - Општина 
Валандово. 

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

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

Број 10-1486/1 
14 јуни 1996 година 

Скопје 
Директор, 

дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р. 

580. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Златари - Опш-
тина Ресен. 

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

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

Број 10-1485/1 
14 јуни 1996 година 

Скопје 
Директор, 

дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р. 

578. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Побожје - Опш-
тина Чаир - Скопје. 

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

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

Директор, 
дипл. геод. инж. Димтар Џонов, с.р. 

581. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија бр. 70/92), по одржаната јавна расправа, на 
седницата одржана на 29 мај 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 42 став 2 од Колективниот 
договор на АД „ОХИС“-Скопје од декември 1994 го-
дина и член 76 став 3 од Колективниот договор за дејно-
ста хемиска индустрија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/94). 1 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на Ристо Новоселски од Скопје поведе по-
стапка ?а оценување законитоста на член 42 став 2 од 
Колективниот договор на АД „ОХИС“-Скопје, затоа 
што основано се постави прашањето за неговата со-
гласност со членот 135 став 3 од Законот за работните 
односи. 
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Уставниот суд на Република Македонија, при испи-* 
тувањето на законитоста на Колективниот договор на 
АД „ОХИС“-Скопје поведе постапка и за оценување 
законитоста на член 76 став 3 од Колективниот договор 
за дејноста хемиска индустрија затоа што се постави 
прашањето за неговата согласност со членот 135 став 3 
од Законот за работните односи. 

4. Судот на седницата утврди дека според членот 42 
од Колективниот договор на АД „ОХИС", решение за 
упатување на привремен принуден одмор донесува ра-
ботоводниот орган. 

Приговорот поднесен против решението за упату-
вање на работникот на привремен принуден одмор не го 
задржува извршувањето на решението. 

По приговор одлучува комисија за заштита на пра-
вата од работниот однос. 

Според членот 76 од Колективниот договор за дејно-
ста хемиска индустрија, работоводниот орган го опре-
делува организациониот дел односно делот на произ-
водниот процес односно работата во кој се организира 
привремен принуден одмор и неговото времетраење. 

Врз основа на одлуката на работоводниот орган за 
организирање на привремен принуден одмор, одговор-
ното лице на организациониот дел во кој се организира 
привремен принуден одмор, изготвува план за спрове-
дување на привремен принуден одмор, и со решение 
поединечно ги определува работниците кои се упату-
ваат на привремен принуден одмор. 

Приговорот поднесен против решението за упату-
вана на работникот на привремен принуден одмор не го 
задржува извршувањето на решението. 

Планот за спроведување на привремениот принуден 
одмор содржи: број на работници кои се упатуваат на 
привремен принуден одмор, времетраењето на привре-
мениот принуден одмор поединечно за секој работник, 
бројот на работници кои остануваат на работа, рабо-
тите кои се извршуваат од работниците кои не се упа-
тени на привремен принуден одмор заради обезбеду-
в а а на работите од претходниот член од овој Договор, 
можности за наизменично упатување на работниците 
на привремен принуден одмор, очекуваните економско-
финансиски ефекти од организирањето на привреме-
ниот принуден одмор и други прашања значајни за него-
вото организирање. 

По престанувањето на причините поради кои бил 
организиран привремениот принуден одмор работовод-
ниот орган со одлука утврдува дека престанала потре-
бата од организирање на привремен принуден одмор во 
организациониот дел, односно делот на производниот 
процес и дека се создадени услови за редовно производ-
ство, односно работа во истиот. 

5. Според член 32 став 5 од Уставот, остварувањето 
на правата на вработените и нивната положба се уреду-
ваат со закон и со колективни договори. 

Според член 135 од Законот за работните односи 
работникот има право да поднесува барана заради 
остварување на своите права од работниот однос, како 
и право на приговор против одлука донесена во врска со 
неговите права, обврски и одговорности. 

Барањето, односно приговорот работникот го ^од-
несува до органот утврден со колективен договор, во 
рок од 15 дена од денот на врачувањето на одлуката со 
која е повредено неговото право, односно од денот кога 
дознал за повредата на правото. 

Поднесувањето на барањето од став 1 на овој член 
го задржува извршувањето на одлуката до донесува-
њето на Конечна одлука кај работодавецот, освен во 
случаите утврдени со закон. 

Според член 84 од Законот, со колективен договор 
се доуредуваат во согласност со закон и со други про-
писи, правата, обврските и одговорностите на работни-
ците и на работодавецот од работен однос, како и обе-
мот и начинот на остварување на правата и обврските и 

другите одредби за прашања од интерес за работниците 
и работодавецот, како и начинот и постапката за реша-
вање на меѓусебните спорови. Колективниот договор 
се применува непосредно и е задолжителен за организа-
цијата на работниците и на работодавците кои го склу-
чиле и за сите работници и работодавци во Чјие име 
договорот е склучен. 

Во конкретниот случај, со одредбите од колектив-
ните договори, овозможено му е на работникот да под-
несе приговор против решението за упатување на при-
времен принуден одмор, меѓутоа с утврдено дека приго-
ворот не го задржува извршувањето на решението. 

Имајќи предвид дека одредбата од членот 135 од 
Законот за работни односи се однесува на остварување 
на правата на работникот да поднесува барана односно 
приговор заради остварување на правата од работен 
однос очигледно е дека со оспорените членови од ко-
лективните договори не се доведува во прашање пра-
вото на користење на правни средства вклучувајќи го и 
правото на приговор, меѓутоа се ограничува ова право 
со тоа што приговорот не го задржува извршувањето на 
решението за упатување работник на привремен гЈрину-
ден одмор. Иако согласно Законот може со колективен 
договор да се доуредат односите кои произлегуваат од 
работен однос тоа нормирање треба да биде во соглас-
ност со закон и со други прописи поради што Судот 
оцени дека членот 42 став 2 од Колективниот договор 

' на АД „ОХИС" и членот 76 став 3 од Колективниот 
договор за дејноста хемиска индустрија не се во соглас-
ност со членот 135 од Законот за работните односи. 

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

У.бр.306/95 У.бр.64/96 
29 мај 1996 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија 
д-р Јован Проевски, с р . 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за единствениот 
даночен број на даночните обврзници („Службен вес-
ник на Република Македонија'4 број 26/96) е направена 
грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ДАНОЧЕН 

БРОЈ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ 

Во член 6 став 1 зборовите: ,,-резидент, односно , 
местото во кое ја врши дејноста даночниот обврзник -
не - резидент“ наместо во четвртиот, петтиот и ше-
стиот ред треба да стојат во осмиот ред по зборот 
„обврзник“. 

Број 13-2091/2 
10 јуни 1996 година 

Скопје Законодавно-правната 
комисија на Собранието 

на Република Македонија 
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20. 
С П О Г О Д Б И 

Врз основа на член 95, став 2 од Законот за работ-
ните односи, Владата на Република Македонија и Соју-
зот на синдикатите на Македонија на 22.05.1996 година, 
склучија 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОПШ-
ТИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНИТЕ 
СЛУЖБИ, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ДРЖАВ-
НИТЕ ОРГАНИ, ОРГАНИТЕ НА ЛОКАЛНАТА 
САМОУПРАВА И ДРУГИТЕ ПРАВНИ ЛИДА КОИ 

ВРШАТ НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

1. Важењето на Општиот колективен договор за 
јавните служби, јавните претпријатија, државните ор-
гани, органите на локалната самоуправа и другите 
правни лица кои вршат нестопанска дејност се продол-
жува за четири години од денот на потпишувањето. 

2. Спогодбата се регистрира кај органот на држав-
ната управа надлежен за работите на трудот и се обја-
вува во „Службен весник на Република Македонија“. 

3. Со склучување на Спогодбата престанува да важи 
член 88 од Општиот колективен договор. 

Член 3 
Индивидуалните земјоделци можат по сопствен из-

бор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на повисока основица на оси-
гурување. 

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да 
плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на повисока основица на осигурување должни се 
до 31 март во тековната година да поднесат писмено 
барање до органот за јавни приходи во општината. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 1 април заклучно со јуни 1996 го-
дина. 

Бр. 02-2758 
7 јуни 1996 година 

Скопје Претседател 
на Управниот одбор, 
Ѓорѓи Атанасов, с.р. 

Сојуз на синдикатите на 
Македонија 

Претседател, 
Живко Тодевски, с.р 

Влада на Република 
Македонија 
Министер, 

Насер Зибери, с.р. 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 10 
на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93 и 19/95), 
Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 7 јуни 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСИ ОБИДИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ НА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ 

ЗА ПЕРИОДОТ АПРИЛ-ЈУНИ 1996 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-

рување според кои се пресметува и плаќа придонесот за 
пензиското и инвалидското осигурување за обврзни-
ците на данок од приход од земјоделска дејност на кои 
земјоделската дејност им е единствено занимање (во 
натамошниот текст: индивидуални земјоделци). ' 

Член 2 
Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и 

плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигу-
рување, се разврнуваат во основици на осигурување 
според висината на катастарскиот приход и тоа: 

22. 
Врз основа на член 5 од Статутарната одлука за 

изменување и дополнувани на Статутот на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/ 
95), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 7.06.1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ВИСИ-
НАТА, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ З А ВРАБОТУВАЊЕ 
НА ДЕЦА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХОФИЗИЧКИОТ 

РАЗВОЈ - ДЕЦА НА ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 

Во Одлуката за висината, начинот и условите за 
доделување на паричниот надоместок за вработување 
на деца со пречки во психофизичкиот развој - деца на 
осигуреници („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 34/95), во членот 4 по ставот 1 се додава нов 
став 2 кој гласи: 

„Во текот на годината претпријатието може да до-
бие паричен надоместок за вработување најмногу за 5 
деца со пречки во психофизичкиот развој“. 

Член 2 

Во членот 5 по ставот 2 се додава нов став 3 кој 
гласи: 

„За да се додели паричниот надоместок, претходно 
претпријатието треба да добие согласност од Фондот 
дека вработувањето може да се изврши“. 

Ред. Катастарски приход Месечна основица на Член 3 
бр. во денари осигурување Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“ 

Бр. 22-2757 
7 јуни 1996 година Претседател 

Скопје на Управниот одбор, 
Ѓорѓи Атанасов, с.р. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

- ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

На лицето Стаменовски Љупчо од Скопје, со не-
позната адреса на живеење му се поставува привремен 
старател - адвокат Лилјана Мизрахи во постапката 
ВПП. бр. 249/95. 

Од Општинскиот суд Скопје I во Скопје, ВПИ. бр,. 
249/95. (239\) 

Пред Општинскиот суд Скопје I - Скопје се води 
постапка за утврдување заложно право, исполнение на 
договор и надомест на материјална штета по тужбата 
на тужителот Чашуле Илија од Скопје, поднесена про-
тив тужениот Торбовски Тодор со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува тужениот Торбевски Тодор да се јави 
во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во 
судот. Во спротивно, постапката ќе продолжи така, што 
ќе му биде поставен времен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I во Скопје, Х.П. бр. 
2041/96. (243) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за утврдување право на 
сопственост на барака по тужбата на тужителот Живко 
Младеновски од Скопје, со стан на ул. „Димитар 
Чуповски“ бр. 2-а, против тужениот Кемал Мемедов од 
Скопје, д сега со непозната адреса на живеење. Вред-
ност на спорот 100.000,00 ден. 

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

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

Од Општинскиот суд Скопје II во Скопје, П. бр. 
1654/96. (240) 

Пред Општинскиот суд Скопје П - Скопје, заведен е 
спор за развод на брак по тужбата на тужителот Петре 
Трајаноски од Скопје, ул. „Коце Металец“ бр. 7/1-4, 
против тужената Вера Трајановска од Скопје, сега со 
непозната адреса во Шведска. 

Се повикува Вера Трајановска да се јави во судот во 
рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на 
огласот, или во истиот рок да ја достави својат.а точна 
адреса на живеење. Во спротивно, во смисла на член 84 
од ЗПП, со член 5 од Уставниот закон за спроведување 
на Уставот на РМ ќе и биде поставен привремен стара-
тел кој ќе ги штити нејзините интереси во спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје И во Скопје, III П. бр. 
1543/96. (237) 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по 
тужба на тужителката Атиџе Демировска од Скопје, 
против тужениот Али Демировски, кој што се наоѓа во 
странство со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Али Демировски кој се наоѓа 
во СР Германија, со непозната адреса во рок од 10 дена 
да му достави на судот со писмен поднесок или лично 
податоци за неговото живеалиште^ Ва.;спротивно, су-
дот преку Центарот за социјални работи ќе постави 
привремен старател од редот на адвокатите кој ќе ги 
штити неговите интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II во Скопје, XIII П. 
бр. 1679/96. (238) 

18 јуни 1996 

Пред Општинскиот суд Скопје II во Скопје, заведен 
е спор за развод на брак по тужбата на тужителот 
/Забри Зекировски од с. Булачани, а живее во Скопје, 
ул. „Кипарска“ бр. 18, против туежната Садет Зекиров-
ска родена Асани од Скопје на непозната адреса. 

Се повикува тужената Садет Зекировска родена 
Асани да се јави во овој суд и ја достави сегашната 
адреса на живеење во рок од 30 дена по објавуваното на 
огласот. Во спротивно, за неа ќе биде одреден времен 
старател кој ќе ги застапува нејзините интереси пред 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II во Скопје, XVI. П. 
бр. 978/95. I (255) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје, заведен с 
спор за утврдување на сопственост на недвижен имот, 
по тужбата на тужителот Дамчевски Миливоја, ул. ,ДО“ 
бр. 66, нас. Драчево, против тужената Тасевска Ј. 
Живка, ул. „10" бр. 66, нас. Драчево. 

Се повикува тужената Тасевска Ј. Живка да се јави 
во овој суд и ја достави сегашната адреса на живеење во 
рок од 30 дена по објавуваното на огласот. Во спро-
тивно, на тужената ќе и биде одреден привремен стара-
тел кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, XVI. П. бр. 
660/96. (235) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Се определува продажба со усно и јавно наддавање 
на 1/2 (една половина) идеална половина на недвижниот 
имот Бензинска пумпа со пратечки објекти и сообра-
ќајна инфраструктура на кп. бр. 6600, 6601, 6602, 6603, 
6604 и дел 1/2 од кп. бр. 6598 и 1/153 од кп. 6606, сите во 
мв. „Трнка“ во К О Богданци во вкупна површина од 
8.480 м2, во вредност од 14.080.000,00 денари. 

Усното јавно наддавано ќе се одржи по истекот на 
рокот од 30 дена на должникот Претпријатие за вна-
трешна и надворешна трговија на големо и малр, про-
изводство и услуги „Шимов“ Богданци, за што пријаве-
ните учесници дополнително ќе бидат известени. 

За усното и јавно наддавано ќе се истакне објава на 
судската табла и ќе се даде оглас во „Службен весник 
на РМ“. 

Заинтересираните кандидати пријавите да ги доста-
ват во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“. 

Сите заинтересирани кандидати кои ќе достават 
пријави во законскиот рок да уплатат 10% од износот 
на вредноста на објектот на депозитна сметка на судот. 

Опишаниот недвижен имот може да се разгледа во 
местото каде што се наоѓа во м.в. „Трика“ во Богданци. 

Овој оглас се доставува до странките и до надлеж-
ниот општински орган на Управата. 

Од Општинскиот суд во 'Гевгелија, 4.бр. 1613/95. 
(251) 

. ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд се води вонпарнична постапка за фи-
зичка делба по предлог на предлагачката Мицевска 
Владанка од Куманово, против тужениот Мидевски 
Ванчо со непозната адреса на живеено. 

Се повикува противникот Мицевски Ванчо во рок од 
30 дена од објавување на огласот да се јави во судот, да 
достави/-своја адреса, или, назначи полномошник. До-
колку во овој рок тужениот не се јави во судот, ниту 
било кое друго место не го извести судот за точната 
,адреса на противникот, судот ќе му постави привремен 
застапник и тоа Мери Манаки - Филиповска, стручен 
соработник при Општинскиот суд во Куманово. 

Од Окружниот суд во Куманово,V. ВПП. брI 71/96 
год. (234) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани покрената е по-
стапка за развод на брак по тужбата на тужителот То-
дор Филипов од с. Зрновци општина Кочани, против 
тужената Тереса Знобил Филипова на привремена ра-
бота во Германија со непозната адреса. 

Се повикува тужената Тереса Зенобил Филипова да 
се јави во рок од 30 дена во Општинскиот суд во Ко-
чани. Доколку тужената не се јави во определениот рок 
ниту пак постави полномошник. Судот за привремен 
застапник и ја определува Виолета Миладинова, стру-
чен соработник во Општинскиот суд во Кочани, која ќе 
ги застапува интересите на тужената. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 294/96. (247) 

По истекот на овој рок судот на тужените ќе им 
постави времен старател преку ЦСР - Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 354/96. (225) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
поради сопственост по тужба на тужителот Момчило 
Миновски од Скопје и Павле Чуприна од с. Непрош-
тено, против тужениот Овошно Лозов Расадник - Те-
тово. 

Бидејќи тужениот Овошно Лозов Расадник - Тетово 
сега е со непозната адреса да биде објавен оглас да во 
рок од 30 дена се јави негов преставник во судот. До 
колку во истиот рок не се јави на истиот ќе му биде 
поставен привремен старател кој ќе ги застапува него-
вите интереси се до окончувањето, на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 793/96. (226) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Пред Општинскиот суд во Титов Велес во тек о 
постапка за постоење на договор - сопственост, по туж-
бата на туажителот Џуџак Туфо од с. Г. Оризари -
Титов Велес, против тужениот Бекташи Сали од с. Г. 
Оризари. 

Бидејќи тужениот с со непозната адреса, за привре-
мен застапник му се одредува Варналиева Сузана, стру-
чен соработник при Општинскиот суд во Титов Велес. 
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во 
постапката се додека тужениот или неговиот полно-
мошник не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд*во Титов Велес, П. бр. 13/96 
год. (233) 

Пред Општинскиот суд во Титов Велес поведена е 
постапка за сопственост по тужба на тужителите Дав-
чев Ацо од Титов Велес, ул. „Андон Шуков“ бр. 8/39 и 
Перкова Мери од Титов Велес, ул. „Боге Николовски44 

бр. 2, против тужениот Камишев Владо Боро, сега со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува лицето Камишев Владо Боро, или пак 
неговите наследници во рок од 15 дена од денот на 
објавува н,ето на овој оглас да се јават пред Општин-
скиот суд во Титов Велес. Доколку во наведениот рок 
тоа не го сторат за привремен застапник му се одредува 
Јачова Биљана, дипломиран правник, стручен соработ-
ник во Општинскиот суд во Титов Велес, која ќе ги 
застапува интересите на тужениот во постапката се до 
дека истиот или неговите наследници не се појават пред. 
судот, или пак додека не назначат полномошник. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 601/96. 
(236) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Се повикува лицето Абди Нахит од с. Боговиње, 
сега со непозната адреса во Германија да се јави во 
Општинскиот суд во Тетово, во рок од 15 дена, по 
објавуваното на огласот или да ангажира свој полно-
мошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе 
му постави времен старател кој ќе ги штити неговите 
права и интереси се до окончувањето на спорот. 

. Од Општинскиот суд во Тетово, П .бр. 679/96. (224) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
сопственост, по тужбата на тужителот Ќазими Феми од 
с. Џепчиште, против тужените Насер Вејсели и Нецбе-
дин Вејсели, двајцата од с. Џепчиште, на привремена 
работа во Швајцарија, со непозната адреса. 

Се повикуваа тужените да се јават на судот, да'До-
стават точна адреса и да одредат полномошник; кој ќе 
ги застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 
дена сметано од објавувањето на огласот. 

Пред овој суд заведен е процес за развод на брак од 
Ибрахим Назим од Тетово, ул. „Љуботенска“ бр. 71, 
против Асани Лирија од Тетово, а сега со непозната 
адреса во Германија. Се повикува тужената да се јави 
на судот или постави застапник во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот. По истекот на овој рок ќе и 
биде поставен времен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1820/95. (228) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
исполнување на договор за купопродажба по тужбата 
на тужителот Ваидин Сулејмани од с. Жеровјане, про-
тив тужениот Исан Исмаили од с. Жеровјане сега со 
непозната адреса во Турска. Вредност на спорот 40.000 
денари. 

Се повикува тужениот Исан Исмаили од с. Жеров-
јане, сега со непозната адреса во Република Турција, да 
се јави во рок од 30 дена пред овој суд, да ја достави 
неговата сегашна адреса, или, пак, постави свој полно-
мошник кој ќе се грижи за неговите права во постап-
ката, во спротивно по истекот на овој рок судот ќе му 
постави привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 651/96. (229) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води граѓанска 
постапка за регресно побарување по тужбата на тужи-
телот АД З О И Л „Македонија“ - Филијала - Тетово, 
против тужениот Ајдини Џелал од Тетово, ул. „Илин-
денска“ бр. 4/13 - Тетово, сега со непозната адреса во 
странство. Вредност на спорот 18.786,00 денари. 

Се повикува тужениот Ајдини Џелал од Тетово, сега 
со непозната адреса во странство, да се јави во рок од 30 
дена, пред овој суд, да ја достави сегашната адреса или, 
пак, постави свој полномошник кој ќе се грижи за него-
вите права во постапката. По истекот на овој рок, судот 
на истиот ќе му постави привремен старател кој ќе се 
грижи за неговите права во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 636/96. (230) 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води бракораз-
воден спор по тужбата на Фекрије Фазлии од Тетово 
против Бујар Беџети од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ 
блок 70 бр. 145, стан 9, влез 1. 

Се повикува тужениот Бујар Џевдет Беџети од Те-
тово, сега со непозната адреса во Германија, да се јави 
во Општинскиот суд во Тетово, во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди 
полномошник. Во спротивно, преку Центарот за соци-
јална работа - Тетово ќе му биде одреден привремен 
застапник кој ќе го застапува до правосилното окончу-
вање на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 322/96. (241) 

Пред судот е во тек постапката за докажување 
смртта на лицето Зибери Сали од татко Асан бивш од с. 
Доброште. 
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Се повикува Зибери Сали од татко Асан од с. До-
броште да се јави во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во просториите на Општинскиот суд 
во Тетово, или пак во погоре наведениот рок во просто-
риите на Општинскиот суд во Тетово, да се јави било 
кое друго лице што нешто знае за Зибери Сали. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 155/96. (242) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
сопственост по тужбата на тужителот Беџети Назиф од 
с. М. Речица, пратив тужениот Ибраими Иса од с. М. 
Речица, сега со непозната адреса во Република Турција. 
Вредност на спорот 20.000 денари. 

Се повикува тужениот Ибраими Иса во рок од 30_ 
дена да се јави пред овој суд, ја.достави сегашната 
негова адреса или постави свој полномошник. Во спро-
тивно, по истекот на овој рок судот на истиот ќе му 
постави привремен старател кој ќе се грижи за него-
вите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 426/96. (231) 

Пред овој суд се води постапка по тужба на тужите-
лите Рамадани Рефет од с. Порој и Идризи Есат 
Исмаил од с. Порој, поднесена против тужените Сулеј-
мани Абдулхалим, Исмаи Зеќавет, Исмата Хасим и 
Исмати Исницеват сите од Тетово, и Хава Хаџер од 
Турција. 

Се повикува лицето Хава Хаџере? да се јави во рок 
од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РМ“ во Општинскиот суд во Тетово, или да 
ангажира нејзин полномошник. Во спротивно, овој суд 
по службена должност ќе и постави привремен стара-
тел кој ќе ги штити неговите - нејзините права и инте-
реси сЅ до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово. (244) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Ст. бр. 504/96 од 11. VI. 1996 година, е отворена стечајна постапка над ' 
должникот АД „АНГРОКОЖА" од Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 16. 

' За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суД\ 
За стечаен управник е одреден Мишковски Душко од Скопје, ул. 

„Петар Поп Арсов“ бр. 17, телефон 231-671. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања ќо рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија, до стечајниот совет со 
пријава во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен 
весник на Република Македонија, до стечајниот совет со пријава во два 
примеров со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 22. VII. 1996 година во 8.15 часот, соба број 
83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1389) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1923/95 од 20. V. 1996 год. отвори стечајна постапка над должни-
кот Претпријатие на гоелмо и мало „Зац Комерц“ експорт-импорт од 
Скопје, ул. „Видое Смилевски-Бато" б. 65/2-8. 

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

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 24.VI. 1996 година но 8,00 часот во соба број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1314) 

Окружниот стопански суд во Битола по предметот Ст. бр. 553/95 
свикува рочиште за 27.06.1996 година во 10 часот во соба број 5 на кое 
ги повикува доверителите на Ад „Центар“ Прилеп за изјаснување и 
гласање за програмата за финансиска и сопственичка трансформација 
врз која можат да остварат увид кај АД „Центар“-Црилеп. 

Гласањето може да биде со поднесок потпишан од овластено лице 
без учество на рочиштето. 

Од Окружниот стопаниски суд во Битола. 

ЛИКВИДАЦИИ 
1 Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 

Ш Л. бр. 356/96 од 3.^.1996 година, заклучена е ликвидациона по-
стапка над должникот Претпријатие за консалтинг, трговија, застап-
ништво, посредување увоз-извоз консигнации „Светко Интернаци-
онал“ д.о.о. - Скопје. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1286) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 554/96 од 29. V. 1996 година, отворена е постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија на големо и мало „Магнум - 93" 
Д . О . О , експорт-импорт - Скопје, со жиро сметка 40110-601-236743. 

За ликвидационен управник се определува ,Христон Тодор од 
С К О П Ј С . ' 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 4.VII. 1996 година, во 
соба бр. 60, во 11,50 часот, при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1287) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 517/96 од 28^.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство на внатрешен и надворешен 
промет „Паноптикум - Сораја“, со жиро сметка 40100-601-86938. на ул. 
„102"/13 - Скопје. ' 

За ликвидационен управник е одреден: Христов Тодор од Скопје, 
ул. „Видое Смилевски Бато“, бр. 43/50. 

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 
примеров со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
04. VII. 1996 година, во 10,50 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1288) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 525/96 од 28^.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Трговско претпријатие „Панорама - Труп“, со жиро сметка 
40100-601-281454, ул. „Ќурчиска" бр. 21, Скопје. 

За ликвидационен управник е одреден: Спиро Митревски од 
Скопје, ул. „Јане Сандански“, бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
05.\П. 1996 година, во 9,00 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1289) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 572/96 од 05.06.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, транспорт и услуги „Орлова 
Канџа Комерц“, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-34453 на ул. 
„Злетовска“, бр. 38. 

За ликвидационен управник е одреден: Спиро Митревски од 
Скопје, ул. „Јане Сандански“, бр. 109-3/34, телефон 418-628. ј 

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 долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
15. VII. 1996 година, во 9,00 часот, соба бр. 83 во овој суд. ; 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1290) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 509/96 од 22.05. 1996 година, е отворела ликвидациона постапка над 
должникот Производно прометно претпријатие „Вендора - Векам 
експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. „Железничка“ бб. 

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

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1291) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 481/96 од 20.V.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство и обработка на камен „Дејан 
- 94", ул. „Жарко Зрењанин" бр. 140-а, Скопје, со жиро сметка 40100-
601-28497. 

За ликвидационен управник е одреден: Стојан Ќоќоровски од 
Скопје, ул. „Рокомија", бр. 35, телефон 612-360. 

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 
10.У11.1996 година, во 11 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1292) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 568/96 од 31.05.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија, транспорт и 
услуги „Езеро - Пром", д.о.о., експорт-импорт од Скопје, с. Грачец. 

За ликвидационен управник е одреден: Илија Димитријевски од 
Скопје, ул. „Димо Хаџидимов", бр. 41-а, телефон 203-937. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 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 
16.07. 1996 година, во 11 часот, соба бр. 63-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. ^ (1293) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 565/96 од 31. V. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за услуги и промет на големо и мало извоз-
увоз „Техно-Дент" д.о.о., жиро сметка 40100-601-115030. од Скопје, ул. 
„Јане Сандански“ бр. 89/1-5. 

За ликвидационен управник е одреден: дипл. ек. Игне Касниоски од 
Скопје, ул. „Торонто", бр. 28, телефон 318-267. 

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 
28.06.1996 година, во 8,30 часот, соба бр. 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1294) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 581/96 од 5.VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие „Шишево“ со жиро сметка 40120-601-31733. 

За ликвидационеи управник е одреден: Спиро Митревски од 
Скопје, ул. „Јане Сандански“, бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена 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 
15.VII. 1996 година, во 9 часот, соба бр. 5З-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1295) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 562/96 од 4.VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Трговско претпријатие „Црница Комерц“ д.о.о. од Скопје, 
ул. „Вашингтонска“ бр. 54. 

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 
12.VII. 1996 година, во 8,20 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1296) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 570/96 од 4. VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија „Финауто" Д . О . О , експорт-импорт 
од Скопје, ул. „Светозар Марковиќ“, бр. 85. 

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 дрлго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријзвените побарувања се закажува на 
12. VII. 1996 година, во 8,10 чацот, ,срба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1297) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 31/96 од 23.1.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ПТ „МАКСИНГ" увоз-извоз од Скопје, ул. „Панајот Гино-
ски“, бр. 9-6. 

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 
12.VII. 1996 година, во 8,15 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1298) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 470/96 од 17.V. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „МАК-АС“, 
д.о.о. извоз-увоз од Титов Велес, ул. „Вера Циривири Трена“, бр. 1. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена 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 
10. VII. 1996 година, во 9, часот, соба бр. 60 во оврј суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1299) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 463/96 од 29.1IV1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Производно, Трговско, угостителско претпријатие на го-
лемо и мало од Титов Велес, ул. „Којник“ бр. 30. 

За ликвидационен управник е одреден: Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“, бр. 9/10, 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 
10.VII. 1996 година, во 8 часот, соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1300) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 573/96 од 4.VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија и услуги „Сарач“ ц.о. увоз-извоз 
од Скопје, ул. „Благоја Паровиќ“, бр. 70/3-20. 

За ликвидационен управник е одреден: Драган Величковски од 
Скопје, ул. Крсте Мисирков“, бр. 9/10, 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 
10.VII. 1996 година, во 9 часот, соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, (1301) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 552/96 од 30.V. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ЛОС „КЛУБ ЕКСКЛУЗИВ" П.О., жиро сметка 40100-601-
21889 од Скопје бул. „Кочо Рацин“ бр. 18/17. 

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 
ден 10.VII. 1996 година, во 8,30 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1319) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 553/96 од 30.V. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ,АГРО-ИМПЕКС" П.О., жиро сметка 40110-601-61717 од 
Скопје ул. „15 Корпус“ бр. 3. 

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 ДолжЈодците да га намират долго-
вите према ликвидациониот Должник без одлагање. 

Рочиште ,за испитување на Пријавените побарувања се закажува на 
ден 10.VII4996 година во 8,30 часот, сбба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1320) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 551/96 од 29.V. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Градежна занаетчиска услужна задруга „ГАРАНТ“ ц.о. со 



Стр. 14 - Бр. 30 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 јуни 1996 

ограничено емство, жиро сметка 40100-601-14791 од Скопје ул. „Васил 
Ѓоргов“. 

За лнквидационен управник е одреден: Дабески Жарко од Скопје. 
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 ликвидациониаот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 05.УЛ.1996 година во 8,30 часот, соба бр. 53 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1321) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 496/96 од 27.V. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо 
и мало „Џевџет Комерц“ д.о. од Скопје - с. Шишево. 

За ликвидационен управник е одреден: Дабески Жарко од Скопје. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

пријават своите побарувања во рок од Ј0 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 05.УЛ. 1996 година, во 8,30 часот, соба бр. 53 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1322) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 590/96 од 06.VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство и трговија увоз-извоз ,ДА-
ВОРЕКС" од Скопје ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47, вл. 1/33. 

За ликвидацнонен 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 16. VII. 1996 година, во 9 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1323) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 564/96 од 04. VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за промет и услуги ,,МОДИОН" експорт им-
порт ДОО на жиро сметка 40120-601-349417 од Скопје ул. „Иван Агов-
ски“ бр. 8/4-32. 

За ликвидационен управник е одреден: Марко Ѓурчиновски од 
Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена 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. 4 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1324) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 563/96 од 04. VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за проектирање и изградба „Термопројекти-
-Турбо КО" експорт-импорт - ДОО со жиро сметка број 40100-601-
286172 од Скопје бул. „Емин Дураку“ бр. 3/5-7. 

За ликвидационен управник е одреден: Марко Ѓурчиновски од 
Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена 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 11. VII. 1996 година, во 11,10 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1325) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 547/96 од 31.V. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, промет и услуги на големо и 
мало „СИНХРО=М" од Скопје ул. „Благоја Деспотовски - Шовељ" бр. 
22-а. 

За ликвидационен управник е одреден: Владо Стефановски од 
Скопје ул. „Јуриј Гагарин" бр. 37, телефон 227г300. 

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. 

РочишК за нфитувзфе ?а? пријавените побарувања се закажува на 
ден 15. УЛ. 1996 година, во 9 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1326) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека'^о ^е“шеИмето Л. 
бр. 589/96 од 06.VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Производно трговско услужно претпријатие „МАЛТА 5" 
ДОО увоз-извоз од Скопје - село Арачиново. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена 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.УЛ. 1996 година, во 9 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. ј (1327) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 480/96 од 17.V. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за промет на големо и мало „ВАЛИ“ со жиро 
сметка број 40110-601-76519 од Скопје ул. „Темко Попов“ број 19-6. 

За ликвидационен управник е одреден: Спиро Митревски од Скопје 
ул. „Јане Сандански“ број 109-3/34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена 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 24.VI. 1996 година, во 9 часот, соба бр. 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1328) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 584/96 од 06.VI. 1996 година, с отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „МАК-МИР 
Д.П." ДОО увоз-извоз од Скопје ул. „Никола Русински“ Б-б/Н-13 со 
број на жиро сметка 40120-601-125497. 

За ликвидационен управник е одреден: Снежана Стојановска од 
Скопје ул. „Емил Зола“ бр. 16. 

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 16.УЛ. 1996 година, во ИДО часот, соба бро. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1329) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 561/96 од 04. VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Производно трговско претпријатие на големо и мало „Ден-
томакс" ц.о. од Скопје ул. „Алекса Дундиќ“ бр. 17. \ 

За ликвидационен управник е одреден: Снежана Стојановска од 
Скопје, ул. „Емил Зола“ бр. 16, телефон 233-035. 

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 исгггиТување на пријавените побарувања се закажува на 
ден Н.УИ. 1996 година, во 10,50 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1330) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 585/96 од 06.VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство и продажба на уметнички 
предмети и материјали „Бојар“ увоз-извоз ДОО, жиро сметка број 
40100-603-21639 од Скопје ул. „Волканска“ бб. 

За ликвидационен управник е одреден: Снежана Стојановска од 
Скопје ул. „Емил Зола“ бр. 16. 

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 16.УЛ. 1996 година, во 11,00 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1331) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 599/96 од 07.VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за промет на големо и мало „ДИНАМИКА“ 
Д.О. експорт-импорт од Тетово ул. „Радован Сониќ" бр. 48. 

За ликвидационен управник е одреден: Драган Величковски од 
Скопје ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-^87. 

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.УЛ. 1996 година, во 8 часот, соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1332) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр.445/96 од 21.V. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должника ПТП „МАНДО" експорт-импорт, со жиро сметка бр.41508-
601-7626 од ^Гетово ул. „Никола Тесла“ бр. 26. 

За ликвидационон управник е одреден: Беким Есати од Тетово ул. 
„Караорман" бр. 47, телефон 094-32-318 

Се повикуваат доверителите на ликвдациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
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„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 24. VI. 1996 година, во 8,15 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1302) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр.549/96 од 29.V I996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за промет на големо и мало увоз и извоз 
„Еуро-Багатела" ц.о. од Тетово ул. с. Чифлик. 

За ликвидационен управник е одреден: Беким Есати од Тетово. 
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. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1303) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ј1.бр.508/96 од 28. V. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ППУ „ИНТЕРКОП К-А Д.О.О, експорт импорт, жиро 
сметка 40100-601-312614 од Скопје ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 32/1-20. 

За ликвидационен управник е одреден: Драган Петковиќ од Скопје 
ул. „Димитар Гуштанов" бр. 24. 

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 испи,тување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 26. VI. 1996 година, во 8,35 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1304) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр.530/96 од 28.V.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ПТП „ГЕРИМПЕКС" ДОО, жиро сметка бр.40100-601-
268118 с,; Скопје ул. „Георги Димитров“ бр. 50/1-2. 

За ликвидационен управник е одредеа: 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 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 10,40 часот соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1305) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр.542/96 од 29 V.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, инженеринг/услуги, занает-
чиски работи и трговија на големо и мало „КОСИМ" ц.о., жиро сметка 
бр.40100-601-100405 од Скопје ул. „В. Комаров'4 бр. 25-II-6 . 

За ликвидационен управник е одредена: Снежана Стојановска од 
СкопЈе. 

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 
примеров 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 11,40 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1306) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр.560/96 од 04.^.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Производно услужно претпријатие „Нади Компани“ 
Д.О.О , ж/с-ка 40100-601-364326 од Скопје ул.„Даме Груев“ бр. 7/8-13. 

За ликвидационен управник с одредена: Снежана Стојановска од 
СКОПЈС ул „Емил Зола“ бр. 16, телефон 233-035. 

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 П.VII. 1996 година, во 10,40 часот, соба бр.60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1307) 

Окружниот стопански суд во С.копје, објавува дека со решението 
Л.бр.571/96 од 06VI1.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за услуги и промет „Шати-Ком" извоз-узвоз 
д о.о. жиро сметка бр.40120-601-276169 од Скопје. 

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

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

Бр. 30 - Стр. 1131 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 18. VII. 1996 година, во 8,30 часот, соба бр. 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1308) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр.548У96 од 28^.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Новинско издавачко претпријатие „ИНФО" Д .О.О, од 
Скопје ул. „Франклин Рузвелт" бр. 3/7. 

За ликвидационен управник е одреден: Драган Величковски од 
Скопје ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, 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 12.VII. 1996 година, во 10 часот, соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1309) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр.436/96 од 06. VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Монтажерско производно, трговско претпријатие „Механо-
техна - Инжињеринг" д.о.о. од Скопје ул. „8 Март“ бр. 9. 

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 8,10 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1312) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л бр.575/96 од 06. VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „Космос“ 
д.о.о. увоз извоз од Скопје ул. „Партизанска“ бр. 37/1-25. 

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 8,10 часот, соба бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1313) 
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КЕНДИЈА" с. Арачиново, Скопје. (2902) 

Тркалезен печат под назив: „Центар за странски 
јазици ц.о. Скопје“. (2903) 

Правоаголен печат Д-р Ристовска Татјана доктор на 
медицина 73326. (2856) 

Тркалезен печат и штембил под назив: Трговско 
услужно претпријатие ШКЕНДИЈА - КОМЕРЦ - Те-
тово. 

Се огласуваат за неважни следните документа: 
Пасош бр. 0347493 издаден од ОВР Крива Паланка 

на име Ристовски Миле ул. „Биљино" бб, Крива Па-
ланка. (2859) 
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Свидетелство за III година гимназија на име Иванов-
ски Игор ул. „И Октомври“ бр. 76, Ресен. , (2858) 

Пасош бр: 178615 издаден од ОВР Струмица на име 
Илиев Кољо с. Турново 235, Струмица. (2862) 

Пасош бр. 0029925 издаден од ОВР Валандово на 
име Донев Звонко ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 1, Јоси-
фово, Валандово. - (2861) 

Пасош бр. 0576475 издаден од ОВР Струмица на име 
Киров Милан ул. „Епименонда Поп Андонов“ 27, Стру-
мица. (2860) 

Пасош на име Етеми Етем, с. Слатино, Тетово. 
(2812) 

Пасош бр. 82970 на име Влаши Мазар, с. Велешта, 
Струга. (2813) 

Пасош бр. 220615 издаден од ОВР Струга на име 
Павловски Ненад с. Лабуништа, Струга. (2814) 

Пасош 0р. 0504050 на име Јосифова, Добрила ул. 
„Никола Карев“ бр. 5 Кавадарци. (2815) 

Тековна сметка и чекови бр. 1385082/83, 84, 85, 86, 
87,88 на име Поповска Десанка ул. „Егејска Македони-
ја“ бр. 16-1/6, Куманово. (2816) 

Пасош на име Ѓоргиев Стефан бул. „Македонка“ 
бб, Делчево. (2817) 

Пасош бр. 229804 издаден од УВР Тетово на име 
Челеби Јусуф с. Желино, Тетово. (2818) 

Пасош бр. 199755 на име Садику Зембри с.,Градец, 
Гостивар. (2819) 

Пасош бр. 267990 издаден од УВР Куманово на име 
Ганији Садуш с. Слупчане, Куманово. (2820) 

Пасош бр. 0111530 издаден од УВР Куманово на име 
Муслији Мендух с. Матејче, Куманово. (2821) 

Пасош бр. 0424585 на име Кочевски Трајко ул. 
„Мито Хаџи-Василев" бр. 4, Кавадарци. (2822) 

Пасош бр. 147827 издаден од УВР Тетово на име 
Нусрет Незири с. Стримница, Тетово. (2824) 

Пасош бр. 300211 на име Рашит Хани с. Велешта, 
Струга. (2826) 

Пасош бр. 0381673 на име Мишева Лилјана ул. „Бре-
галничка“ 21, Кочани. (2827) 

Пасош бр. 99366 издаден од ОВР Крушево, на име 
Селман Хајрадиновиќ с. Житоше, Крушево. (2828) 

Чекови од бр. 10660593 - 10660611 и 10198544 и 
10198545 од тековна сметка бр. 36641-37 издадени од 
Стопанска банка Скопје. (2829) 

Чекови бр. 8961373 и 8961374 од тековна сметка бр. 
23067-26. (2830) 

Пасош на име Јовановски Зоран с. Талашманци^" 
Кратово. (2831) 

Пасош бр. 0118969 на име Кландев Ванчо ул. „8-ми 
Септември“ бр. 1, Радовиш. (2832) 

Пасош бр. 653563 на име Захариев Тони с. Башино 
Село, Т.Велес. (2833) 

Пасош на име Илази Нешат с. Палатица, Тетово'. 
(2834) 

Пасош бр. 0424381 на име Пешик Мартин ул. „7 
април“ 9 Кавадарци. (2835) 

Пасош бр. 0566534 издаден од УВР Прилеп на име 
Тодороски Зоран ул. „Благоја Шукуроски" 2, Прилеп. 

(2836) 
Пасош бр. 0027494 на име Јанев Тодорче ул. „Кочо 

Рацин“ бр. 70 3/10, Св. Николе. (2837) 
Пасош бр. 246170 издаден од УВР Тетово на име 

Мемеди Џемалудин ул. „Ленин“ 120, Тетово. (2838) 
Пасош бр. 0424382 на име Пешиќ Цветанка ул. „7 

Април“ бр. 9 Кавадарци. (2839) 
/ Пасош' бр. 0656491 на име Чучурски Дарко ул. 

„Илинденска“ бр,, 23 Берово. (2840) 
Пасош на име Трајков Васко ул. „Партизанска“ бр. 

92. Д- Капија. 
Пасош бр. 309379 на име Блажевска Илинка 

„208" бр. 4, Гостивар. ' (2842) 
Чекови бр. 405198 од тековна сметка бр. 06000751/64 

на име Ангелеска Марија, Гостивар. (2843) 

Пасош бр. 227309 на име Синани Месут с. Здуње, 
Гостивар. (2844) 

Пасош бр. 523857 издаден од ОВР Струга на име 
Ајро Илир с. Радолишта, Струга. (2845) 

Пасош бр. 050082 на име Кабранов Љупчо ул. „Иг-
ман" А2/10, Кавадарци. (2846) 

Пасош на име Човалинов Мане, Струмица. (2847) 
Пасош бр. 0690745 издаден од ОВР Виница на име 

Стојменов Живко е. Јакимово, Виница. (2848) 
Пасош бр. 0512881 издаден од ОВР Виница на име 

Салиов Асан ул. „Иво Лола Рибар“ бб, Виница. (2849) 
Пасош бр. 0691731 на име Николовска Елека ул. 

„Страшо Пинџур" бр. 31, Битола. (2850) 
Пасош бр. 0651140 на име Николовски Бранко ул. 

„Страшо Пинџур" бр. 31, Битола. (2851) 
Пасош бр. 225966 издаден од ОВР Штип на име 

Манџуков Љупчо ул. „П. Караѓозов“ бр. 2, Штип. 
(2852) 

Чекови бр. 411577,411579, 411582,422077 од тековна 
сметка 06000053/59 на име Алексиева Цвета, Гости-
вар. (2853) 

Пасош бр. 250212 издаден од УВР Тетово на име 
Ибраими Неџат с. Џепчиште, Тетово. (2854) 

Пасош бр. 288493 издаден од УВР Штип на име Ѓор-
гиев Зоран ул. „Балканска“ бр. 37 г, Штип. (2855) 

Возачка дозвола на име Јованов Васе ул. „8-ми Сеп-
тември“ 143, Радовиш. (2854) 

Пасош бр. 265600 издаден од УВР Куманово на име 
Захири Исмаиљ с. Черкеско Село, Куманово. ! (2853) 

Пасош бр. 0651893 на име Ивановска Благица с. 
Сапотница, Д. Хисар. (2854) 

Чекови бр. 10687933 - 946 од тековна сметка бр. 
28793-10 на име Александар Митровски, Скопје. (2855) 

Пасош бр. 0468862 издаден од ОВР Неготино на име 
Персида Лазова уЛ. „Ѓорѓи Димитров“ бр. 4, Неготино. 

;(2857) 
Пасош бр. 667240/95 издаден од УВР Куманово на 

име Фатмир Рустеми ул. „11 Ноември“ бр. 36А, Кума-
ново. :(2861) 

Пасош бр. 422436/94 издаден од УВР Куманово на 
име Јадранка Арсовска ул. „Егејска Македонија“ бр. 4, 
Куманово. - (2862) 

Пасош бр. 0172675 издаден од УВР Струга на име 
Асаноски Џелал с. Лабуништа, Струга. (2863) 

Пасош бр. 484050/94 издаден од УВР Скопје на име 
Олга Јовиќ бул. „Илинден“ бр. 77, Скопје. (2864) 

Пасош бр. 161037 издаден од ГУВР Струга на име 
Шабани Алираиул. „Ордан Чопела“ бр. 115, Скопје. 

(2865) 
Пасош бр. 678976/95 издаден од ГУВР Скопје на име 

Шабани Бедри бул. „Македонско Косовска бригада“ 
бр. 3/67, Скопје. (2866) 

Пасош бр. 012927/93 издаден од УВР Скопје на име 
Коста Ѓоргиев бул. „Ј. Сандански“ бр. 25/1-20, Скопје. 

(2867) 
Пасош бр. 542846/94 издаден од УВР Скопје на име 

Злата Дантовска с. Радишаниул. 18/38, Скопје. (2868) 
Пасош бр. 788258/95 издаден од ГУВР Скоцје на име 

Андреева Светлана ул. „Прашка“ бр. 1, Скопје. (2869) 
Пасош бр. 705719/95 издаден од УВР Скопје на име 

Александар Ѓрујик ул. „Никбла Русински“ бр. 4/14, 
Скопје. (2870) 

Пасош бр. 198860 издаден од УВР Тетово на име 
Тодоровски Светислав ул. „Е.тоска“ бб, Тетово. 

Пасош бр. 660416 на име Тикоски Мефаил с. 
Црвивци, Кичево. (2872-а) 

Пасош бр. 0061471 издаден од УВР Прилеп на име 
Василрвски Петар ул. „Мице Козар“ бр. 20, Прилеп. 

. (2873-а) 
Решение бр. ,25-1666 за превоз на патници издадено 

од . Министерството за стопанство ПОЕ Карпош -
Скопје на име Стојковски Младен, ул- „Нерешка“ бр. 
16,Скопје. (2874-а) 
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Пасош бр. 087214 на име Каримани Намир с. Де-
бреше, Гостивар. (2774) 

Пасош бр. 304018 издаден од УВР Тетово на име 
Синани Беаре с. Д.Палчиште, Тетово. (2776) 

Чекови бр. 01288141, 01288143, 01288144 и 01288145 
и картичка бр. 8657/67 на име Георгиевска Сузана ул. 
„Ванчо Прке“ бр. 57, Штип. (2777) 

Чекови од бр. 00453216 до 453224 на име1 Влаиноски 
Гоце ул. „Стојан Божиноски“ бр. 31, Кичево. (2778) 

Пасош бр. 608607 на име Шикловски Влатко, ул. 
„Тошо Даскало“ 55А - Битола. (2779) 

Пасош бр. 382257 издаден од ОВР Кочани на име 
Душко Алексов ул. „Никола Вапцаров“ бр. 8 Кочани 

(2780) 
Пасош бр. 331662 на име Јованов Илија ул. „Марк-

а в а “ бр. 12/5, Т. Белее. (2782) 
Чекови бр. 1311498, 1311499, 131150 и картичка бр. 

7240/36 на име Стоиман Николовски ул. „Корушка“ бр. 
9, Штип. (2783) 

Пасош бр. 173455 издаден од УВР Штип на име 
Миљковиќ Љупчо, ул. „Коле Неделковски" 32, Штип. 

(2784) 
Пасош бр. 0829447 на име Димоски Марјан ул.„Са-

моилова“ бр. 2, Прилеп. (2785) 
Пасош на име Китанов Ванчо с. Јакимово Виница. 

(2789) 
Пасош бр. 296871 издаден од ОВР Струга на име 

Ибрахими Севџан ул. „Никол а Незглобински" 4 
Струга. (2791) 

Пасош бр. 237976 на име Фарук Екрем ул. „К. Шап-
карев“ 12, Охрид. (2792) 

Пасош бр. 374963 издаден од УВР Кочани на име 
Коста Штерјов ул. „Раде Кончар“ бр. 39-б Кочани. 

(2794) 
Тековна карта и чекови на име Најданов Љупчо ул. 

„Ристо Кулаков“ бр. 8/6, Струмица. (2795) 
Чекови пет од тековна сметка бр. 7211/97 издадени 

од Охридска банка на име Костадиноски Иван, ул. „Ди-
митар Влахов“ 22/16, Охрид. (2523) 

Чекови бр. 2142272-2142281 и 1804755 и 1804756 од 
тековна сметка бр. 7642/33 издадени од Охридска банка 
АД Охрид на име Младеновски Трајан ул. „Карпош 
Војвода“ 14, Охрид. (2524) 

Седумнаесет чекови од тековна сметка бр. 1878/11 
издадени од Охридска банка АД Охрид 'на име Коро-
сковски Гоце бул, „Јане Сандански“ бр. 61, Охрид. 

(2525) 
Десет чекови од тековна сметка бр. 10257/74 изда-

дени од Охридска банка АД Охрид на име Јаневска 
Марина бул. „Турист“ 107-2/37, Охрид. (2526) 

Пасош бр. 0139097 на име Тодоровски Дејан, Дебар. 
(2774-а) 

Пасош бр. 370437 на име Салиу Муадин ул. „Скоп-
ска“ бр. 149, Кичево. (2808) 

Пасош бр. 0241812 издаден од УВР Куманово на име 
Бајрами Амит с. Сопот, Куманово. (2775-а) 

Пасош бр. 627558/95 издаден од УВР Скопје на име 
Апостолов Горан, ул. „Ѓорѓи Поп Христов" бр. 6/5-5. 

(2798) 
Пасош бр. 060743/93 издаден од УВР Скопје на име 

Сали Азизи с. Долно Свиларе, Скопје. (2799) 
Пасош бр. 213380/94 издаден од УВР Скопје на име 

Насибе Адем ул. „Шекспирова" бр. 1/11-6, Скопје. 
(2800) 

Пасош бр. 814496/95 издаден од УВР Скопје на име 
Габриел Бајрам ул. „Крале Марко“ бр. 10, Скопје. 

(2801) 
Пасош бр. 724263/95 издаден од УВР Скопје на име 

Љотиќ Љубомир ул. „Лука Геров“ бр. 44-I/1 Скопје. 

Пасош бр. 836326/96 издаде од ГУВР Скопје на име 
Васка Костовска ул. „36", бр. 16 с. Вучидол Скопје. 

Пасош бр. 839446/96 издаден од ГУВР Скопје на име 
Василе Костов ул. „36" бр. 16 с. Вучидол, Скопје (2804) 

Пасош бр. 444189/94 издаден од УВР Скопје на име 
Горан Матковски бул. „Крсте Мисирков“ бр. 57А-П/3, 
Скопје. (2805) 

Пасош бр. 702036/95 издаден од УВР Скопје на име 
Таир Таир ул.„Црноок“ бр. 10А, Скопје. (2806) 

Пасош бр. 683706/95 издаден од УВР Скопје на име 
Медаим Кадри с. Драчевица, Скопје. (2807) 

Пасош бр. 0048139 издаден од ОВР Ресен на име 
Икономовски Коста Ресен. (2809) 

Пасош бр. 285209/94 издаден од ГУВР Скопје на име 
Панова Нада ул. „Жарко Зрењанин" бр. 141, Скопје. 

(2810) 
Пасош бр. 0256581/94 издаден од ОВР Неготино на 

име Нечева Љупка ул. „Радн^нска" бр. 37, Д. Капија. 
(2811) 

Пасош бр. 551073 издаден од СВР Титов Велес на 
име Црвенов Климент ул. „Браќа Кошулчеви" бр.. 14, 
Титов Велес. (2812-а) 

Пасош бр. 705719/95 издаден од УВР Скопје на име 
Александар Грујиќ, ул. „Никола Русински“ бр. 4/14, 
Скопје. Ј (281 З-а) 

Пасош бр. 494934 на име Стојковска Мирјана, ул. 
,^Бошко Буха“ бр. 42, Куманово (2814-а) 

Пасош бр. 0657435 издаден од УВР Прилеп на име 
Павлески Кире ул. „Сутјеска" бр. 37, Прилеп. (2633-а) 

Пасош бр. 134500/93 издаден од УВР Куманово на 
име Мевљуде Мамути с. Липково, Куманово. (2633) 

Пасош бр. 760799 на име Исен Малич ул. „Карл 
Маркс“ бр. 12, Куманово. (2635-а) 

Пасош бр. 244948 издаден од УВР Тетово на име 
Емурлаи Азветни с. Желино, Тетово. (2634) 

Пасош бр. 359359/94 издаден од УВР Скопје на име 
Игор Спасовски ул. „Крсте Мисирков“ бр. 13/11, 
Скопје. (2635) 

Пасош бр. 0013479 издаден од ГУВР Скопје на име 
Јусуфовски Садедин ул. „Ѓорѓи Пенков“ бр. 6-а, 
Скопје. . (2636) 

Пасош бр. 0642970 издаден од ГУВР Скопје на име 
Јусуфовски Елвис ул. „Ѓорѓи Пенков“ бр. 6-а, Скопје. 

(2637) 
Пасош бр. 352526/94 издаден од УВР Скопје на име 

Хамид Идризи ул. „Севастополска" бр. 30, Скопје. 
(2638) 

Пасош бр. 126418/93 издаден од УВР Скопје на име 
Шпетим Битиќи, Скопје. (2639) 

Пасош бр. 641658/95 издаден од ГУВР Скопје на име 
Шерифи Агран ул. „Рифад Бурџевиќ" бр. 87-б, Скопје. 

(2640) 
Пасош бр. 555422/95 издаден од УВР Скопје на име 

Магдалена Нашевска бул. „III македонска бригада бр. 
29/8, Скопје. (2641) 

Пасош бр. 209708/94 издаден од ГУВР Скопје на име 
Симев Гоче ул. „Ѓоре Ѓоревски" бр. 58 нас. Радишани, 
Скопје. (2642) 

Пасош бр. 815070/95 издаден од ГУВР Скопје на име 
Спасовски Раде ул. „Томе Арсовски“ бр. 26/7, Скопје. 

(2643) 
Пасош бр. 392195/94 издаден од УВР Скопје на име 

Хатула Адеми ул. „Стојна Стефкова" бр. 161, Скопје. ' 
(2644) 

Пасош бр. 0495491 издаден од УВР Гевгелија на име 
Нина Ковачева ул. „Гев. пар. одред“, Г е в г е л и ј а г ' 

Пасош бр. 99730 издаден од ОВР Крушево на име 
Сабахудин Ходовик с. Борино; Крушево. (2640-а) 

Пасош бр. 0264177 издаден од УВР Прилеп на име 
Тодоровска Радмола ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 216, 

Прилеп. (2619-а) 
Пасош бр. 0803202 издаден од ОВР Битола на име 

Аметовски Фатон ул. „13-та" бр. 22, Битола. (2641-а) 
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Пасош бр. 310868 на име Ахмеди Сермине, с. Пи-
рок, Тетово. (2638-а) 

Пасош бр. 551073 на име Црвенов Климент ул. 
„Браќа Кошулчеви" бр. 14 Титов Велес. (2659-а) 

Пасош бр. 077326 на име Муратоски Ибарим с. Г. 
Папрадник, Дебар. (2665) 

Пасош бр. 396823 на име Данжевски Љупчо бул. 
„Туристичка“ бр. 34-17, Охрид. (2666) 

Пасош бр. 0383341 издаден од УВР Прилеп на име 
Даутоска Елвира, с. Лажани, Прилеп. (2667) 

Пасош на име Неџипоска Сунанија ул. „11-ти Сеп-
тември“ бр. 149, Кичево. (2669) 

Пасош бр. 0490165 на име Ѓоргиевски Ивица ул. 
„Моша Пијаде“ бр. 11/5, Крива Паланка. (2671),. 

Пасош бр. 2212/96 на име Дојчинови Сашо, Гости-
вар. (2672) 

Пасош бр. 754143 издаден од УВР Куманово на име 
Маневска Гордана ул. „Гуро Ѓаковиќ“ бр. 55, Кума-
ново. (2674) 

Пасош бр. 754130 издаден од УВР Куманово на име 
Маневска Роса ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 55, Куманово. 

(2675) 
Пасош бр. 753900 издаден од УВР Куманово на име 

Маневски Стефан ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 55, Кума-
ново. (2676) 

Чекови од бр. 10388305 до 10388314 од тековна 
сметка бр. 21735-80 издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Кизовски Лазо, Скопје. (2677) 

Пасош бр. 375887 издаден од ОВР Крушево на име 
Садри Ибраимоски с. Алдинци, Куманово. (2678) 

Пасош бр. 0578956 издаден од УВР Кочани на име 
Коцев Горанчо с. Прибачево, Кочани. (2679) 

Пасош на име Ахмеди Исмаил с. Туин Кичево. 
(2680) 

Пасош бр. 401231 на име Емини Бајрам с. Чегране, 
Гостивар. (2681) 

Решение за дуќан на име Штант Велес Пром. од 
Рустемов Ерџан ул. „С. Богоев“ 62, Т. Велес. (2682) 

Решение за работа на тезги на име Миланова Дра-
гица ул. „Благој Ѓорев“ бр. 104А/21, Т. Велес. (2683) 

Чековна картичка бр. 4861/33 на име Прошев 
Влатко, ул. „Широк Дол“ бр. 15/4, Штип. (2684) 

Пасош бр. 0097476 издаден од УВР Прилеп на име 
Момироски Јовица ул. „Орде Тодороски Шемко“ 48, 
Прилеп. (2685) 

Пасош бр. 0398093 на име Бајрами Роберт ул. „8 
Септември“ бб, Дебар. (2686) 

Пасош бр. 731902 издаден од УВР Штип на име Би-
ковска Станка ул. „Сутјеска" бр. 48/2, Штип. (2687) 

Пасош бр. 135653 издаден од УВР Куманово на име 
Османи Севдаиљ ул. „Киро Фетак“ 1а, Куманово. 

(2688) 
Пасош бр. 218566 на име Алили Таир Кичево. (2689) 
Пасош бр. 162673 на име Елези Изаир с. ^Јајле, 

Гостивар. (2691) 
Пасош бр. 0772410 на име Христова Николинка ул. 

„8-ми Ноември“ бр. 60, Неготино. (2695) 
Пасош на име Алексовски Стојче с. Огут, Крива 

Паланка. (2696) 
Пасош бр. 0581980 на име Ѓорѓиевски Роберт ул. 

„Прилепска“ бр. 60/3/44 Битола. (2697) 
Чековна карта и чекови на име Милошоски Ѓуро, 

Струга. (2698) 
Пасош бр. 71357 издаден од ОВР Струга на име 

Фејзулаи Астрите, с. Франгово, Струга. (2699) 
Пасош бр. 50217 издаден од ОВР Штип на име Мур-

тевски Горанче ул. „Христијан Карпош“ бр. 40/17, 
Штип. (2700) 

Пасош бр. 547412 издаден од УВР Куманово на име 
Сулејмановски Иљбер с. Черкеско село, Куманово. : 

(2701) 
Пасош бр. 135830 издаден од УВР Куманово на име 

Едики Севим с. Черксзи, Куманово. (2702) 

Пасош бр. 469974 на име Стојанов Гоце нас. Чашка, 
Т. Велес. (2703) 

Чекови бр. 0719542, 0719543 од тековна сметка 5765/ 
34 на име Здравко Стојановски с. Видовиште, Кочани. 

1(2705) 
Чекови бр. 9240291, 9240294, 8616482, 8616484 од 

тековна сметка бр. 11553-95 на име Никола Талески, 
Скопје. (2706) 

Пасош бр. 767007 на име Силјаноски Боре с. Топол-
чани, Кичево. (2709) 

Пасош бр. 0509735 на име Серафимов Зоранчо ул. 
„Цар Самоил“ бр. 34, Кочани. (2710) 

Пасош бр. 46233 на име Черкези Милаиги Кеј Бар-
да р - 50 Гости вар. (2711) 

Чековна картичка бр. 864/01 и чекови бр. 92530, од 
бр. 92525 до 92528 и од бр. 159853 до 159862 ца име 
Трајковска Билјана ул. „11 Октомври“ 76, Куманово. 

(2713) 
Пасош бр. 0074500 на име Асани Екуран с. Дело-

гожда Струга. , ' (2714) 
Пасош бр. 0035456 на име Ѓоргиев Ванчо ул. „Бре-

галничка“ бр. 4, Кочани. (2716) 
Пасош бр. 140909 на име Ерол Исмаил ул! „Аџи 

Мустафа'4 37, Охрид. (2719) 
Чекови од бр. 10424736 до 10424743 од тековна 

сметка 21161-01 издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Тодорка Кметовска, Скопје. (2720) 

Пасош бр. 239791 издаден од ОВР Струга на име 
Шемшедини Дулбер с. Радолишта, Струга. (2721) 

Пасош бр. 0185438 издаден од ОВР Струга на име 
Насуфи Ирфан с. Велешта, Струга. | (2,722) 

Пасош бр. 565923 на име Стојковски Раско ул. „Шу-
манска“ бр. 102 Т. Велес. (2723) 

Пасош бр. 123878 издаден од УВР Штип на име Пе-
нев Лозарчо ул. „Мирче Ацев“ 25, Штип. ј (2724) 

Пасош бр. 093267 на име Кадриу Ќенан С. Вслебрдо, 
Гостивар. (2725) 

Пасош бр. 585413 издаден од УВР Гостивар на име 
Шаини Муарем с. Добре!не, Гостивар. (2727) 

Чекови од бр. 10109468, 69 и 10109471 од тековна 
сметка бр. 21295-36, издадени од Стопанска банка АД 
Скопје. (2728) 

Уверение бр. 1114 издадено од СО Тетово на име 
Далипи Вебуш, ул. ,ДОО“ бр. 64 с. Кондово, Скопје. 

(2729) 
Чекови бр. 116880, 1193861, 1193866, Ц93867, 

1193863 картичка бр. 4874/46 на име Андонова Трајанка 
ул. „5-ти Конгрес“ бр. 35/10, Штип. (2730) 

Пасош бр. 506362 на име Милковски Миле ул. 
„Велко Влахович" бр. 20, Св. Николе. (2731) 

Пасош бр. 375848 издаден од ОВР Крушево на име 
Сунаи Реџеповски с. Алдинци, Крушево. (2733) 

Чекови од бр. 10383636- 10383645 од тековна сметка 
бр. 389-19 на име Васка Стефановска, Скопје. (2736) 

Тековна сметка 1960/90, и чекови бр. 1103546 и 
1103550 издадени од Стопанска банка АД Скопје фили-
јала Кочани на име Петров Душан ул. „Едвард Кар-
дељ" 95, Кочани. “ (2737) 

Дозвола со записник од Пазарна инспекција Опш-
тина Т. Велес на Штедилница - Интер Фалко - „Експо-
зитура“ Т. Велес. (2738) 

Дозвола со записник од Трудова инспекција Опш-
тина Т. Велес на Штедилница Интер Фалко експози-
тура Т. Велес. ј (2739) 

Дозвола со записник од Санитарна инспекција Опш-
тина Т. Велес на Штедилница Интер Фалко Експози-
тура Т. Велес. (2740) 

Пасош бр. 344681 издаден од УВР Куманово на име 
Југослав Ќурчински ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 130/ 

II-10, Куманово. (2742) 
Пасош бр; 002076Р издадел од ОВР Виница на име 

Николов Зоран с. Градец, Виница. (2743) 
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Чекови од бр. 10459329 - 871 тековна сметка бр. 
4217-85 издадени од Стопанска банка АД'Скопје на име 
Стојче Јакимовски, Скопје. (2744) 

Пасош бр. 0690519 издаден од УВР Кочани на име 
Заимова Јурфетул. „Митко Беќарски“ 100, Кочани. 

(2745) 
Пасош бр. 300211 на име Хани Рашит с. Велешта, 

Струга. (2746) 
Пасош бр. 232283 на име Салија Ибраим с. Речане 

Гостивар. (2747) 
Пасош бр. 0244051 издаден од УВР Тетово на име 

Мемиши Нехат с. Ново Село II Тетово. (2748) 
Пасош на име Стојчески Наумче, Охрид. (2749) 
Пасош бр. 378950"на име Џафери Селам ул. „Боге 

Вељановски“ бр. 71, Гостивар. (2750) 
Чековна картичка бр. 3861/23 издадена од Стопан-

ска банка филијала Штип на име Манов Иван ул. „8 
март“ бр. 62, Штип. (2753) 

Пасош бр. 551753 издадена од УВР Т. Велсс на име 
Илиевски Тасе ул. „11-ти Октомври“ бр. 3/13, Т. Велес. “ 

Договор за поклон на Жежовски Ѓорѓи ул. „Илин-
ден“ бр. 174, Тетово. (2755) 

Пасош бр. 547513 издаден од УВР Куманово на име 
Цветковиќ Љубинка ул. „ЈНА“ бр. 42/4, Куманово. 

Пасош бр. 591436 издаден од УВР Тетово на име 
Џемаили Џемиле с. Теново, Тетово. (2760) 

Пасош бр. 0201095 издаден од ОВР Виница на име 
Васка Анастасова ул. „Б. Миладинови“ бр. 33, Виница. 

(2762) 
Пасош бр. 0656399 издаден од ОВР Виница на имр 

Борис Анастасов ул. „Б. Миладинови“ 33, Виница. 
(2763) 

Пасош бр. 0806709 на име Мојсоски Лазар ул. „Ни-
кола Карев“ 4/12, Виница. (2764) 

Пасош на име Денковски Светозар ул. „Ѓ. Петров“ 
бр. 18, Куманово. (2766) 

Пасош бр. 135868 издаден од УВР Куманово на име 
Смилевска Елена ул. „Бранко Богдански Туцман" 4-11/ 
15, Куманово. (2767) 

Пасош бр. 135851 издаден од УВР Куманово на име 
Смилевска Љиљана ул. „Бранко Богдански Туцман" 
4-11/15, Куманово. (2768) 

Пасош на име Асанов Шабан, Банко Струмица. 
(2769) 

Чекови бр. 917708, 917709, 917710 на име Бовчаров 
Владимир ул. „Битолска“ бр. 11, Штип. (2770) 

Пасош бр. 541417/94 издаден од УВР Скопје на име 
Шуман Ружица, Скопје. 

Пасош бр. 0615805, издаден од УВР Охрид на име 
Фида Хиднетс, ул. „Абас Емин“ бр. 128, Охрид. 

Пасош бр. 327256/94 издаден од УВР Скопје на име 
Нада Танасковиќ, ул. „Бриселска“ бр. 8-3/1, Скопје. 

Дипломата за завршена IV год. издадена од УЦ 
„Владо Тасевски“ на име Татјана Трајковска, Скопје. 

Работна книшка издадена во Скопје на име Миле 
Манојловски, Скопје 

Пасош бр. 0694574 издаден од УВР Битола на име 
Зеленовски Благој, с. Д. Оризари, Битола. ' (2904-а) 

Пасош бр. 378002 на име Зубери Селим, ул. „Мла-
ки“ бб, Гостивар. (2905-а) 

Работна книшка на име Шефкиу Џеват, с. Врап-
чиште, Гостивар. (2933) 

Пасош бр. 51812 издаден од ОВР Струга на име 
Ајдиновски Нејат, с. Подгорци, Струга. (2932-а) 

Пасош бр. 649036 издаден од ОВР Струмица на име 
Начев Киро, с. Куклиш 292, Стурмица. (2933-а) 

Чекови бр. 10680003,10680004 и 10680005 од тековна 
сметка бр. 15612-95 на име Абди Кадриовски, Скопје/ ' 

(2931) 
Пасош бр. 193124/94 издаден од УВР Тетово на име 

Алија Абдулмеџит, с. Шипковци, Тетово. (2903-а) 

Чекови бр. 10393144 до 10393150 од тековна сметка 
бр. 23143-03 на име Маја Мицевска, Скопје. (2904) 

Пасош бр. 0364789 на име Карадакоска Милена ул. 
„А Емини“ 46, Охрид. (2905) 

Пасош бр. 370437 на име Салиоу Муадин ул. „Скоп-
ска“ бр. 149, Кичево. (2906) 

Пасош бр. 0311242 издаден од УВР Прилеп на име 
Јашароски Севим ул. „Дојранска“ бр. 36, Прилеп. 

(2907) 
Пасош бр. 174720 на име Мехмеди Раиф с. Градец, 

Гостивар. (2908) 
Чекови бр. 11181161 и 1118162 од тековна сметка бр. 

11.0004006/57 на име Јорданов К. Благој, нас. Оризари, 
Кочани. (2911) 

Чекови од бр. 1112998, 1112999, 1113000, 1138011 и 
тековна сметка бр. 11000662/79 на име Серафимов Јо-
ван ул. „Н. Вапцаров“ бр. 8, Кочани. (2912) 

Чекови бр. 10538868 до 105388880 од тековна сметка 
бр. 400071/92 на име Борис Пановски, Скопје. 1 (2913) 

Чекови бр. 10853648, 649, 650 и 1085365/21 од те-
ковна сметка бр. 43730-97 на име Милановска Лолита, 
Скопје. (2914) 

Чекови бр. 10378953, 10378955, 10378960, 10099286 
од тековна сметка бр. 17846-52 на име Благоески Мето-
дија, Скопје. ^ (2915) 

Чекови од бр. 10329672 до 10329675 од тековна 
сметка бр. 19876-03 на име Светлана Стефановска, 
Скопје. (2916) 

Чекови бр. 10520326, 10520327 и од бр. 10605876 до 
10605885 од тековна сметка бр. 20310-41 на име Тра-
јанка Дракшиќ, Скопје. (2917) 

Пасош бр. 0080054 на име Муареми Мустафа ул. „В. 
Стефановски“ 5/4, Охрид. (2918) 

Пасош бр. 141190 на име Јованоски Сребре, ул. 
„Партизански одреди“ бр. 198, Кичево. (2919) 

Пасош бр1 0474215 издаден од ОВР Ресен на име 
Аљиовски Мутаир с. Г. Бела Црква, Ресен. (2920) 

Пасош бр. 135295 издаден од СВР Куманово на име 
Сафет Шерифи с. Романовце, Куманово. (2921) 

Пасош бр. 0343689 издаден од УВР Куманово на име 
Спасовски Чедо ул. „Киро Антевски“ бр. 11, Кума-
ново. (2922) 

Пасош бр. 0185604 издаден од ОВР Дебар на име 
Крли Авни ул. „Зекир Чанка“ 7, Дебар. (2924) 

Чекови од бр. 10068131 до 10068137 на име Ангел 
Жаков ул. „Разлошка“ бр. 9-3/9, Скопје. (2925) 

Пасош на име Ацо Јаневски ул. „4 април“ бр. 12, 
Скопје. (2926) 

Пасош бр. 0260755 издаден од УВР Прилеп на име 
Наумоски Гоце Кеј „19-ти Септември“ 3/29, Прилеп. 

(2927) 
Пасош бр. 148751 на име Јусуфи Шенибе с. Де-

бреше, Гостивар. (2928) 
Пасош бр. 4022091 на име Фејзули Хамиде ул. „Бе-

личица“ бр.62, Гостивар. (2929) 
Пасош бр. 213380/94 издаден од УВР Скопје на име 

Насибе Адем, ул. „Шекспирова" бр. 1/Н-6, Скопје 
(2800) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ и нивните ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на чл. 33 и чл. 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен,,капитал 
(Службен весник на РМ бр, 38/93) а во врска со ^чл. 4 од 
Законот за трансформација на претпријатијата и задру-
ги,те со општествен капитал кои стопанисуваат со зем-
јоделското земјиште (Службен весник на РМ бр. 19/96) 
и Одлука на Собрание на задругата од 31.05.1996 го-
дина, Земјоделската Задруга „Слога“ село Умин Дол-
Куманово Џ.О. објавува: 
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ОГЛАС 
З А ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА З А 

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. Земјоделската Задруга „Слога“ село Умин Дол-
Куманово Ц.О. ги повикува поранешните сопственици 
и нивните правни наследници, државјани на Република 
Македонија, доколку имаат да ги пријават своите поба-
рувања од задругата, освен за земјоделското земјиште, 
во рок од 60 дена, сметано од денот на објавувањето на 
Огласот. 

2. Седиште на Земјоделска Задруга „Слога“ село 
Умин Дол-Куманово Ц.О. е во село Умин Дол - Кума-
ново. 

3. Пријавувањето на побаруваната се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
(„Службен весник“ на РМ“ бр. 3/94) кои истовремено се 
доставуваат и до Агенцијата на Република Македонија-
Скопје ул. „Даме Груев“ бр. 14 поштенски фах 410. 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествена сопственот 
(Сл. весник на РМ 10/03) а во врска со член 4 од Зако-
нот за трансформација на претпријатијата и задругите 
со општествен капитал („Сл. весник на РМ'4 19/96) АД 
Агрокомбинат „Тиквеш“ експорт-импорт ц.о. Кава-
дарци, објавува 

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

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. АЦ Агрокомбинат „Тиквеш" експорт-импорт 
ц.о. Кавадарци ги повикува поранешните сопственици 
и нивните правни наследници, државјани на Република 
Македонија, доколку имаат да ги пријават своите поба-
рувања од комбинатот, освен за земјоделското зем-
јиште, во рок од 60 дена, сметано од денот на објавува-
њето на гласот. 

2. Седиште на Агрокомбинатот „Тиквеш“ експорт 
-импорт, Кавадарци на улица ,,29-ти Ноември“ бр. 5, 
Кавадарци. 

3. Пријавувањето на побарувањата .....од Аген-
цијата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ 
бр. 3/94) кои истовремено се доставува и до 'Агенцијата 
на Република Македонија Скопје ул. „Даме Груев" бр. 
14 П о т . фах. 410. 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93), а во врска со чл. 4 од Законот 
за трансформација на претпријатијата и задругите со 
општествен капитал кои стопанисуваат со општествено 
земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 19/96), Друштвото со 
ограничена одговорност поледелство „ЕРЏЕЛИЈА" с. 
Ерџелија, објавува: 

_ ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ Н А , ПРИЈАВА ЗА 

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. ДОО-Поледелство „ЕРЏЕЛИЈА" с. Ерџелија ги 
повикува поранешните сопственици и нивните правни 

наследници, Државјани на Република Македонија, до-
колку имаат 'да ги пријават своите побарувања кон 
ДОО, во рок од 60 дена, сметано од денот на објавува-
њето на Огласот. 

2. Седиштето на ДОО-Поледелство „ЕРЏЕЛИЈА" 
с. Ерџелија се наоѓа во с. Ерџелија. 

3. Пријавуаањата на побарувањето се врши на Обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) кој истовремено се доста-
вува и до Агенцијата на Република Македонија во 
Скопје, на ул. „Даме Груев“ бр. 14, поштенски фах 410 
и до друштвото со ограничена одговорност - Поледел-
ство „ЕРЏЕЛИЈА" с. Ерџелија. 

(1337) 

Врз основа на чл. 21, 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 

,(„Сл. весник на РМ“ бр. 38/93), а во врска со чл. 4 од 
Законот за трансформација на претпријатијата и задру-
гите со општествен капитал кои стопанисуваат со зем-
јоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 19/96), 
Претпријатието ДОО Поледелство „Кооперација со 
Малопродажба" - Св. Николе објавува: 

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

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. ДОО Поледелство „Кооперација со Малопродаж-
ба" - Св. Николе ги повикува поранешните сопстве-
ници и нивните правни наследници, државјани на Репу-' 
блика Македонија доколку имаат да ги пријават своите 
побарувања кон Претпријатието, во рок од 60 дена, 
сметано од денот на објавуваното на огласот. 

2. Седиштето на Претпријатието ДОО Поледелство 
„Кооперација со малопродажба" - Св. Николе е на ул. 
„Вељко Влаховиќ" 104, Св. Николе. 

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) кој истовремено се доста-
вува и до Агенцијата на Република Македонија во 
Скопје, на улица „Даме Груев“ бр. 14 пош. фах. 410 и до 
ДОО поледелство „Кооперација со малопродажба" -
Св. Николе на ул. „Вељко Влаховиќ" 104 - Св. Николе. 

(1338) 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал, Холдинг 
претпријатие „ФРИНКО" А.Д. - Битола 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.05.1996 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 странска правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. ,,Индустриски дел“ 
бб во време од 8,00 до 14,00 часот, 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, Д.О.О. 
„АЛАТНИЦА", П.О., Охрид 

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 19.04.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието согласно Законот за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и стански правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „15-ти К О Р П У С 
бр. 1 во време од 12 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со опш.тествен капитал, ПОС ТИ 
„Билјана“ Прилеп 

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 06.06.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
јата согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: претворање на побарувањата во траен влог. 

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 улица „Крушевско џа-
де“ бб во време од 10,00 до 13,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријтијата со општествен капитал, АДМС „ДИ-
ЈОС" - 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 9.05.1996 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: издавање на акции заради дополнително вложу-
вано. 

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. 19 во време од 07 до 15 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 18 од Уредбата за јавни нарачки 
(„Сл. весник на РМ“, бр. 18/96), Комисијата за јавни 
нарачки во Службата за општи и заеднички работи во 
Владата на Република Македонија, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 7 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 
Службата за општи и зае-

днички работи во Владата на РМ има потреба од набавка на: 

1. Месо од домашно потекло - по список бр. 1 
2. Сувомеснати производи - по список бр. 2 
3. Риба - по список бр. 3 
4. Леб и бели пецива - по список бр. 4 
5. Млечни производи - по список бр. 5 
6. Зеленчук, овошје и останати колонијални про-

изводи - по список бр. 6 
7. Пијалок од увоз - по список бр. 7 
8. Пијалок од домашно производство - список бр. 8 
9. Вина - по список бр. 9 

10. Безалкохолни пијалоци - по список бр. 10 
11. Апетисани - по список бр. 11 
12. Кафе - по список бр. 12 

Во понудата да бидат дадени: 

- Опис на квалитетот на артиклите; 
- Производител на артиклите; 
- Цена поединечна, без данок на промет, франко 

магацин; 
- Рок на испорака; 
- Начин на плаќање; 
- Гаранција за квалитет; 
- Изјава дека против понудувачот ќе е поведена сте-

чајна постапка 

Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишана од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 

Список на материјалите може да се добие во Служ-
бата за општи и заеднички работи во Владата на Репу-
блика Македонија, секој работен ден од 10-13 часот. 

Понудата и останатата документација се испраќаат 
во запечатен плик кој содржи уште два запечатени пли-
кови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува испраќачот. 

Првиот внатрешен плик, кој ја содржи придружната 
документација, ја носи ознаката „документација“. 

Вториот внатрешен плик, кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката „понуда“. 

Понудата да се достави до нарачателот - Служба за 
општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонија, ул. „Железничка“ бб Скопје, во рок од 15 
дена од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефонот (091) бр. 121-406. 

Врз основа на член 18 од Уредбата за јавни нарачки 
(„Сл. весник на РМ“, бр. 18/96), Комисијата за јавни 
нарачки на Службата за општи и заеднички работи во 
Владата на Република Македонија, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 8 
ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА З А ОЗВУЧУВАЊЕ 
СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО 

ОТВАРАЊЕ 

Службата за општи и заеднички работи во Владата 
на Република Македонија има потреба, од ѕ набавка на: 
1. Монопојачало Telewatt e 60/N (60/80w) . . .2 парчиња 
2. Монопојачало Telewatt E120/N (120/160w) .2 парчиња 

3. Микрофонски претпојачала ЕХ 40 20 парчиња 
4. Звучна кутија ТЅА 30 (30w) 8 парчиња 
5. Звучна кутија ТЅА 10 (10 w) 3 парчиња 

-Појачалата и звучните кутии да имаат излез 100 V и да 
бидат исклучиво од фирмата КН (KLEIN HUMMEL) 
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I Во'понудата да бидат дадени: 
- опис на квалитет на опремата, 
- производител на опремата, 
- цена поединечна со царина и царински давачки без 

данок на промет франко магацин, 
- рок на испорака, 
- начин на плаќање, 
- гаранција за квалитет и гарантен рок, 
- гаранција за примен аванс, 
- опција на понудата, 
- изјава дека против понудувачот не е поведена сте-

чајна постапка и 
- други услови. 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци ќе 
се сметаат за нецелосни и нема да се земат во разгледу-
вање. 

Понудата и останатата документација се испраќаат 
во запечатен плик кој содржи уште два запечатени пли-
кови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката „Не отворај“, како и бројот на јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува испраќачот. 

Првиот внатрешен плик, кој ја содржи придружила 
документација, ја носи ознаката „ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈА“. 

Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката „ПОНУДА“. 

Понудата да се достави до нарачателот - Служба за 
општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонија, ул. Железничка бб - Скопје, во рок од 10. 
дена од денот на објавувањето во „Сл. весник на РМ“. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 121-406. 

Врз основа на член 18 од Уредбата за јавни нарачки 
(„Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Министерството 
за одбрана на Република Македонија објавува 

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 16-27/78 

Предмет на јавната порачка: 
1. Потрошен канцелариски материјал по Список бр. 

1 
2. Печатење на обрасци по Список бр. 2 
Списокот на поединечните средства за набавка со 

одредени количини може да се добие во Министер-
ството за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце 
Николов“ бб Скопје, соба 707, телефон 091/221-559, во 
работен ден од 10,00 до 13,00 часот. 

- Рок на испорака на средствата по Список бр. 1 
треба да биде до 5 дена, а за Списокот бр. 2 до ЗО^дена 
по потпишување на договорот. 

- Рок на важноста на понудата, до 30 дена од денот 
на објавуваното на јавниот повик. 

- Понудената цена треба да биде франко краен ко-
рисник без данок на промет. 

- Со понудата да се достави придружна документа-
ција, согласно одредбите од член 61 и 62 од Уредбата за 
јавни нарачки. 

- Понудите треба да бидат уредно доставени, со-
гласно одредбите од член 25, 26, 27 и 28 од Уредбата за 
јавШ; нарачки. 

ККраен рок за поднесување на понудите е 10 дена од 
објавувањето на јавниот повик во ,;Службен весник на 
РМ“. 

Јавното отворање на понудите ќе се одржи во/прон 
сториите на Домот на АРМ - Скопје, сала бр. 3, на ден;' 
03.07.1996 година, за Список бр. 1 со почеток во 9,00 

часот, а за Список бр. 2. во 11,00 часот, во присуство на 
понудувачите. 

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 

ЈАВЕН ПОВИК бр. 1 
З А ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ З А НАБАВКА, 
ИНСТАЛИРАЊЕ И ВОВЕДУВАЊЕ ВО РАБОТА 
НА МАШИНСКА, КОМУНИКАЦИОНА И ПРО-
ГРАМСКА ОПРЕМА З А ДООПРЕМУВАЊЕ НА 
ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ НА УПРАВАТА 
З А ЈАВНИ ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

1. Општи услови 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за финан-
сии. -
1.2. Предмет на нарачката е набавка, инсталирање и 
воведувано во работа на машинска, комуникациска и 
програмска опрема за доопремување на информаци-
ониот систем на Управата за јавни приходи при Мини-
стерството за финансии на РМ. 

Понудената машинска, крмуникациона и програм-
ска опрема треба да биде компатибилна со веќе набаве-
ната машинска, комуникациска и програмска опрема за 
четири пилот локации во рамките на Управата за јавни 
приходи при Министерството за финансии на РМ. Де-
талната спецификација на постоечката опрема е наве-
дена во тендер документацијата. 
1.3. Спецификација на опремата и услугите: 
а. ШЅС Ш х сервер ком. 13 
б. РСШ1Х сервер ; Ком. 7 
в. РС Клиент : . .ком. 145 
г. ЌАМ4МЦ ком. 80 
д. Матричен печатар А4 формат ком. 41 
ѓ. Матричен печатар АЗ формат ком. 33 
е. Линиски печатар АЗ формат ком. 1 
ж. Уреди за непрекинато напојување . . .ком.- 20 
з. Опрема за омрежување и комуникациска опрема 

по спецификација 
ѕ. Релациона база на податоци лиценци 145 
и. Развојна околина на Клиент страната . лиценци 145 
ј. Апликативцо решение ,,ИНФО' систем на Управа за 
јавни приходи при Министерството за финансии на РМ“ 
к. Инсталација на машинска, комуникациска и про-
грамска опрема 
л. Обука 
Деталната спецификација на горенаведената опрема и 
услуги е дадена во тендер документацијата. 
1.4. Рок на испорака: 
а. За опремата: 90 дена од потпишувањето на Договор. 
б. За инсталација на опремата: 30.11.96 год. 
в. За изработка на апликативното решение:31.12.96 год. 
г. За воведување во работа на информациониот систем: 
28.02.97 год. 
1.5. Рок на важност на понудата е 30 дена од денот на 
прифаќано на понудата. 
1.6. Техничките карактеристики на потребната машин-
ска, комуникациска и програмска опрема се наведени 
во тендер документацијата. 
1.7. Рок на доставување на понудите е 7 дена од денот 
на објавуваното на овој јавен повик. 
1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.9. Право на учество имаат сите правни и физички 
лица. 
1.10. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
н о ^ со Уредбата за јавни нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96) 

2. Тендерска документација. 
2.1. Тендер документацијата може да се подигне во 
Министерството за финансии, ул. „Даме Груев“ бр. 14/ 
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1, 1 спрат, соба 2 од 12.00-14.00 часот, лице за контакт 
Игор Димитровски, помошник на министерот. Надоме-
стокот што треба да се плати пред подигање на тендер 
документацијата е неповратен износ од 3.000,00 денари. 
Надоместокот треба да се уплати на жиро-сметката на 
Министерството за финансии 40100-637-16, цел на доз-
нака: „Откуп на тендер документација4' (Напомена: 
како доказ за уплатени средства за откуп на тендер 
документација потребно е да се достави копија од 
уплатницата или вирманот). 
2.2. Понудите треба да бидат придружени со тендер 
гаранција во износ од најмалку 2°/о од вредноста на 
понудата издадена од една од банките наведени во тен-
дер документацијата и рок на важење од 60 дена од 
датумот на јавното отворање (27.06.96 год.). 
3. Доставување на понудата 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок што треба да биде потпишан од страна |5а одговор-
ното лице на субјектот и три копии. 
3.2. Понудите треба да се достават во согласност со 
член 27 и член 28 од Уредбата за јавни нарачки. 
3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават документацијата предвидена во член 61 од 
Уредбата за јавни нарачки. 
3.4. Јавното отворање на понудите, во присуство на 
овластени претставници на понудувачите, ќе биде извр-
шено на ден 27.06.96 во 12.00 часот, во' бифето во 
сутеренот на Минстерството за финансии. 
4. Завршни одредби 
4.1. Понудите што се предадени по рокот, како и оние 
кои не се изработени според пропозициите и програ-
мата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани. 
4.2. Секој учесник може да учествува само со една по-
нуда. 

Врз основа на член 18 и 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96) Јавното прет-
пријатие за производство, пренос и дистрибуција на 
електрична енергија „Електростопанство на Македо-
нија“ Скопје објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 4 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА ДИЗЕЛ АГРЕГАТ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Јавното претпријатие 
„Електростопанство на Македонија“, со седиште во 
Скопје, на ул. „И Октомври“ бр. 9 Скопје. 
1.2. Предмет на нарачката е доставувано на понуди за 
набавка на дизел агрегат. 
1.3. Повикот с јавен, со постапка на прибирано понуди 
без јавно отворање. 
1.4. Право на учество имаат сите правни и физички 
лица чие седиште, односно место на живееио е Репу-
блика Македонија. 
1.5. Постапка на повикот се спроведува согласно Уред-
бата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96). 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Дизел агрегатот ги поседува следните основни тех-
нички карактеристики: 
- моќност на генераторот 
250 KVA COSY=0,8 
- номинален напон 400/231 V, 
три фази, 50 HZ 
2.2. Дизел агрегатот ќе се употребува како резервен 
извор на системот за непрекинато напо јува^ како гла-
вен потрошувач и на останатата инсталирана опрема 
која е предвидена да се напојува од дизел агрегату . 
2.3. Комплетна техничка документација од страна на 

нарачателот заинтересираните може да ја подигнат во 
Новата зграда на ЈП „Електростопанство на Македони-
ја“ Скопје „Орце Николов“ бб, кат I, соба 107 од И 
часот до 14 часот тед. 222-443. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи називот на производи-
телот на дизел агрегатот. 
3.2. Понудувачот треба да приложи референтна листа 
за испорачана опрема со слични карактеристики. 
3.3. Понудата треба да ја содржи цената на дизел агре-
гатот во се спрема барањата од расположивата тех-
ничка документација, царината и сите давачки (член 60 
од Уредбата за јавни нарачки) ако агрегатот е од стран-
ство. 
3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.5. Понудувачот треба да даде рок на испорака на 
агрегатот. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

4.1. Понудите треба да се достават согласно членовите 
28, 46, 58, 59 и 61 од Уредбата за јавни нарачки („Сл. 
весник на РМ“ бр. 18/96. 

5. РОКОВИ 

5.1..Јавниот повик трае 10 (десет) дена од денот на 
објавувањето во „Сл. весник на Р. Македонија“. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите ипо се предадени по рокот, како и оние 
кои не се изработени според барањата на Јавниот по-
вик, нема да се разгледуваат. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Понудите треба да се доставуваат на следната 
адреса: 
ЈП „Електростопанство на Македонија“ - Скопје 
(комисија за јавни давачки) 
ул. „И Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје 

ПРОЕКТ ЗА СОЦИЈАЛНИ РЕФОРМИ И 
ТЕХНИЧКА ПОМОШ 

МЕЃУНАРОДЕН КОНКУРС 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

Министерството за труд и социјална политика на 
Република Македонија преку Агенцијата на Република 
Македонија за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал, објавува конкурс за прибирање 
понуди за набавка на компјутерски хардвер и софтвер 
за Програмата за социјални бенефиции од заинтереси-
рани добавувачи. Програмата с дел од Проектот за 
социјални реформи и техничка помош кој е финансиран 
од кредит на Меѓународното здружение за развој (Свет-
ска банка). 

Целта на набавката е опремува!be на 36 подрачни 
единици за социјална помош при Министерството за 
труд и социјална политика, со хардвер (сервер за бази 
на податоци, работна станица, стандарден софтвер, 
LAN, и.тн.) и соодветен софтвер. Набавката во целост 
ќе се спроведува согласно упатството за набавки на 
Меѓународното здружение за развој по пат ца меѓуна-
роден јавен конкурс за прибирање на понуди (Internati-
onal Competitive Bidding). 

Комплетниот тендер за понудата, заинтересираните 
понудувачи можат да го набават на долунаведената 
адреса по цена од 250 САД долари или 10.000 денари. 

Сите понуди мора да бидат обезбедени со гаранција 
во износ оД 25.000 САД долари и мора да бидат доста-
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вени на долунаведената адреса најдоцна до 25.07.1996 
год. до 12:00 часот. 

г-дин Жарко Богоев 
Директор 
Сектор за координација на проекти 
Агенција на Република Македонија за 
трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал 
14 Даме Груев, П. фах. 410 
91000 Скопје, Македонија 

Тел: + (389-91) 119-007 
Факс: + (389-91) 113-565 
E-mail: zarko%mpa@itl.mk@internet 

О Б Ј А В А 

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

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 1996 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производителите на индустриски, производи во мај 
19% година во однос на април 19% година е 0,005. 

2. КоефшЈиентот на пораст на цените на производите-
лите на индустриски производи од почетокот на го-
дината до крајот на мај е - 0,006. 

3. Коефициенто“т на порастот на цените на производи-
телите на индустриски производи во мај 1996 година 
во однос на истиот месец од претходната година из-
несува - 0,010. 

4. Коефициентот на порастот на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот 
од почетокот на годината до крајот на мај 1996 го-
дина во однос на просекот на животните трошоци во 
Република Македонија во 1995 година е 0,050. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 
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