
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. 

Петок, 20 декември 1996 
Скопје 

Број 68 Год.LII 

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

1256. 
Врз основа на член 67 став 4 од Уставот на Репу-

блика Македонка и член 64 став 2, а во врска со член 63 
од Законот за избор на пратеници, претседателот на 
Собранието на Република Македонија, на 19 декември 
19% година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗ-

БОРИ 

I 
Во изборната единица број 17 општина Гостивар се 

распишуваат дополнителни избори за избор на еден 
пратеник во Собранието на Република Македонија. 

И 
Дополнителните избори ќе се одржат на 9 февруари 

1997 година, 

Ш 

Дополнителните избори ќе ги спроведе изборната 
комисија на изборната единица број 17 под грижа на 
Републичката (Државна) изборна комисија. 

IV 

Изборните дејства отпочнуваат со денот на објаву-
вањето на решените во „Службен весник на Република 
Македонка“. 

Број 08-4125/1 
19 декември 1996 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

1257. 
Врз основа на член 23 од Законот за извршување на Буџетот па Република Македонија 

за 1996 година ("Службен весник на РМ“ бр.64/95), а во врска со точка К позиција "Интервентни 
средства“ од Одлуката за распределба на средства за изградба на водоводи во Република 
Македонија во 1996 година ("Службен весник на РМ“ бр.35/96) и член 45 од Законот за Владата 
на Република Македонија ("Службен весник на РМ“ бр.38/90 и 63/94) Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИНТЕРВЕНИРАЊЕ ВО ОДДЕЛНИ СЛУЧАИ ЗА 

ВОДОСНАБДУВАЊЕ ВО ПОЕДИНИ ОПШТИНИ 

1 Средствата во износ од 11 675 365,00 денари од позиција во точка 1 
"Интервентни средства“ од Одлуката за распределба на средствата за изградба 
на водоводи во Република Македонија во 1996 година ("Сл весник на РМ“ бр 
35/96) се распределуваат за 

ОПШТИНА БИТОЛА 2.000.000 00 

за проширување на филтер - станицата 
во с Дихово со што етапно ќе биде 
реализирана програмата за 
водоснабд\ вање на градот и повеќе 
насемени места до 2000 год 

за изградба па резервоар за 
водоснабдување во с Буково 
ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД 

за завршување со изградба на 
хлоринаторна станица за 
водоснабдување .на Македонски 
Брод 

1 800 .000 0 0 

200,000 00 
700 000 00 

700,000 00 
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ОПШТИНА ВИНИЦА 
за наградба на водоводот за 

водоснабдување на с.Блатец 
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

за изградба на водоводи за 
водоснабдување на населени места 

с Милетково 
с Мрзенци 

ОПШТИНА ГОСТИВАР 

за изградба на водоводи за населените 
честа 
е Лазарополе 

е Скудриње 
ОПШТИНА ДЕБАР 

за изградба на водовод за 
водоснабд\ вање на с Новак 
,ОПШТИНА КРУШЕВО 

за завршување со реконструкција на 
главен цевовод за водоснабдување на 

Крушево 

ОПШТИНА КУМАНОВО 
за изградба на водоводи за 

водоснабдување на населените места 
с Алгуња 

с „Долно К о Ј н а р е 

ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
за изградба на главен цевковод за 
водоснабдување наПробиштпп 

ОПШТИНА РАДОВИШ 

за надградба на грдскиот водовод.(II 
фаза за водоснабдување на Радовиш 

ОПШТИНА РЕСЕН 
за изградба па водовод за . 

водоснабдување на с. Подмочани 
за изградба на водовод за 

водоснабдување па на с Перово 

СКОПЈЕ 
ОПШТИНА КАРПОШ 

за изградба на водовод за 
водоснабдување на с Орман 

за изградба на водовод за 
водоснабдување на с Рашче 

5 0 0 . 0 0 0 00 

3 0 0 , 0 0 0 0 0 

700 000 00 

3 0 0 . 0 0 0 0 0 

1 0 0 . 0 0 0 0 0 

6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 

3 0 0 , 0 0 0 0 0 

3 0 0 , 0 0 0 0 0 

200,000 00 

200,000 00 
400,000 00 

400,000 00 

1,400,000 00 

700,000 00 
700,000 00 

,500,000 00 -

' 5 0 0 , 0 0 0 0 0 -

3 0 0 , 0 0 0 0 0 

3 0 0 , 0 0 0 0 0 

1,775,365 00 

1,500,000 00 

275,365 00 

1,600,000 00 

400,000 00 

1.200.000 00 . 



ОПШТИНА ТЕТОВО 700,000.00 
за изградба на водоводот за 

водоснабдување на с Нови Челопек 300,000 00 - ' ^ 
за изградба на водоводот за 

водоснабдување на с Милетино 400,000 00 
ОПШТИНА ТИТОВ ВЕЛЕС 200,000 00 
“ за изградба на водоводи за 

водоснабдување на с Мамутчево 200,000.00 
ОПШТИНА ШТИП 300,000.00 

за надградба на градскиот водовод со 
изградба на линија 1, од филтер станица 
до нас Дузлак и вклучување на бунарот 
кај градски базен во системот за - ' 

водоснабдување на Штип 300,000 00 

2 Средствата од точка 1 на оваа Одлука се користат на начин и според 
исловите утврдени во Одлуката за распределба на средствата за изградба на 
водовод во Република Македонија од 1996 година ("Сл весник на РМ“ бро) 35/96) 

3 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 23-3354/1 
16 декември 1996 година 

Скопје 

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

1258. 
Врз основа на член 23 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија 

за 1996 година ("Службен весник на РМ“ бр.64/95), а во врска со точка 1, позиција "Интервентни 
средства“ од Одлуката за распределба на средства за изградба на водоводи во Република 
Македонија во 1996 година ("Службен весник на РМ“ бр.35/96) и член 45 од Законот за Владата 
па Република Македонија ("Службен весник на РМ“ бр.38/90 и 63/94) Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ ЗА ИНТЕРВЕНИРАЊЕ ВО ОДРЕДЕНИ СЛУЧАИ 

З А ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ПОЕДИНИ ОПШТИНИ 

1 Средствата во износ од 6 850 000,00 денари од позицијата во точка 
1 'Интервентни средства“ од Одлуката за распределба на средствата за изградба 
нафекални канализации во Република Македонија во 1996 година С Сл весник на 

РМ“ бро) 35/96) се распределуваат ,за 

ОПШТИНА БЕРОВО 
“ за изградба на фекална канализација во 
Берово 
ОПШТИНА БИТОЛА 

500,000 00 

500,000 00 

750,000 00 

4 за санација на колектор К1 меѓу 
\ \ Партизанска“ и ул“ Никола Тесла“ 750,000 00 

20 декември 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 3419 
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ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 
за изградба на фекална канализација по 
Валандово 
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 
“ за изградба на фекална канализација во 
Мак Каменица 
ОПШТИНА КИЧЕВО 

за изградба на фекална канализација во 
нас 22 Декември, Кичево .; 
ОПШТИНА КРАТОВО 

за изградба на фекална канализаци)а во 
Кратово 
ОПШТИНА КУМАНОВО 
“ за изградба на фекална канализација во 
с Горно Којнаре 
ОПШТИНА ОХРИД 

“ за 'санирање на канализација по 
ул Туристичка44 од ул“Колекторска'4 до 
бензинска пумпа во Охрид 
ОПШТИНА ПРИЛЕП 

“ за изградба на фекална канализација по 
улиците Мечкин Камен,Београдска и 
Борка Лопач во Прилеп 
ОПШТИНА РЕСЕН 
“ за изградба на фекална канализација во 
Ресен и Јанковец .... 
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 

“ за изградба на фекална канализација во 
Свети Николе 
ОПШТИНА ТЕТОВО 
5,1 за изградба на фекална канализација во 
с. Брвеница 

500,000 00 

400,000 00 

6 0 0 , 0 0 0 0 0 

6 0 0 , 0 0 0 0 0 

3 0 0 , 0 0 0 0 0 

1,000,000 00 

700,000 00 

600,000.00 

500,000.00 

400,000 00 

500,000 00 

400,000 00 

600,000 00 

600,000 00 

3 0 0 , 0 0 0 0 0 

1.000,000 00 

700,000 00 

600,000 00 

500,000 00 

400,000 00 

Средствата од точка 1 на оваа Одлука ќе се користат на начин и според условите 
утврдени во Одлуката за распредлба на средствата за изградба на фекални 
канализации во Република Македонија во 1996 година (“Сл. весник на РМ41 број 
35/96) 

З Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија44. 

Бр. 23-3353/1 
16 декември 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
км Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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1259. 
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините 

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

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ Н А ОДЛУ-
КАТА З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА Ц А Р И Н С К И 
КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СТОКИ ВО 1996 

ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување на царински кон-
тингенти при увоз на стоки во 1996 година („Сл. весник 
на РМ“, бр. 21/96, 32/96, 42/96, 58/96, 60/96, 63/96 ибб / 
96), во точката 5, алинеја 5 во вториот ред зборовите 
„2.000 тони“ се заменуваат со зборовите „3.000 тони“, 
во истата алинеја на крајот на реченицата зборовите 
„12.000 тони“, се заменуваат со зборовите „34.000 то-
ни“. 

Во истата точка, во алинејата 6, зборовите „8.000 
тони“, се заменуваат со зборовите „16.000 тони“ а во 
алинејата 7, зборовите „22.000 тони“ се заменуваат со 
зборовите „40.000 тони“. 

Во истата точка по алинејата 7 се додаваат три нови 
алинеи 8, 9 и 10 кои гласат: 

„ - Мешавина на бутан и пропан (тарифна ознака 
271113 0010 - што содржат од 50% до 65% на бутан), во 
количина од 1.000 тони. 

- моторен бензин, безоловен (тарифна ознака 2710 
00 00 11), во количина од 3,000 тони. 

- други масла (тарифна ознака 2710 00 00 39), во 
количина од 20.000 тони“. 

Во истата точка алинејата 8 станува алинеја 11. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр 23-3368/1 Претседател на Владата 
16 декември 1996 година наРепублика Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1260. """ 
Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџети 

(„Службен весник на Република Македонија“, број 79/ 
93 и 3/94) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонка („Службен весник на Република Македони-
ја“, број 38/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
З А И З М Е Н А НА РАСПОРЕДОТ Н А СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА З А 1996 ГОДИНА 
Член 1 

Во Буџетот на Република Македонија за 1996 година 
(„Службен весник на Република Македонија“, број 64/ 
95), се вршат следниве измени на распоредот на сред-
ствата во посебниот дел: 

А) Се вршат намалувања во следните раздели за 
износ од 1.335.000.000 денари: 

1. Во раздел 12 - Министерства ' за финансии, пот-
ставка 47104 - Програма за патишта, износот 
1.600.000.000 се заменува со износот 1.415.000.000; 

2. Во раздел 12 - Министерство за финансии, пот-
ставка 48502 - Учество во изградбата на железницата, 
износот 1.800.000.000 се заменува со износот 
1.500.000.000; 

3. Во раздел 15 - Дирекција за републички стокови 
резерви, потставка 44405 - Стратегиски резерви на 
стоки, износот 1.300.000.000 се заменува со износот 
800.000.000; 

4. Во раздел 21 - Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, потставка 42608 - Про-

грама за поттикнување на земјоделското производство, 
износот 411.990.000 се заменува со износот 211.990.000 
и 

5. Во раздел 37 - Агенција за стопански недоволно 
развиени подрачја, потставка 46701 - Изградба на об-
јекти во недоволно развиените општини, износот 
900.000.000 се заменува со износот 750.000.000; 

Б) Се вршат зголемувања во следните раздели за 
износ од 1.685.743.676 денари: 

1. Во раздел 12 - Министерство за финансии, пот-
ставка 44408 - Преземени обврски по основа на девизни 
штедни влогови, износот 628.000.000 се заменува со из-
носот 705.000.000; 

2. Во раздел 12 - Министерство за финансии, по-
ставка 44415 - Санација на банките, износот 
1.100.000.000 се заменува со износот 1.149.000.000; 

3. Во раздел 12 - Министерство за финансии, пот-
ставка 42719 - Останати оперативни издатоци, износот 
1.500.000 се заменува со износот 85.000.000; 

4. Во раздел 14 - Министерство за стопанство, пот-
ставка 44417 - Обртни средства за структурни промени, 
износот 0 се заменува со износот 29.000.000; 

5. Во раздел 22 - Министерство за труд и социјална 
политика, потставка 44ЗО8 - Трансфери до фамилии 
кои се социјално загрозени износот од 2.397.000.000 се 
заменува со износот 2.477.000.000; 

6. Во раздел 22 - Министерство за труд и социјална 
политика, потставка 44309 - Средства за надоместок 
на невработени поради структурни промени износот 
2.015.000.000 се заменува со износот 2.885.000.000; 

7. Во раздел 22.02 - Социјална заштита потставка 
44301 - Обврски на Републиката по основ на пензиско и 
инвалидско осигурување кое е утврдено со закон, изно-
сот 3.009.000.000 се заменува со износот 3.239.000.000 и 

8. Во сите раздели, потставка 40203 - Надоместоци 
за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 
267.243.676. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-3407/1 Претседател на Владата 
25 ноември 1996 година '' на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1261. 
Уставниот суд на Република Македонија врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република же-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 70/92) по јавната расправа 
одржана на 21 ноември донесе 

ОДЛУКА 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измени и дополну-

вање на Деталниот урбанистички план на Град Гости-
вар бр. 08-237/1 донесена од Собранието на Општина 
Гостивар на 14 јуни 1994 година во делот на К П 1227/1 
во Гостивар. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија со Реше-
ние У. бр. 52/96 од 15 мај 1996 година поведе постапка 
за оценување законитоста на Одлуката означена во 
точката 1 од оваа одлука затоа што се постави праша-
њето за нејзината согласност со закон. 

По донесувањето на решението за поведување по-
стапка, а пред одржувањето на јавната расправа Мини-
стерството за урбанизам, градежништво и заштита на 
животната средина достави одговор на наводите содр-
жани во решението за поведување постапка, а во кој се 
наведува дека за спорниот објект на КП. бр. 1227/1 
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било доставено барање во писмена форма во законски 
рок под реден број 60 од извештајот од јавна расправа 
по нацрт урбанистичкиот план за градско подрачје за 
град Гостивар и извештај за поднесени барања од 
правни и физички лица од Министерството за урбани-
зам, градежништво и заштита на животната средина -
Подрачна единица на Општина Гостивар во врска со 
забелешка на Нацрт-планот бр. 09-40 од 4.03.1994 го-
дина. 

Од доставениот извештај под реден број 60 е наве-
дено: „барање бр. 08.136/94 ул. Д Н А “ бр. 134 КП. бр. 
1226 пл. 837, барањето се удоволува“. Во барањето е 
наведено предвидување градба на деловен простор, од-
носно лепенка со објектот предвиден на КП. бр. 1228/1. 

Согласно законските одредби и наведениот извеш-
тај, спорниот објект на КП. бр. 1227/1 бил внесен во 
планот врз основа на барање-забелешка 08-136/94 наве-
дена во извештајот од јавната расправа под реден број 
60, каде барањето е удоволено. Во предлог-плаиот од 
изготвувачот на планот „Пологпроект" предвиден е об-
јект со димензии 10x2,5 на дел од КП. 1227/1 и 1226. 

Според тоа предвидувањето на спорниот објект на 
КП, 1227/1 со Одлука на Собранието на општината 
било извршено согласно законските прописи врз основа 
на барање - забелешка на граѓани дадено на јавна ра-
справа. 

I 4. На јавната расправа одржана на 21 ноември 1996 
година претставниците на подносителите на иницијати-
вата, доносителот на оспорената одлука и претставни-
кот на Министерството за урбанизам, градежништво и 
заштита на животната средина - Скопје и Министер-
ството за урбанизам, градежништво и заштита на жи-
вотната средина - Подрачна единица Гостивар изнесоа 
мислење дека спорниот објект е дополнително внесен 
во предлог планот вон постапката предвидена со закон. 
Понатаму, Судот на јавната расправа утврди дека за 
донесување на Одлуката за измени и дополнување на 
Деталниот урбанистички план на град Гостивар била 
одржана јавна расправа која траела 15 дена од 27 декем-
ври 1993 до 12 јануари 1994 година, на која граѓаните 
дале свои писмени забелешки. Притоа, во нацрт планот 
кој бил изложен на јавна расправа на КП. бр. 1228/1 се 
предвидува индивидуален станбен објект П+3 , а на со-
седната катастарска парцела КП. бр. 1227/1 не се пред-
видува никаков објект. Во усвоениот план, пак, на КП. 
бр. 1228/1 му се придодава габарит-леленка со димензии 
2x10, а кој ја зафаќа КП. бр. 1227/1. 

Од извештајот од записникот од одржаната јавна 
расправа по нацрт урбанистичкиот план и по одговор на 
поднесени барања на правни и физички лица во врска 
со корекции по урбанистичкиот план Судот утврди дека 
е поднесено барање од Асани Настрие под реден бр. 48 
(барање бр. 08-337/94 ул. „ЈНА“ КП. 1226 поседовен 
лист 6080, сопственик на означената парцела), да се 
вцртф објект - лепенка. Ова барање се одбива со обра-
зложение дека парцелата е зафатена со булеварот 
„Браќа Гиновски“. 

Исто така, со поднесокот бр. 88-136/94 ул. „ЈНА“ 
бр. 134 КП. бр. 1226 поседовен лист 837 поднесено од 
Амзаи Насер и Али (реден бр. 60 во извештајот) се бара 
на сопственикот на КП. 1226 да му се одобри градба на 
деловен простор - лепенка на објект предвиден со пла-
нот. Во извештајот од јавната расправа по забелешки 
на граѓаните по ова барање стои дека барањето се удог 
волува со образложение „парцелата ја зафаќа булева-
рот „Браќа Гиновски“. Што значи биле поднесени две 
барања од сопствениците на КП. 1226/1 да се вцрта 
габарит - лепенка на соседниот објект. По тие две исти 
барања едното се удоволува, а другото се одбива со 
образложение дека парцелата ја зафаќа булеварот 
„Браќа Гиноски“. Инаку, парцелата 1226/1 не се гра-
ничи со парцелата 1228/1 на која се предвидува габарит-
лепенка туку таа се граничи со парцелата 1227/1 на која 

во нацрт-планот не се предвидува никаква градба ниту е 
поднесено барање од сопственикот на парцелата 1227/1 
Љуши Таип да се вцрта габаритот лепенка. Од сето 
изнесено произлегува дека на парцелата 1227/1 објек-
тот бил дополнително вцртан во планот вон постапката 
предвидена со Закон. 

Во член 31 од Законот за системот на просторното и 
урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/85,18/89 и 38/90) кој, важеше во време на донесу-
вање на урбанистичкиот план, се определува урбани-
стичкиот план да се изработува во две фази: нацрт на 
план и предлог на план, при што нацртот на урбани-
стичкиот план задолжително се става на јавна ра-
справа, потоа граѓаните доставуваат забелешки во пи-
смена форма и врз основа на забелешките што ќе се 
прифатат се подготвува предлог на план. Понатаму, во 
член 33 од Законот се предвидува предлог-урбанистич-
киот план да се доставува на собранието на општината, 
заедно со извештајот од јавната расправа и образоло-
жението на забелешките кои не се прифатени, а според 
член 34 став 2 од Законот, урбанистичкиот план за 
подрачјето на општината го донесува собранието на 
општината. 

Од изнесените законски одредби произлегува обвр-
ска за доносителот, нацрт-урбанистичкиот план да го 
стави на јавна расправа пред граѓаните, а граѓаните 
имаат право да дадат забелешки на предвидените реше-
нија. 

Со оглед на тоа што во Одлуката за измени и допол-
нување на Деталниот урбанистички план на Град Гости-
вар во делот на КП. бр. 1227/1 бил дополнително 
вцртан габарит-лепенка со димензии 2x10 без одржу-
вање јавна расправа ниту како забелешка на граѓаните 
дадена на јавна расправа Судот оцени дека тој дел од 
Одлуката не е во согласност со закон. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

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

Претседател 
У. бр. 52/96 на Уставниот суд на Република 

21 ноември 1996 година Македонија, 
Скопје д-р Јован Проевски, с.р. 

1262. 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии 
од вјредност, донесена на седницата одржана на 
19.11.1996 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ З А ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. На Инвестбанка А.Д. Скопје и се дава одобрение 

за издавање на долгорочни хартии од вредност - петта 
емисија на акции во вредност од 1.000.000 ДЕМ или во 
денарска противвредност по среден курс на Народната 
банка на Република Македонија на ден 09.12.1996 го-
дина во износ од 26.637.000,00 денари. 

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

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

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

Број 01-292/1 Претседател на Комисијата, 
9 Декември1996 година Проф. д-р Љубе Трпески, с.р. 
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1263. 
Врз основа на член 54 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на РМ“, бр. 5/95), а во со-
гласност со Правилата за условите за “работа на 
ефектна берза („Службен весник на РМ“, бр. 21/95, 42/ 
95, 20/96 и 37/96, Комисијата за хартии од вредност, на 
седницата одржана на 12112.1996 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ 
ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ И ПОЧЕТОК СО 

РАБОТА НА ЕФЕКТНА БЕРЗА 

1. Во Решението за давање одобрение за основање и 
почеток со работа на ефектна берза („Службен весник 
на РМ“, бр. 42/95 и 37/96), во точката 3 бројот: „12" се 
заменува со бројот: „28". 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на донесувањето. : 

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

Број 01-225/2 
12 декември 1996 година Претседател на Комисијата^ 

Скопје Проф. д-р Љубе Трпески, с.р. 

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

ПП „ЦВЕТ“ - ГЕВГЕЛИЈА за производство на се-
менски материјал од цвеќе - регистарски број 1, реше-
ние бр. 10-2243/3 од 07.06.1996 година. 

Бр, 10-2243/3 
7, јуни 1996 година Министер 

Скопје за земјоделство, шумарство и 
водостопанство 

дипл. инж. агр. Никола Паракеов, с.р. 

Министерството за земјоделство, шумарство и ,водо-
стопанство на Република Македонија - Скопје согласно 
со член ,18 од Законот за саден материјал („Сл. весник 
на РМ“ бр.10/73, 51/88, 20/90, 32/91 и 83/92), објавува 
дека во регистерот на производители на саден матери-
јал се запишува: 

ЈП „Паркови и зеленило“ - Скопје за производство 
на саден материјал од цвеќе - регистарски број 1, реше-
ние бр“ 10-7864/2 од 13111.1996 година. 

.Бр. 10-7864/2 
13 ноември 1996 година Министер 

Скопје за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, 

дипл. инж. агр. Никола Паракеов, с.р. 

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство на Република Македонија - Скопје согласно 
со член 18 “од Законот за саден материјал („Сл. весник 
на РМ“ бр. 10/73 , 51/88, 20/90, 32/91 и 83/92), објавува 
дека во регистерот на производители на саден матери-
јал се запишува: 

П Т П „ И н т е р ф лора“ - Скопје за производство на 
саден материјал од цвеќе - регистарски број 3, решение 
бр. 10-7694/2 од 13.11.1996 година. 

Бр. 10-7694/2 
13 ноември 1996 година Министер 

Скопје за земјоделство, шумарство и 
водостопанство 

дипл. инж. агр. Никола Паракеов, с.р. 

Министерството за земјоделство, шумарство и водот 
стопанство на Република Македонија - Скопје согласив 
со член 18 од Законот за саден материјал („Сл. весник 
на РМ“ бр, 10/73, 51/88, 20/90 и 32/91 и 83/92), објавува 
дека во Регистарот на производители на саден матери-
јал од цвеќе се запишува: 

П П ,ДЈВЕТ" - ГЕВГЕЛИЈА за производство на.са-
ден материјал од цвеќиња - регистарски број 1, реше-
ние бр. 10-2243/2, од 07.06.19% година. 

Бр.10-2243/2 Министер 
7 Јуни 1996 година за земјоделство, шумарство и 
Скопје водостопанство, 

дипл. инж. агр. Никола Паракеов, с.р. 

ОПШТИ А К Т И Н А ФОНДОВИТЕ 
И З А В О Д И Т Е 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

32. 
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 14/95), 
Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалид-
ското Осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 12.12.1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ З А ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ 
З А ПЕРИОДОТ ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 1996 ГО-

ДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-

рување според кои се пресметува и плаќа придонесот за 
пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците на 
данок од приход од земјоделска дејност на кои земјодел-
ската дејност им е единствено занимање (во натамош-
ниот текст: индивидуални земјоделци). 

Член 2 
Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и 

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

Ред. КАТАСТАРСКИ ПРИХОД Месечна основица 
бр. (во денари) на осигурување 

2.669,00 
900,00 3.773,00 

2000;00 4.851,00 
4500,00 5.390,00 
7000,00 5.928,00 

6.470,00 

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. 

1. до 400,00 
2. од 400,01 до 
3. од 900,01 до 
4. од 2000,01 до 
5. од 4500,01 до 
6. над 7000,01 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 1 октомври заклучно со декември 
1996 година. 

Бр. 02-6051 
12 декември 1996 година 

Скопје 

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

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Се повикува тужениот Латифи Бесник од Гостивар, 
сега со непозната адреса, да се јави во Основниот суд во 
Гостивар или да постави свој полномошник кој ќе го 
застапува по предметот П. бр. 837/96, во кој е тужен по 
тужбата на тужителката Абибе Латифи, родена 
Османи, од с. Зајас, Кичевско. 

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

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 837/96. (482) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 
Министерството за надворешни работи на Репу-

блика Македонија огласува дека со решение бр. 18-
7939/2 од 20.11.19% година го запиша во регистарот на 
претставништвата на странски лица во Република Ма-
кедонија под реден бр. 378 Јавното претпријатие „Југо-
словенски Аеротранспорт" од Белград, СР Југославија, 
со следните податоци: 

1. Претставништво на странското лице „Југословен-
ски Аеротранспорт" под назив: „ЈАТ-Југословенски 
Аеротранспорт" - претставништво со седиште Скопје, 
бул. „Партизански одреди“ бр. 17, Р. Македонија. 

2. Дејноста на претставништвото е: 
- агенциски работи во воздушниот сообраќај; 
- истражување на пазарот; 
- претходни и подготвителни дејствија за склучу-

вање на договори за извоз и увоз на стоки и услуги со 
претпријатија и други правни лица од Република Маке-
донија, како и на договори за долгорочна производ-
ствена кооперација, деловно-техничка соработка и 
странски вложувања и на договори за прибавување и 
отстапување право од индустриска сопственост и зна-
ење и искуство. 

3. Лице овластено за потпишување во име на прет-
ставништвото е Бранко Премк од Белград, СР Југосла-
вија. 

4. Со денот на донесувањето на ова решение, прет-
ставништвото може да почне со работа. 

Од Министерството за над ворешни работи. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 3382/96 на регистарска влошка бр. 1-18304-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на на-
зив на фирма, проширување на дејност во внатрешен 
и надворешен промет на Претпријатието за превоз, 
туризам, услуги и промет „СМГ КОМЕРЦ“ д.о.о. екс-
порт-импорт, ул. „Руди Чајевац" бр. 18/2, СкопЈе. 

Новиот назив на , фирмата е „СМГ-КОМЕРЦ" 
д.о.о. експорт-импорт, ул. „Руди Чајевац" бр. 18/2, 
Скопје. 0 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070129, 

070131, 070150, 070219, 070227 , 070240, 080121, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090121, 110109, . 110302, 110303, 
110304, 110404, 110902, 110903, 110905. 

Претпријатието во надворешен промет се проширу-
ва со: посредување и застапување во прометот со сто-
ки и услуги, застапување на странски фирми, инвести-
циони работи во странство, консигнација, комисиона 
продажба, фришопови, лизинг, реекспорт, меѓунаро-
ден превоз на патници и стоки во друмскиот сообра-
ќај, туристички услуги во земјата и странство, услуги 
на внатрешна и меѓународна шпедиција. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3382/96. (8481) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1878/96, на регистарска влошка бр. 1-18886-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це на Претпријатието во “приватна сопственост за 
трговија на големо и мало, извоз-увоз ,,БАТО-КО-
МЕРЦ" ц.о. ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15/2-
31, Скопје. 

Се брише Илија Исајловски, директор, а се запи-
шува во внатрешен и надворешен промет Габриела 
Бонкова, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1878/96. ^(8421) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1332/96, на регистарска влошка бр. 1-12847-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Трговското претпријатие „ФАГОР" 
д.о.о. увоз-извоз ул. „Ратко Митровиќ“ бр. 123, Ско-
пје. 

Дејности: 090122, 090123, 090124 , 090129 , 090131, 
090132, 090133, 090139, 090121, 110309, 110401, 110402, 
110403, 110404. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
1332/96. ' (8422) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2868/96, на регистарска влошка бр. 1-8345-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Трговското-услужно претпријатие „АВТО-НИ-
САН“д.о.о. за промет на големо и мало извоз-увоз и 
услуги ул. „Лепенец“ бб, Скопје. 

Се брише Зоран Кавазовски, директор, а се запи-
шува во вантрешен и надворешен промет Дане Ивков-
ски, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2868/96. (8416) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2851/96 на регистарска влошка бр. 1-42745-0--

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за внатрешна и надворе-
шна трговија „ДЕМАКО" д.о.о. експорт-импорт ул. 
„Васил Главинов“ бр. 16-1/13, Скопје. 

Истапува основачот„АЛВИЈАН-КО" д.о.о. а при-
стапува Јанчевски Ѓорѓи. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2851/96. (8417) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2721/96, на регистарска влошка бр. 1-67376-0^ 
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор Претпријатието за производство, трговија и 
угостителство, туризам и услуги „ФЕНИКС 96" д.о.о. 
експорт-импорт ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 75/1-
19, Скопје. 

Се брише Велкоски Гоце се запишува Иљо Василев 
како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2721/96. (8418) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3249/96, на регистарска влошка бр. 1-66128-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Приватна здравствена организација-ордина-
ција по општа медицина и специј а листичка ординација 
по гинекологија и акушерство „ДИНА 1" п.о. ул. 
„Московска“ бр. 28, Скопје. 

Се брише Костадинка Тодоровска, се запишува Би-
љана Зафировска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3249/96. (8395) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2878/96 на регистарска влошка бр. 1-58402-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и директор на Трговското производно прет-
пријатие „ЦЕЛУЛОЗА“ ц.о. бул. „Јане Сандански“ 
бр. 17-1/20, Скопје. 

Се брише Љупчо Деловски, се запишува Розика 
Деловска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2878/96. (8396) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2370/96, на регистарска влошка бр. 1-13305-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач, зголемување на основачки влог на Претпри-
јатието за трговија на големо и мало „ЛИНА КО-
МЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт бр. 21-а, Скопје. 

На ден 06.09.1996 год., во претпријатието приста-
пил Нијази Локи. , 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2370/96. (8397) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2833/96, на регистарска влошка бр. 1-26296-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за промет на големо и ма-
ло услуги во областа на прометот „АВИСТА“ д.о.о. 
експорт-импорт ул. „Кеј 13 Ноември“ кула 2/7, Ско-
пје. 

Од претпријатието како основач истапува лицето 
Радица Муратовска од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2833/96. (8398) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3367/96, на регистарска влошка бр. 1-23438-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основачи на Претпријатието за внатрешна и надворе-
шна трговија „ПАРМАИМПЕХ" д.о.о. експорт-им-
порт ул. „Франклин Рузвелт" бр. 1, Скопје. 

Од претпријатието „ПАРМАИМПЕХ" од Скопје 
истапува досегашниот основач Акционерско друштво 
во мешовита сопственост „ПАРТИЗАН“ трговија на 
големо и мало од Чачак со одлука од 03.10. 1996 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3367/96. (8399) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3000/96 на регистарска влошка бр. 1-52950-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште на „ХЕРМЕС М" ц.о. производство, надворешна 
трговија, застапништва и услуги, Скопје. 

Досегашната адреса на претпријатието се менува и 
во иднина ќе гласи: „ХЕРМЕС М" Производство, на-
дворешна трговија, застапништва и услуги ул. „Луј 
Пастер“ бр. 5/2/4, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3000/96. (8380) 

Бр. 68-Стр. 3425 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2188/96, на регистарска влошка бр.1-56565-0-

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и промената на лице овластено за застапува-
њ.е во внатрешен и НТР на Претпријатието за угости-
телство, трговија и услуги „МАМА-М-А“ д.о.о. екс-
порт-импорт ул. „Козле“ 20 бр. 16, Скопје. 

Од фирмата како основач истапува Јовановски До-
бривоје, а пристапува Младеновиќ Миодраг. 

Се брише досегашниот в.д. директор Јовановски 
Добривоје а се запишува Младеновиќ Миодраг. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2188/96. (8381) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3132/96 на регистарска влошка бр. 1-38933-0-
'0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија, туризам, увоз-
извоз „ЕРЏАН-КОМЕРЦ" ц.о. ул. „Плачковица“ бр. 
;Ѕ-а, Скопје. 

Се брише Перхан Рецеп, а се запишува Салија Ре-
џеп нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3132/96. (8382) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3182/96, на регистарска влошка бр.1-61291-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основачи и промената на лице на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „ЗЛЕТОВО ТРЕЈД“ 
увоз-извоз д.о.о. ул. „Првомајска“ бб, Скопје. 

На ден 15.10.1996 год. во претпријатието пристапил 
Ѓорѓиевски Мирчо, а на истиот ден истапила Јанчев-
ска Наташа. 

Се брише Јанчевска Наташа, директор, а се запи-
шува Ѓорѓиевски Мирчо директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3182/96. (8383) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3232/96, на регистарска влошка бр. 1-7977-0-

0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за транспорт, шпедици-
ја, трговија на големо и мало, деловно посредување и 
услуги „ДИНАМОТРАНСПОРТ" д.о.о. експорт-им-
п,орт бул. „Едвард Кардељ" бр. 75, Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
0710122, 070123, 070125, 0701250, 070222, 070227, 090201, 
110303. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
3232/96. (8384) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2760/96, на регистарска влошка бр. 1-41521-

0-(0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма и промената на лице на Трговското претприја-
т и е „В-И“ увоз-извоз ц.о. ул. „Димитрија Чуповски“ 
бр . 68, Скопје. 

, Досегашната фирма на Трговското претпријатие 
„В-И“ увоз-извоз ц.о. се менува и во иднина ќе гласи: 
Трговско претпријатие „ЈУГОЕЛЕКТРО В-И“ увоз-
извоз ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 68 Скопје. 

Се брише Фидановска Благица, директор, а се за-
пишува во внатрешен и надворешен промет Фиданов-

ски Заре, директор. 
Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

2,760/96. (8385) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7677/96, на регистарска влошка бр. 1-33040-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
име и основач на Претпријатието за производство, 
промет и услуги „ПРОСТОР“ увоз-извоз д.о.о. ул. 
„Владимир Комаров“ бр. 25-1/11, Скопје. 

Истапува основачот Зорка Канева од Бугарија. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

7677/96. (8386) 

050209, 050301, 050302, 070310, 070320, малограничен 
промет со Албанија, Бугарија, Србија, Грција, меѓуна-
роден превоз на стоки и патници во друмскиот сообра-
ќај, меѓународен транспорт на стоки, финансиски ин-
женеринг во странство, меѓународна шпедиција, по-
средување, вршење комисиони работи, консигнација, 
застапништво, сервисни услуги, реекспорт. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 976/ 
95. (8419) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2647/96, на регистарска влошка бр. 1-13210-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето 
на дејноста на Штедилница „ФЕРШПЕД" д.о.о. ул:. 
„Народен фронт“ бр. 17, Скопје. 

Усогласувањето на дејноста на претпријатието гла-
си: прибирање на денарски штедни влогови, одобрува-

ње на кредити на физички лица и на поединци кои 
вршат самостојна дејност без својство на правно лице, 
земање кредити од банки и штедилници, економско-
финансиски консалтинг, купување и продавање на 
краткорочни хартии од вредност, одобрување кредити 
на правни лица преку банка, со банкарска гаранција, 
директно кредитирање на банки и штедилници, дирек-
тно кредитирање на правни лица во висина до 30% о,д 
гарантниот капитал на штедилницата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2647/96. (8387) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2604/96, на регистарска влошка бр. 1-34784-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето 
на основач на Претпријатието за промет и услуги 
„КОМПАНИ“ д.о.о. ул. „Партизански одреди“ бр. 7/ 
14, Скопје. 

Како основач кон претпријатието пристапува лиц,е-
то Миле Наумчевски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2604/96. (8388) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2863/96 на регистарска влошка бр. 1-58867 0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, директор на Претпријатието за производство, 
трговија и услуги за промет на големо и мало извоз-
увоз „ВИ-БИ-МИ" д.о.о. ул. „Лепенец“ бб, Ѓорче Пе-
тров, Скопје. 

Новото седиште гласи на Ул. „Дрезденска" бр. 17 
лок. 2. 

Се брише Драган Павловски, се запишува Весна 
Павловска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2863/96. (8415) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 976/95, на регистарска влошка бр. 1-20855-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на „ЕЛ-ГРЕКО" д.о.о. угостителско-тури-
етичко претпријатие ул. „11 Октомври“ бр. 1/II-2С', 
Куманово. 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 
100391, 100392, 100399, 060502, 060501, 060503, 06060.1, 
090131, 09012, 110202, 110903, 013500, 020110, 02012П, 
020129, 020201, 050100, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 080132 , 070140, 070211, 07021?., 
070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070230, 070224, 
070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 110109, 110302, 110303, 110309, 110402, 114021, 
110404, 110601, 110620, 110905, 110909, 050201, 0502021, 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 669/96 од 30.X.1996 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППДО „Конте“ 
од Скопје бул. „АСНОМ“ бр. 68/21. 

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

За стечаен управник е одреден Ѓорѓоновски Ристо 
од Скопје, ул. „Црвена Армија“ бр. 10/1-2, телефон 
318-852. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 06.1.1997 година во 12,10 часот, во ба-
рака 4, соба број 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скоцје II - Скопје. (2108) 

Стечајниот совет при Основниот суд во Кочани обја-
вува дека со решението Сг. бр. 185/96 од 27.XI. 1996 
година, е отворена стечајна постапка над ПОС „Транс-
Сервис-Комерц" - Берово. 

За стечаен судија е одреден Киро Стефанов, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е поставен Гугушевски Марин, 
допломиран економист од Берово. 

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

Рочиштето за испитување на пријавените побару-
вања се закажува на ден 30.1.1007 година во 10 часот во 
соба број 48 во овој суд. 

Огласот е истакнат на судската табла на ден 
27.XI.1996 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (2114) 

Основниот суд во Прилеп со решението Сг. бр.84/96 
од 17.X.1996 година над ПП „Хермес БГС" - Прилеп 
отвори стечајна постака но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Прилеп. (2111) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 76/96 
од 17.X.1996 година над П П „КАМА“ - Прилеп отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. Од 
Основниот суд во Прилеп. (2112) 

Основниот суд во Тетово објавува дека се отвора 
стечајна постапка, но не се спроведува и истата се за-
клучува согласно член 88, став 1 од Законот за при-
силно порамнување стечај и ликвидација и тоа: 
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1. Со решението Ст. бр. 189/96 према Агенцијата 
„Атлас“ - Тетово, 

2. Со решението Ст. бр. 199/96 према ПТУП „Ми-
грос" од с. Доброште, 

3. Со решението Ст. бр. 203/96 према ПТП „Кико-
С“ од с. Пирок. 

Од Основниот суд во Тетово. (2113) 

Основниот суд во Струмица објавува дека: 
Со решението Ст. бр. 639/96 од 01 .XI. 1996 година е 

отворена стечајна постапка над ПТ „Овоштар" од Радо-
виш, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот и истата да се заклучи. 

Со решението Сг. бр. 637/96 од ОЗ.ХИ.1996 година е 
отоврена стечајна постапка над ПТ „Агротреид" од Ра-
довиш не е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот и истата да се заклучи. 

Со решението Ог. бр. 501/96 од 25.Х1.1996 година е 
отворена стечајна постапка над ПТ „Кодита" од Радо-
виш, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот и истата да се заклучи. 

Со решението Ст. бр. 490/96 од 25.XI. 1996 година е 
отворена стечајна постапка над З С З „Младина“ од с. 
Сушица - Струмица но е одлучено истата да не се спро-
ведува поради немање имот на должникот и истата да се 
заклучи. 

Со решението Ст. бр. Ст. бр. 520/96 од 25.XI. 19% 
година е отворена стечајна постапка над Ш И ,Давана“ 
- Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот и истата да се за-
клучи. 

Со решението Ст. бр. 716/96 од 25.XI. 1996 година е 
отворена стечајна постапка над ППУ „Пецан" - с. Да-
била но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот и истата да се заклучи. 

Со решението Ст. бр. 404/96 од 25.XI. 1996 година е 
отворена стечајна постапка над ПП С „Мистрал“ - Ра-
довиш но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот и истата да се заклучи. 

Со решението Ст. бр. 625/96 од 25.XI. 1996 година е 
отворена стечајна постапка над З С П З „Радовишанка“ -
Радовиш но е одлучено истата да не се спроведува по-
ради немање имот на должникот и истата да се заклучи. 

Со решението Сг. бр. 538/96 од 25.XI. 19% година е 
отворена стечајна постапка над ТППС „Ацико" - Стру-
мица, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да ги напаѓаат сите погоре на-
ведени решенија со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип и тоа во рок од 
15 дена по објавувањето на решенијата во „Службен 
весник на РМ“. 

По правосилноста на решенијата споменатите долж-
ници ќе се бришат од регистарот на стопанските орга-
низации. 

Од Основниот суд во Струмица. (2115) 

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решени-
јата Ст. бр. 61/% год. - ТП „Енгранд" - Охрид, Ст. бр. 
52/96 год. - ПП „Пајсер" Охрид, Ст. бр. 39/96 г. - П П 
„Видобишта" . Охрид, Ст. бр. 51/96 год. - ГЛУП „Нов-
че“ - Охрид, Ст. бр. 42/96 год. ПП ГЛЦ „Елком" -
Охрид и Ст. бр. 31/96 год. - УТОТ Еликсир“ - Охрид, е 
заклучна стечајната постапка над овие претпријатија. 

По правосилноста на решенијата претпријатијата да 
се бришат од регистарот на претпријатијата што се 
води при регистрационото одделение на Основниот суд 
во Битола. 

Од Основниот суд во Охрид. (2116) 

Основниот суд во Охрид објавува дека со решението 
Ст. бр. 92/96 од 06.Х1.1996 година отвори стечајна по-
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стапка над должникот ПП „Сијаж Комерц“ - Охрид, 
ул. „М. Јорданоски" бр. 203 но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Охрид. (2117) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст. бр. 900/96 од 25.Х1.1996 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот АД „Ин Мак“ -
Скопје, ул. „Борис Бојаџиски“ бр. 45 и жиро сметка 
40120-601-96097. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиеска 
-Зекирија, судија при овој суд. 

За стечаен управник е поставен Ѓорѓи Божиновски 
од Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 63-2/7. 

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

Рочиштето за испитување на пријавените побару-
вања се закажува на ден 22.1.1997 година во 8,00 часот 
во соба број 59 во овој суд - судска палата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2127) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст. бр. 552/96 од 23.Х.1996 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП „Уно Мар-
кер ' од Скопје, бул. „АСНОМ“ - бр. 74/26. 

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

За стечаен управник е поставен Илија Димитров-
ски од Скопје, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 41, телефон 
203-937. 

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

Рочиштето за испитување на пријавените побару-
вања се закажува на ден 03.11.1997 година во 11,00 часот 
во барака 4, соба број 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје . (2132) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
нието на поранешниот Окружен стопански суд Скопје, 
Ст. бр. 1277/94 од 28.XII.1994 година, е отворена сте-
чајна постапка над дп; ГГГП „Ројал" од Гевгелија, ул. 
„Илија Миов“ бр. 47. 

За стечаен судија е одреден Драги Дилберов, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е поставен Стојан Ристов, ул. 
„Воденска“ бр. 6, телефон 88-262. 

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

Рочиштето за испитување на пријавените побару-
вања се закажува на ден 12.11.1997 година во 10 часот, 
во соба број 29 при овој суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија (2129) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-
нието на поранешниот Окружен стопански суд -
Скопје, Ст. бр. 262/92 од 22.VI.1992 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот П П „Нада“ од Гевге-
лија, ул. „Миле Печанов“. 

За стечаен судија е одреден Драги Дилберов, судија 
при овој суд. 
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За стечаен управник е поставен Стојан Ристов, од 
Гевгелија, ул. „Воденска“ бр. 6, телефон 88-262. 

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

Рочиштето за испитување на пријавените побару-
вања се закажува на ден 12.II.1997 година во 10 часот во 
соба број 29 при овој суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (2130) 

Основниот суд во Битола објавува дека Стечајната 
постапка спрема должникот АД „Апарати за домаќин-
ство“ - Битола, отворена под Ст. бр. 861/94 од 
21 .X. 1994 година, а привремено запрена, со решението 
Ст. бр. 861/94 од 26.IV.1995 година, двете на Окруж-
ниот стопански суд - Битола, се запира согласно чл. 83, 
ст. 1 од Законот за трансформација на претпријатијата 
со општествен капитал. 

Од Основниот суд во Битола. (2128) 

Во огласот за стечајна постапка, бр: (1831), објавен 
во „Службен весник на РМ“ бр. 59/96 на стр. 3088, 
направена е грешка во името на должникот: наместо 
„Унион-инвест" треба да стои: „Унио-инвест". 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението I. Л. бр. 283/96 од 15.XI.1996 година, е отво-
рена постапка за редовна ликвидација над должникот -
Претпријатие за промет на големо и мало „Бис пром" 
увоз-извоз - Скопје ул. „Скоевска“ бр. 3/1-5 и жиро 
сметка 40100-601-337734. 

За Ликвидационен управник е определен Ѓорѓи Бо-
жиновски ул. ,Ленинова“ бр. 63-П/7 - Скопје, телефон 
335-349. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 27. ХП.1996 година во 8,00 часот во 
соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основнот суд Скопје I - Скопје. (2126) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението II. Л. бр. 309/96 од 10.ХИ.1996 година, е 
отворена постапка за редовна ликвидација над должни-
кот - Претпријатие за правни и економски услуги „ЕС" 
Д.О.О. - Скопје ул. „Ѓ. Петров“ бр. 60-1/4 и жиро 
сметка 40120-601-260200. 

За Ликвидационен управник е определен Марко Ѓур-
чиновски ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8 - Скопје, телефон 
263-975. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувала 
се закажува на ден 22. 1.1996 година, во 8,00 часот во 
соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основнот суд Скопје I - Скопје. (2131) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението III. Л. бр. 301/96 од 04.XII.1996 година, е 
отворена постапка за редовна ликвидација над должни-
кот - Претпријатие „Југоефтинија" од Скопје со жиро 
сметка 40100-601-47137. 

За Ликвидационен управник е определен Ефтим Пе-
тров, бул. „Ј. Сандански“ бр. 50/3-4 - Скопје, телефон 
417-130. 

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

Рочиште за испитување на п р а в е н и т е побарувања 
се закажува на ден 16. 1.1997 година во 9,20 часот во 
соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2134) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението III. Л. бр. 297/96 од 04.ХП.1996 година, е 
отворена постапка за редовна ликвидација над должни-
кот - Претпријатие за трговија на големо и мало „Се-
кард" д. о. о. - Скопје со жиро сметка 40100-601-85637. 

За Ликвидационен управник е определен Ефтим Пе-
тров, бул. , ј . Сандански“ бр. 50-3/4 - Скопје, телефон 
417-130. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 16. 1.1996 година во 9,10 часот во 
соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2135) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 299/96 година, отворена е постапка за 
редовна ликвидација над должникот - Претпријатие за 
внатрешен и надворешен промет и услуги „Теле-Мак" -
Скопје ул. „Карпошово востание“ бр. 2/4-15 и жиро 
сметка 40100-601-110029. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 09. 1.1997 година, во 8,20 часoт во 
соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2136) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението II. Л. бр. 311/96 од 10.ХИ.1996 година, е 
отворена постапка за редовна ликвидација над должни-
кот - Претпријатие за трговија на големо и мацо „Ори-
ент-М" - Скопје ДТЦ „Маврово“ ламела Ц-4 спрат и 
жиро сметка 40100-601-317171. 

За Ликвидационен управник е определен Драган Ве-
личковски, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9 - Скопје. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 22. 1.1997 година во 9,10 часот во 
соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2137) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 150/96 отворена е постапка за редовна 
ликвидација над должникот Трговско претпријатие 
„Цибпром" ДОО експорт-импорт - Скопје ул. „Никола 
Русински“ бр. З-а, б 6,1/4 и жиро сметка 40100-601-
367122. 

За Ликвидационен управник е определена Драгица 
Иванџикова ул. „Дрезденска" бр. 15/II-12-Скопје. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 09. 1.1997 година во 8,00 часот во 
соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2138) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението I. Л. бр, 283/96 од 15.XI.1996 година, е отво-
рена постапка за редовна ликвидација над должникот -
Претпријатие за промет на големо и мало „Бис пром" 
увоз-извоз - Скопје ул. „Скоевска" бр. 3/1-5 и жиро 
сметка 40100-601-337734. 

За Ликвидационен управник е определен Ѓорѓи Бо-
жиновски ул. „Ленинова“ бр. 63-11/7 - Скопје, телефон 
335-349. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 27. XII. 1996 година во 8,00 часот во 
соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основнот суд Скопје I - Скопје. (2126) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението II. Л. бр. 309/96 од 10.XII.1996 година, е 
отвррена постапка за редовна ликвидација над должни-
кот - Претпријатие за правни и економски услуги „ЕС" 
Д.О.О, - Скопје ул. „Ѓ. Петров“ бр. 60-1/4 и жиро 
сметка 40120-601-260200. -

За Ликвидационен управник е определен Марко Ѓур-
чиновски ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8 - Скопје, телефон 
263-975. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 22. 1.1996 година, во 8,00 часот во 
соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основнот суд Скопје I - Скопје. (2131) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението III. Л. бр. 301/96 од 04.XII.1996 година, е 
отворена постапка за редовна ликвидација над должни-
кот - Претпријатие „Југоефтинија" од Скопје со жиро 
сметка 40100-601-47137. 

За Ликвидационен управник е определен Ефтим Пе-
тров, бул. „Ј. Сандански“ бр. 50/3-4 - Скопје, телефон 
417-130. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 16. 1.1997 година во 9,20 часот во 
соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2134) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението III. Л. бр. 297/96 од 04.XII.1996 година, е 
отворена постапка за редовна ликвидација над должни-
кот - Претпријатие за трговија на големо и мало „Се-
кард" д. о. о. - Скопје со жиро сметка 40100-601-85637. 

За Ликвидационен управник е определен Ефтим Пе-
тров, бул. „Ј. Сандански“ бр. 50-3/4 - Скопје, телефон 
417-130. .. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 16. 1.1996 година во 9,10 часот во 
соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје ! -Скопје . (2135) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 299/96 година, отворена е постапка за 
редовна ликвидација над должникот - Претпријатие за 
внатрешен и надворешен промет и услуги „Теле-Мак" -
Скопје ул. „Карпошово востание“ бр. 2/4-15 и жиро 
сметка 40100-601-110029. 

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

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

Рочиште за испитување -на пријавените побарувања 
се закажува на ден 0"9. 1.1997 година, во 8,20 часот во 
соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2136) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението II. Л. бр. 311/96 од 10.ХИ.19% година, е 
отворена постапка за редовна ликвидација над должни-
кот - Претпријатие за трговија на големо и мало „Ори-
ент-М" - Скопје ДТЦ „Маврово“ ламела Ц-4 спрат и 
жиро сметка 40100-601-317171. 

За Ликвидационен управник е определен Драган Ве-
личковски, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9 - Скопје. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 22. 1.1997 година во 9,10 часот во 
соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скрпје. (2137) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објјавува дека со 
решението Л. бр. 150/96 отворена е постапка за редовна 
ликвидација над должникот Трговско претпријатие 
„Цибпром" ДОО експорт-импорт - Скопје ул. „Никола 
Русински“ бр. З-а, б 6,1/4 и жиро сметка 40100-601-
367122. 

За Ликвидационен управник е определена Драгица 
Иванџикова ул. „Дрезденска" бр. 15/11-12-Скопје. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 09. 1.1997 година во 8,00 часот во 
соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2138) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ш. Л. бр. 219/96 од 29.XI.1996 година заклу-
чена е ликвидационата постапка над должникот П. 
ИТС „Информатика“ - Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје ! -Скопје . (2109 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решени-
ето Л. бр. 22/96 од 09.XII.1996 година е отворена по-
стапката за редовна ликвидација над должникот Тргов-
ско претпријатие „Идриз-комерц" експорт-импорт со 
Ц. О. со седиште на ул. „Беличица“ бр. 17 - Гостивар. 

За Ликвидационен управник е одреден дипл. ек. 
Игне Касниоски со стан на ул. „Торонто" бр. 28., 
Скопје, телефон 335-349. 

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

Рочишта за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 17.1.1997 година во 9,00 часот при 
овој суд. 
' Од Основниот суд во Гостивар. (2110) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Печати и штембил под назив: „Претпријатие за вна-
трешна и надворешна трговија „Реаљ" ц.о. - Скопје. 

(6326) 
Тркалезен пачат и штембил под назив: „Претприја-

тие во приватна сопственост на големо и мало „ИНА“ -
с.Ново Село, Струмица. (6327) 

Тркалезен печат под назив: „Работна организација 
за одмор и рекреација на деца „Младост“ ц.о. - Скопје. 

(6328) 

Тркалезен пачат под назив: „Претпријатие за проек-
тирање и инженеринг „Маниг" ц.о. - Скопје (со преч-
ник од 32 мм). (6329) 

Печат и штембил под назив: „Кик-Боксинг клуб 
„Шампион“ - Прилеп - Македонија“. (6330) 

Се огласуваат за неважни следните .документи: 

Чековна книшка бр. 69649-54 и чекови од бр. 
0003245974 до 0003245980 издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Киро Османовски , Скопје. 

(6320) 
Чековна книшка бр. 673-97 издадена од Стопанска 

банка а.д. - Скопје - Филијала-Св. Николе на име Ива-
нов Илија, ул. „Ангел Трајчев“ бр. 28, Св. Николе. 

(6321) 
Сведителство издадено од ОУ „Коле Неделковски“ 

- Скопје на име Ковачевски Зоран, Скопје. (6322) 
Одобрение Уп. бр. 6190 издадено на име Белковски 

Зоран, Скопје. (6323) 
Сведителство за завршена гимназија издадено од 

Гимназија „Ацо Русковски“ - Берово на име Нада Ду-
сева, ул. „Цветан Димов“ бр.57, Струга. (6324) 

Решение Уп. бр. 5256/95 ,издадено на име Неџмедин 
Мехмети, Скопје. (6325) 

Службена легитимација бр. 0005 издадена од Царин-
ска управа на РМ - Скопје на име Димитар Димитров, 
ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 11/2-5, Скопје. (6303) 

Пасош издаден на име Вему Лулзим, с.Дебреше, 
Гостивар. (6304) 

Пасош издаден на име Абдули Себиедин, с.Вра-
новце, Гостивар. (6305) 

Пасош бр. 075902 издаден на име Трпанчески Јо-
ванчо, с.Волино, Охрид. (6306) 

Пасош бр. 191433 издаден на име Максути Ризван, 
ул.„Боге Велјановски“ бб, Гостивар. (6307) 

Пасош бр. 888785/% издаден од ГУВР - Скопје на 
име Драган Ѓорѓиев, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 43/3-22, 
Скопје. (6308) 

Пасош бр. 839530/96 издаден од ГУВР - Скопје на 
име Незиров Сафет, ул. „Рифат Бурџевиќ" бр. бб, 
Скопје. (6309) 

Пасош бр. 0467930 издаден од ОВР - Пробиштип на 
име Димитров Марјан, ул. „11 Октомври“ бр. 23/10, 
Пробиштип. (6310) 

Чекови од тековна сметка бр. 12504-43 и чекови бр. 
1517253, 1517254 од бр. 1517256 до 1517259 и 1517261 
издадени од Комерцијално-инвестициона банка - Кума-
ново на име Жаклина Ѓорѓевиќ, с. Тромеѓа, Куманово. 

(6311) 
Чекови од тековна сметка бр. 12548-87 и чекови бр. 

1370033,1370034 и од бр. 1555347 до 1555355 издадени од 
Комерцијална-инвестициона банка - Куманово на име 
Марковиќ Анета, с. Долно Којнаре, Куманово. (6312) 

Работничка книшка издадена на име Џемиле Де-
стан, Скопје. - ,. . (63Ј13) 

Работничка книшка издадена на име Цветанка Ни-
колова, Скопје. (6314) 

Работничка книшка издадена на име Ставревска 
Љуба, Скопје. (6315) 

Работничка книшка издадена на име Садри Јакуп, 
Скопје. (6?16) 

Работничка книшка издадена на име Саид Мустафа, 
Скопје. (6317) 

Работничка книшка издадена на име Шукри Абди-
ловск“и, Скопје. (6318) 

Чековна книшка бр. 21994-42 и чекови бр. 12505655 
и 12505656 издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на 
име Борис Христовски, Скопје. (6319) 

Пасош бр. 197935/94 издаден од УВР - Гостивар на 
име Мухамер Рецепи, с.Топлица, Гостивар. (6294) 



20 декември 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68-Стр. 3425 

Пасош бр. 0497631/95 издаден од УВР - Гевгелија на 
име Весна Пејковиќ, ул. Коле Неделковски бб, Гевге-
лија. (6295) 

Пасош бр. 030496/93 издаден од УВР - Скопје на име 
Асан Исмет, ул. Виетнамска бр. 58,Скопје. (6296) 

Пасош бр. 034876/94 издаден од УВР - Гевгелија на 
име Анета Ѓорѓиева, с.Миравци, Гевгелија. (6297) 

Работна книшка издадена на име Дејан Томоски, 
Скопје. (6298) 

Пасош бр. 0198038/94 издаден од УВР - Тетово на 
име Адеми Сафет, с. Г.Речица, Тетово. (6331) 

Пасош бр. 725383/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Катерина Вељановска, бул.„АСНОМ“ бр. 54/2-13, 
Скопје. (6332) 

Пасош бр. 725382/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Велче Вељановски, бул. „АСНОМ“ бр. 54/2-13, Скопје. 

Пасош бр. 686982/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Спаса Велиновска, бул. „АСНОМ“ бр.54/2-13, Скопје. 

(6334) 
Пасош бр. 600678/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Науме Вељановски, бул „АСНОМ“ бр. 54/2-13, 
Скопје. (6335) 

Пасош бр. 0031826/92, издаден од УВР - Скопје на 
име Димитар Младеновски, ул. „Т.Велешка“ бр. 58, 
Скопје,. (6336) 

Пасош бр. 623416/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Александар Черепналковски, ул. „Методи Митевски“ 
бр. 8-7/7, Скопје. (6337) 

Чекови од тековна сметка бр. 211102952 и чековите 
од бр. 2584170 до 2584182 од бр. 2716387 до 2716391 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Јосиф Блажевски, Скопје. (6338) 

Чекови од тековна сметка бр. 7414-90 и чекови бр. 
2894810 и 2894811 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Милица Јовановиќ, Скопје. (6339) 

Работна книшка издадена на име Надица Трајковска 
с. Петровец, Скопје. (6340) 

Работна книшка издадена на име Сашо Колевски, 
Скопје. (6341) 

Работна книшка издадена на име Игор Кочевски, 
Скопје. (6342) 

Работна книшка издадена на име Зоран Митевски, 
Свети Николе. (6343) 

Работна книшка издадена на име Игор Смилевски, 
Скопје. (6344) 

Свидетелство за завршено VIII одд. издадено од ОУ 
„Григор Прличев" - СкопЈе на име Тодосија Николо-
ски, Скопје. (6345) 

Свидетелство за завршени VI, VII и VIII одд. изда-
дени од ОУ „26 Јули“ - Скопје на име Мемед Судехар, 
Скопје. (6346) 

Чек-ови од тековна сметка бр. 27928/12 Чековите од 
бр. 2398567 до 2398586, издаден-а од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Гордана Брашнарска, Скопје. 

(6293) 
Чеќ-ови од тековна сметка бр. 83206/48 и Чекови од 

бр. 3557531 до 3557537, издадени од Комерцијална 
банка А:Д Скопје на име ЈЃазар Миовски, Скопје. (6294) 

Чек-ови од тековна сметка бр.5648-07 и Чекови од 
бр. 9^5840 до 945851, издадени од Комерцијална банка 
АК Скопје на име Горан Муратовски, Скопје. (6295) 

Чек-ови од тековна сметка бр. 84220779 и Чекови од 
бр. 413231 до 413240, издадени од И К Банка Скопје на 
име Марија Тунтева Калчевска, Скопје. (6296) 

Работна книшка издадена на име Лазо Пеновски, 
Скопје. (6297) 

Работна книшка издадена на име Рамиз Али, 
Скопје. (6298) 

Работна книшка издадена на име Димитрија д о к о в -
ски, Скопје. (6299) 

Решение бр. 06-22268 издаден на име Зекир Меме-
дов Џеладин, Скопје. (6293) 

Пасош 000502/92 издаден од УВР - Скопје на име 
Бошко Петковски, ул. Мраморец бр. 55-б, Скопје. 

Пасош бр. 354186/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Добрица Петковска, ул. Мраморец бр. 55-6, Скопје. 

Пасош бр. 447963/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Ленче Николовска, ул. Пандил Шушков бр. 3/6, 
Скопје. (6292) 

Чековна книшка бр. 0036214/06 и чекови од бр 
11918119 до 11918121, од бр 12562466 до 12562475 и бр. 
12186717 издадени од Стопанска банка а.д - Скопје на 
име Атанасовска Вера, ул. „ЈуриЈ Гагарин" бр. 23-4/4, 
Скопје. (6205) 

Пасош бр. 400733/94 издаден од УВР - Тетово на име 
Шабани Идрис, ул. „Ј. Златановски“ бр. 93, Тетово. 

(6345) 
Пасош бр. 247054 издаден од УВР - Тетово на име 

Билибани Рефет, ул. „Шумадинска" бр. 374, Тетово. 
(6346) 

Пасош бр. 0696337 издаден од УВР - Струмица на 
име Димитриев Панче, с. Баница 88, Скопје. (6347) 

Пасош бр. 012137/92 издаден од ГУВР - Скопје на 
име Вида Поповска, бул. „П. Одреди“ бр. 27 А/14, 
Скопје. (6348) 

Пасош бр. 0681742/95 издаден од ГУВР - Скопје на 
име Али Исамедин, с. Љуботен, Скопје. (6349) 

Пасош бр. 0572174 издаден од ГУВР - Скопје на име 
Иван Матев, ул. „Прашка“ бр. 78-б, Скопје. (6350) 

Пасош бр. 597905/95 издаден од УВР - Тетово на име 
Шабани Рами, с."Боговиње, Тетово. (6351) 

Чек-ови од тековна сметка бр. 490-15 и чекови бр. 
809693, 809699, 837146, 837147, 837148, 837149, 837150 
издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Фил. Св. 
Николе на име Ленче Костова Штерјова, ул. „Џемал 
Бједиќ" бр. 30, Штип (6287) 

Работничка книшка издаден-а на име Ристо Марјан, 
Скопје (6288) 

Работничка книшка издаден-а на име Ристова 
Весна, Скопје (6289) 

Работничка книшка издаден-а на име Ристо Спиров, 
Скопје (6290) 

Диплома за завршено средно образование издадена 
од СУ „Наце Буѓони" - Куманово на име Беќири Баш-
ким, с. Липково, Куманово (6291) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал и чл. 
4 од Законот за трансформација на претпријатијата и 
задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со 
земјоделско земјиште, Производно услужно трговско 
претпријатие на големо и мало увоз-извоз „ПОДГОР -
ПРОМЕТ“ с. Борисово врз основа на одлуката од 
11.10.1995 год. за трансформација на претпријатието, 
објавува: 

О Г Л А С 
З А ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ПРИЈАВА З А ЗАШТИТА 

НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. П.У.Т.П. „ПОДГОР - ПРОМЕТ“ с. Борисово 
Сгрумица ги повикува поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници државјани на РМ, доколку 
имаат - да ги пријават своите побарувања кон претпри-
јатието. 

2. Седиштето на П.У.Т.П. „ПОДГОР - ПРОМЕТ“ 
с. Борисово е во с. Борисово, Струмица. 
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3. Своите побарувања барателите да ги достават 
истовремено до Агенцијата на РМ на образец пропи-
шан од Агенцијата (Сл. весник на РМ бр. 3/94) во рок 
од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огла-
сот! (2141) 

ОБЈАВИ 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформации а 

на претпријатијата со општествен капитал, ПОС Пат-
нички сообраќај - „Транскоп" - Битола 

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 5.12.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Железничка“ - бб, 
во време од 07.00 до 15.00 часот: , (2140) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, А.Д. „Жн-
винокооп" - Скопје 

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

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.12.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Првомајска-18" 25 
во време од 08 до 14 часот. 

ЈАВНИ ПОВИЦИ 

ЈАВЕН ПОВИк 
ЗА КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ БЕЗ ПОПУСТ 

Акционерското ,друштво во мешовита сопственост 
,Органско Хемиска индустрија „Наум Наумовски - Бор-
че“ -„Првомајска“бб Скопје, објавува повик за купу-
вање на акции брз попуст. 

Вредноста на продажбата по овој повик изнесува 
9.199.800, 00 ДМ, односно 91998 акции. 

Вредноста на една акција изнесува 100 ДМ. 
Право на купување акции имаат сите вработени во 

АД - ОХИС и ДОО, лица кои го напуштиле АД ОХИС 
и ДОО и пензионирани лица. 

Купувачите, износот на акциите кои ги купуваат, ќе 
го назначат на посебен образец ИЗЈАВА, која ќе ја 
добијат. 

Рок на запишување на акциите изнесува 8 дена од 
денот на објавувањето на повикот. 

Во издание на НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА излезе од печат 

КРИВИЧЕН ЗАКОНИК 

со објаснувања и регистар на поимите, 
од проф. д-р Горѓи Марјановиќ 

Цена: 700,00 денари. 
Порачки се примаат во ЕМРО Службен весник на 

РМ, Пошт. фах 51 или на телефоните 228-204 и 117-460, 
телефакс 112-267. Жиро сметка 40100-603-12498. 

СОДРЖИНА 
Страна 

1256. Решение за распишување на дополнителни 
избори 3417 

1257. Одлука за распределба на средства наме-
нети за интервенирање во одделни случаи 
за водоснабдување во поедини општини . . . 3417 

1258. Одлука за распределба на средствата наме-
нети за интервенирање во одредени случаи 
за изградба на фекални канализации во по-
едини општини 3419 

1259. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за определување на царински 
контингенти при увоз на стоки во 1996 го-
дина 3421 

1260. Одлука за измена на распоредот на сред-
ствата во посебниот дел утврден со Буџе-
тот на Република Македонка за 1996 го-
дина . . . . : . 3421 

1261. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 52/96 од 21 ноември 1996 
година 3421 

1262. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 3422 

1263. Решение за изменување на Решението за 
давање одобрение за основање и почеток 
со работа на ефектна берза . 3423 

Објава за запишување во регистарот на 
производители на семенски материјал . . . . 3423 

Објава за запишување во регистарот на 
производители на саден материјал 3423 

Објава за запишување во регистарот на 
производители на саден материјал 3423 

Објава за запишување во регистарот на 
производители на саден материјал 3423 

Општи акти на фондовите и заводите 

32. Одлука за основиците на осигурувањето за 
пресметување и плаќање на придонесот за 
пензиското и инвалидското осигурување на 
индивидуалните земјоделци за периодот ок-
томври-декември 1996 година 3423 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди“ бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 228-204,117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
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