
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. 

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

591. 
Врз основа на член 109 став 1 од Законот за судовите 

(„Службен весник на РМ“ бр. 36/95), Владата на Репу-
блика Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗВАЊАТА И УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ 

НА ЗВАЊАТА ВО СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се одредуваат звањата во судската 

полиција и се утврдуваат условите за нивно стекнување. 
Звањата се изразуваат како чинови во судската полици-
ја. 

Член 2 
Чиновите во судската полиција и условите за нивно 

стекнувач се утврдуваат според видот и сложеноста на 
работите на работното место на кое работникот е ра-
спореден, степенот на стекнатата стручна подготовка, 
работниот стаж во ефективно траење, резултатите од 
работењето и други услови утврдени со оваа уредба. 

ЧИНОВИ 

Член 3 
За работник во судската полиција се утврдуваат 

следните чинови: 
- водник, 
- постар водник, 
- виш водник. 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЧИНОВИ 

Член 4 
Работникот во судската полиција се стекнува со со-

одветен чин ако ги исполнува следните општи услови: 
1. да има степен на стручна подготовка пропишана 

за работното место на кое е распореден или се распоре-
дува; 

2. да помине одредено време во претходен чин; 

3. за последните две години пред стекнување со чи-
нот неговата работа да е позитивно оценета; 

4. во текот на последната година да не сторил по-
тешка повреда на работните обврски, односно кршење 
на работната дисциплина. 

Ако во моментот на исполнувани на условите за 
стекнувач со повисок чин против работникот се води 
постапка за кршење на работна дисциплина односно 
постапка за утврдување неспособност за извршување на 
работните задачи или кривична постапка за која се гони 
по службена должност, стекнуваното на чинот се од-
лага до правосилно завршување на постапката. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ 
НА ЧИНОВИ 

Член 5 
Работник во судска полиција кој е распореден на 

работно место и ги исполнува општите услови од чле-
нот 4 на оваа уредба, се стекнува, односно унапредува 
во следните чинови: 

1. водник - по истекот на времето за стручното 
оспособување и положен специјалистички курс; 

2. постар водник - по поминати: 5 години во чин 
водник, ако е оценет со службена оценка „особено се 
истакнува“, 6 години, ако е оценет со службена оценка 
„се истакнува“, 7 години ако е оценет со службена 
оценка „задоволува“; 

3. виш водник - по поминати: 6 години во чин постар 
водник и ако е оценет со службена оценка „особено се 
истакнува“, 7 години ако е оценет со службена оценка 
„се истакнува“, и 8 години ако е оценет со службена 
оценка „задоволува“. 

Член 6 
Работник во судската полиција кој во текот на рабо-

тата ќе се распореди на друго работно место го задр-
жува чинот кој го стекнал до денот на распоредува-
њето. 

Работник во судската полиција на кој му престанал 
работниот однос со отказ од страна на министерот, со 
денот на престанокот го губи стекнатиот чин. 

ОЦЕНУВАЊЕ 

Член 7 
Знаењата и резултатите од работата на работниците 

на судската полиција се проверуваат на крајот на секоја 
календарска година, а конечната оценка за унапреду-
вање во соодветен чин се формира на крајот од годи-
ната во која се стекнуваат условите за непосредно пови-
сок чин, во која оценка влегува просекот на оценките 
од годишните проверки. 

Како елементи за оценување се земаат особено: обе-
мот и квалитетот на работата, законитоста, стручноста 
и ефикасноста во извршуваното на службените задачи, 
одговорноста спрема работата, односот спрема граѓа-
ните и вработените во судот. 

Член 8 
Работникот се оценува со оценката „особено се 

истакнува (5)", „се истакнува (4)", „задоволува (3)44| и 
„незадоволува (2)": 

Ако работникот отсуствувал од работа во текот на 
годината подолго од 6 месеци, за таа година не се оце-
нува ниту пак таа година му се зема во предвид при 
стекнување на повисокиот чин, освен ако отсуствувал 
поради повреда на работа или заболување настанато во 
извршувањето на службените задачи. 

Член 9 
Оценуваното на работникот го врши претседателот 

на судот. 

Петок, 28 јуни 1996 
Скопје 

Број 32 Год.LII 



Стр. 1166 - Бр. 32 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА , 28 јуни 1996 

Член 10 
Решение за стекнување и унапредување во соодве-

тен чин според оваа уредба донесува министерот за 
правда. 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Број 23-1866/1 
24 јуни 1996 година 

Скопје 

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

592. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 
4/96) 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 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА МЛЕКАРА СО МАГАЦИН, ОД ДЕСНАТА 
СТРАНА НА ЛОКАЛНИОТ ПАТ БИТОЛА - БРА-
ТИН ДОЛ, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

БИТОЛА 
1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 

на млекара со магацин од десната страна на локалниот 
пат Битола - Братин дол, на КП бр. 409/1, КО Братин-
дол, во м.в. Црквеник, со вкупна површина од 1.400 м2, 
на подрачјето на општината Битола, чиј инвеститор ќе 
биде Ивановски Владимир од с. Братиндол - Битолско 
и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот 
за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

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

Бр. 23-1872/1 
24 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

593. 
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 20/93 
и 63/95) и член 45 од Законот^ Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“, број 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ 

УВОЗ НА СТОКИ ВО 1996 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за определување на царински кон-

тингенти при увоз на стоки во 1996 година („Службен 
весник на РМ“, број 21/96), во точка 3 под б) по зборот 
„делови“ се става запирка и се додаваат зборовите „се-
тови или комплети на резервни делови за една построј-
ка“. 

Во истата точка по зборот „најмалку“ бројот „200" 
се заменува со бројот „500", а по зборот „парче“ се 
додаваат зборовите „односно сет или комплет“. 

2. Во точка 7, алинејата еден на крајот на речени-

цата по зборот „одлука“ точката се брише и се додаваат 
зборовите „како и дека резервните делови претставу-
ваат сет или комплет за една постројка“. 

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

Бр. 23-1895/1 
24 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

594. 

Врз основа на член 34 од Законот за просторнр и 
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 
4/96) 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 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА БЕНЗИНСКА ПУМПА ПОКРАЈ МАГИСТРАЛ-
НИОТ ПАТ М-4, ДЕЛНИЦА ТЕТОВО - ГОСТИВАР 
СТАЦИОНАЖА НА КМ 49+900 - ЛЕВО, НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на бензинска пумпа покрај магистралниот пат М-4, дел-

ница Тетово - Гостивар, стационажа на км. 49+900 -
лево, на Кп бр. 1142, КО „Батовиње", во м.в. „Пар-
цаќ", со вкупна површина од 2.000 м2 на подрачјето на 
општината Тетово, чиј инвеститор ќе биде Произ-
водно-трговското претпријатие „Нептун“, од с. Жеров-
јане - Тетовско и се определува земјиштето кое му 
припаѓа на објектот за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500,кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

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

Бр. 23-1870/1 
24 јуни 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

595. 
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 внатрешни работи и тоа: 

Тарифен 
број 

тарифна 
ознака НАИМЕНУВАЊЕ количина 

1 2 3 4 

23.09 Производи што се произведуваат за ис-
храна на животните 
а) храна за кучиња 100 тона 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

30.02 

34.03 

38.13 

40.09 

42.05 

49.01 

61.03 

64.01 

73.07 

73.11 

74.08 

76.16 

84.14 

Човечка крв; животинска крв подготвена 
за употреба во терапевтски, профилак-
тички или дијагностички цели; серуми и 
други фракции на крв; вакцини, токсини, 
микробски култури (освен на квасец) и 
слични производи; 
а) серуми и други фракции на крв 500 паковања 
Препарати за подмачкување (вклучу-
вајќи препарати врз база на масло за ла-
дење, калење и препарати против рѓа и 
корозија и препарати за ослободување на 
калапи врз база на средства за подмачку-
вање) и препарати исто се употребуваат 
за заматување и мастен̂  на текстилни 
материјали, кожа, крзно или на други ма-
теријали, но исклучувајќи ги препратите 
пгго содржат Ш или повеќе по маса од, 
нафта или масла добиени од битуменозни 
минерали како основни состојки; 
Масло за оружје 1000 литри 
Препарати и полнења за апарат за гас-
нење пожар; наполнета граната за гас-
нење пожари 
а) Пратак и пенило за гасење на пожар 50 тони 
Цевки и црева од гума, освен од тврда 
гума, со прибор или без прибор (на при-
мер: спојница колена, прирабници) 
а) потисни црева 
Други производи од кожа или од веш-
тачка кожа 
а) мемини за пиење вода 60 парчшва 
Печатени книги, брошури, летоци и 
слични печатени материјали, вклучувајќи 
и слободни листови; 
а) Стручна литература 300 парчиња 
Облека, комплети, јакни и сакоа, панта-
лони, панталони со пластрони и прс-
рамки брич - панталони и шорцсви 
(освен гаќи за капеш) за мажи и мом-
чил, плетени или хеланки 
а) облека, комплети, Јакни од други тек-
стилни материјали (маркирани одела за 
кумина) 20 парчшва 
Водонепропустливи обувки со ѓонови и 
со лице (трниште) од каучук, гума или 
пластична маса, чие што лице прицвр-
стено ниту' споено со него со шиење, ко-
вање со заковки или шајки, со помош на 
шрафови, чепови или со слични по-
стапки: 
а) Гу-мени чизми 300 парчиња 
Прибор за цевки (на пример: спојници ко-
лена, муфови), од железо или челик: 
Спојница редуцира носач, крпач за 
црева 2000 парчиќ 
Контејнери за компримирани или течни 
гасови, од железо или челик 
а) изолирани апарати на компримиран 
воздух 20 парчшва 

а) месинган жица 200 котура 
Друга производи од алуминиу м: 
а) Скали кукачи и скали со три колена 50 парчиња 
Воздушни или вакум пумпи, воздушни 
или гасни компресори и вентилатори; 
вентилациони или рециркулациони от-
странувачв на мирис со вграден вентил а-
тор, вклучувајќи ги оние опремени со 1П 
Филтер; 10паР 

а) Стабилни компресори за кислород 
84-67 рачни алатки, пневматски или со вграден 

неелектричен мотор; 
а) моторни пили 

84.79 Машини за подготовка или преработка 
на тутун, неспомнати ниту опфатени на, 
друго место во оваа глава; 
а) Машини за чистење 25 парчиња 

87. 11 Мотоцикли (вклучувајќи и мопеди) вело-
сипеди и слични возила со помошен мо-
тор, со бочна приколка или без бочна 
приколка; бочни приколки; 
а) Мотори 20 парчиќ 

89.03 Јахти и други пловила за спорт или разо-
нода; чамци на весла и кануи; 
а) Патролен чамец 5 парчиња, 

90.02 Леќи, призми, огледала и друга оптички 
елементи, од кој и да е материјал, монти-
рани, што се делови или прибор на ин-
струменти или на апарати, освен такви 
оптички необработени елементи од ста-
кло; 
а) Објективи леќи, лупи, призми 500 парчиња 

90 04 Очила, и слични производи корективни, 
заштитни и други; 
а) Очила за сонце 400 парчиња 

90.20 Други апарати за дишење и гас-маски 
освен заштитни маски без механички де-
лови и измснливи филтри; 
а) Гасмаски 2000 парчиња 

92.08 Музички кутии, панаѓури оргули, меха-
нички улични оргули, механички ПТИЦИ 
пејачки, музички пили и други музички 
инструменти што не се распоредуваат 
ниту во еден друг тарифен број на оваа 
глава; предмети за мамење од сите ви-
дови; пишкали, рогови за довикуваш и 
други уснидувачки сигнални инстру-
менти; 
а) Свирчшва , 5000 парчиња 

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

Број 23-1889/1 
24 јуни 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с. р. 

596. 
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 сообраќај и врски, Дирекција за цивилна воз-
душна пловидба и тоа: 

Тарифен 
број 

тарифна 
ознака НАИМЕНУВАЊЕ количина 

1 2 3 4 

90.14 Компаси; други навигациони инстру-
менти и апарат: 
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1 2 3 4 

9014.20 - Инструменти и аоаратв за аерона-
утика али вселенска навигација (освен 
компаси) 
а) Апарати за аеронаутика или 1 комплет 
вселенска навигација 

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

Број 23-1890/1 
24 јуни 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с. р. 

597. 
Врз основа на член 25 од Законот за геолошки 

истражувања и експлоатација на минерални суровини 
„Службен весник наРМ“Е,бр. 18/88 и 13/93, Владата 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЊА НА 

МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ЗА 1996 ГОДИНА 

I 
Со оваа Програма се утврдуваат средствата за фи-

нансирање на геолошко рударските истражувања на 
минерални суровини за 1996 година, како и корисни-
ците на средствата. 

II 
Средствата за финансирање на геолошко-рудар-

ските истражувања на минерални суровини за 1996 го-
дина се утврдуваат во износ од23,000.000(дваесет и три 
милиони) денари, а се обезбедуваат од буџетот на Репу-
блика Македонија. 

III 
Средствата за истражување на минерални суровини 

што ги обезбедува Републиката ќе се зголемат и со 
учество на заинтересираните субјекти. Висината на 
средствата што треба да ги обезбеди Републиката и 
заинтересираните субјекти за геолошки истражувања 
ќе бидат во зависност од видот на истражувањето сте-
пенот на истраженоста на минералната суровина, по-
тресете на Републиката, и тоа: 

1. 100%о за: 
-'“изработка на основно-инжен,ерска и хидроге-

олошка карта, основна геолошка карта 2 на Република 
Македонија, геохемиска карта, основните (регионал-
ните и проспекциски), истражувања, кои се од интерес 
на Републиката. ^ 

- истражувања на води за пиење. 
2. До 70°/о за: 
- полудетални истражувања на минералните суро-

вини. 
IV 

Распоредот на средствата по одделни проекти ќе ги 
врши Министерството за стопанство. 

V 

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија4'. 

598. 
Врз основа на член 20 од Законот за јавни патишта 

(„Службен весник на РМ“ бр. 26/96), Владата на Репу-
блика Македонија донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУ-
ВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕ-
ГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ЗА 1996 ГОДИНА 

I 
Со оваа Програма се утврдуваат средства за из-

градба, реконструкција, одржување и заштита на маги-
стралните и регионалните патишта и другите активности 
во 1996 година, нивниот распоред“и начинот на користе-
њето. 

II 
Средствата за изградба, одржување и реконструк-

ција на патиштата во 1996 година се утврдуваат во износ 
од 2.570.000.000 денари и ќе се остварат од следните 
извори: 

П Р И Х О Д И : 
1. Делот од акцизата од деривати 

од нафта 1.600.000.000 
2. Надоместок за употреба на пат што го 

плаќаат странските моторни и приклучни возила 
25.000.000 

3. Годишен надоместок за патни моторни и 
приклучни возила што подлежат на регистрација 

370.000.000 
4. Надоместок за употреба на автопат 460.000.000 
5. Кредитни средства од Светска Банка 100.000.000 
6. Други приходи 15.000.000 

ВКУПНО ПРИХОДИ 2.570.000.000 

Број 23-1913/1 
24 јуни 1996 година 

Скопје 

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

Р А С Х О Д И : 

Расходите во висина на приходите од 2.570.000.000 
денари ќе се користат за следните намени: 
1. Одржување и патишта 999.864.000 
1.1. Зимско одржување 235.000.000 
1.2. Редовно одржувани 142.000.000 
1.3. Инвестиционо одржувани 472.864.000 
1.4. Останати работи сврзани 
со одржување (броено на соо-
браќајот, катастар, заштита и 
контрола, надзор, санација и 
доградба на пунктови, опера-
тивна резерва, трошоци за на-
плата на патарина на автопат и 150.000.000 

Инвестиции 778.000.000 
2.1. Тетово-Гостивар 135.000.000 
2.2. М.Каменица-Калиманци 53.000.000 
2.3. Штип-Струмица 160.000.000 
2.4. Билјанини извори-Св.Сте-
фан 30.000.000 
2.5. III лента Ќафасан 40.000.000 
2.6. Растеш-Брана Козјак 5.000.000 
2.7. Т.Велес - Прилеп 170.000.000 
2.8. Автопат Хиподром-Мила-
диновци 35.000.000 
2.9. Градско-Стоби 150.000.000 

3. Отплата на странски и домашни кре-
дити 502.136.000 
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4. Средства на опшините за локални па-
тишта и улици 210.000.000 

5. Останати трошоци ' 
(студии и проектирање, разни провизии 
на банки и Завод за платен промет, тро-
шоци за функционирање на Фондот, 
разни матер.трошоци и др.) 80.000.000 

ВКУПНО РАСХОДИ: 2.570.000.000 

III 
Вишокот на остварените средства над планираните со Про-

грамата, Фондот за магистрални и регионални патишта во 
согласност со Министерството за сообраќај и врски ќе ги на-
сочи во ставката за локални патишта и улици. 

IV 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавуваното во „Службен весник на Република Македонија“. 

Број 23-1931/1 Претседател на Владата 
24 јуни 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

599. 
Врз основа на член 13 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, 
број 4/96), Владата донесе 

ПРОГРАМА 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ И УРБАНИ-
СТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ВО 1996 ГОДИНА 

1. Во Републичкиот буџет за 1996 година предвидени 
се средства за изработка на просторни и урбанистички 
планови во висина од 200.000.000,00 денари. 
2. Средствата од точка 1 од оваа Програма ќе се кори-
стат за: 

ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ 

2.1. Изработка на документарна и 
информативна основа и аналитичко 
- програмска фаза на Просторниот 
план на Република 50.900.000,00 денари 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

Довршувано на започнати основни 
урбанистички планови (во 
натамошен текст ОУП): 

2.2. Довршувано на ОУП Штип 5.440.000,00 денари 
2.3. Довршувано на ОУП Прилеп 3.1201000,00 денари 
2.4. Довршувано на ОУП Битола 1.200.000,00денари 

Вкупно 2.2.-2.4. 9.760.000,00 денари 

Ревизија на ОУП и изготвување на 
документарна основа на Генералните 
урбанистички планови (во 
натамошен текст: ГУП): 

2.5. Ревизија на ОУП и изготву-
вање на ГУП на ГРАД 
СКОПЈЕ (учество) 10.375.000,00 денари 

2.6. Ревизија на ОУП и изготву-
вање на ГУП на ГОСТИВАР 3.442.000,00 денари 

2.7. Ревизија на ОУП и изготву-
вано на ГУП на КИЧЕВО 2.430.000,00 денари 

2.8. Ревизија на ОУП и изготву-
вање на ГУП на ДЕБАР 

2.9. Ревизија на ОУП и изготву-
вање на ГУП на СТРУГА 

2.10 Ревизија на ОУП и изготву-
вано на ГУП на ОХРИД 

2.11 Ревизија на ОУП и изготву-
вање на ГУП на КРУШЕВО 

2.12 Ревизија на ОУП и изготву-
вање на ГУП на НЕГОТИНО 

2.13 Ревизија на ОУП и изготву-
вање на ГУП на РАДОВИШ 

2.14 Ревизија на ОУП и изготву-
вање на ГУП на ДЕЛЧЕВО 

2.15 Ревизија на ОУП и изготву-
вање на ГУП на КРАТОВО 

2.16 Ревизија на ОУП и изготву-
вање на ГУП на Т. ВЕЛЕС 

2.17 Ревизија на ОУП и изготву-
вање на ГУП на МАКЕДОН-
СКИ БРОД 688.000,00 денари 

2.18 Ревизија на ОУП и изготву-
вање на ГУП на МАКЕДОН-
СКА КАМЕНИЦА 400.000,00 денари 

Вкупно 2.5-2.18 38.033.000,00 денари 

2.19 Изработка на ГУП за одде-
лни седишта на новофор-
мирани општини со Зако-
нот за територијална 
поделба на РМ 30.000.000,00 денари 

Изработка на урбанистичка 
документација за населени места 
(во натамошен текст УДНМ) во 
општините: 

2.20 Изработка на УДНМ за Смојмирово, 
Русиново и Владимирово во 
општина БЕРОВО 

2.21 Изработка на УДНМ за Долно 
Оризари и Лавци во општина 
БИТОЛА 

2.22 Изработка на УДНМ за Јоснфово и 
Брајковци во општина 
ВАЛАНДОВО 

2.23 Изработка на УДНМ за Лески, Лаки 
и Драгобраште во општина 
ВИНИЦА 

2.24 Изработка на УДНМ за Ума, 
Конско и Серменин во општина 
ГЕВГЕЛИЈА 

2.25 Изработка на УДНМ за Чегране, 
Форино, Врапчиште, Градец и 
Дебреше во општина 
ГОСТИВАР 

2.26 Изработка на УДНМ за Илиевци 
во општина ДЕБАР 

2.27 Изработка на УДНМ за Габрово во 
општина ДЕЛЧЕВО 

2.28 Изработка на УДНМ за Суводол со 
Куретино и Белче во општина 
ДЕМИР ХИСАР 

2.29 Изработка на УДНМ за Дреново, 
Манастирец и Трстеник во 
општина КАВАДАРЦИ 

2.30 Изработка на УДНМ за Стрелци, 
Србјани, Црвевци, Другово, 
Трапчин Дол и Кфлари во 
општина КИЧЕВО 

2.31 Изработка на УДНМ за Нежилово, 
Железница, Шл его во, Туралево 
Кетеново, Страцин, Сакулица, 

1.215.000,00 денари 

1.620.000,00 денари 

5.265.000,00 денари 

731.000,00 денари 

1.418.000,00 денари 

2.835.000,00 денари 

1.539.000,00 денари 

810.000,00 денари 

5.265.000,00 денари 
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Живалево, Трновац, Проковци и 
Кнежево во општина 
КРАТОВО 

2.32 Изработка на УДНМ за Гиновци-
Петралица во општина 
КРИВА ПАЛАНКА 

2.33 Изработка на УДНМ за Житоше во 
општина КРУШЕВО 

2.34 Изработка на УДНМ за Карпош во 
општина КУМАНОВО 

2.35 Изработка на УДНМ за Дуброво 
Криволак и Тимјаник во општина 
НЕГОТИНО 

2.36 Изработка на УДНМ за Љубаништа, , 
Пештани, Велгошти, Лескоец, 
Долно и Горно Лакочереј, Подмоље 
и Требеништа во општина 
ОХРИД 

2.37 Изработка на УДНМ заРопотовово 
општина ПРИЛЕП ^ 

2.38 Изработка на УДНМ за Злетово и 
Лесново со Лесновечки манастир во 
општина ПРОБИШТИП 

2.39 Изработка на УДНМ за Злеово, 
Липовиќ во општина РАДОВИШ 

2.40 Изработка на УДНМ за Кон,ско и 
Стење во општина РЕСЕН 

2.41 Изработка на УДНМ за Ерџелија, 
Амзибегово и К адрифаково во 
општина СВЕТИ НИКОЛЕ 

2.42 Изработка на УДНМ за Калишта, 
Мороишта, Долгоавци, Шум, 
Заграчани, Горно и Долно Татеши 
и Горна Белица во општина 
СТРУГА 

2.43 Изработка на УДНМ за Оризари, 
Башино село, Отовица, Извор, 
Бузалково; Долно Караслари и 
Иванковци во општина 
Т. ВЕЛЕС 

2.44 Изработка на УДНМ за Таринци, 
Рада!ве, Долни Балван, Стар 
Караорман, Лесковица, Софилари, 
Прналија и Селце во општина 
ШТИП 

2.45 Изработка на УДНМ за Усје и 
Батинци во општина 
КИСЕЛА ВОДА 

2.46 Изработка на УДНМ за Петровец, 
Синѓелиќ, Инџиково, Р'жаничино, 
Трубарево, Кадино, Катланово и 
Мртовци во општина ГАЗИ БАБА 

2.47 Изработка на УДНМ за Радишани и 
Визбегово во општина ЧАИР 

2.48 Изработка на УДНМ за Арнакија, 
Бојане, Раовиќ, Паничари, Дворце, 
Никиштани, Орман, Радуша и 
Ласкарци во општина КАРПОШ 

2.49 Изработка на УДНМ за други 
населени места во Републиката 

Вкупно 2.20-2.49 20.000.000,00 денари 

Изработка, измена и дополнување 
на детални урбанистички планови 
(во натамошниот текст ДУП) за 
оделни локалитети во 
Републиката 

2.50 Изработка на ДУП за локалитети 
од јавен интерес (резиденцијални 
објекти, конзуларно-дипломатски 
претставништва и др.) 

2.51 Довршување и измена и 
дополнување на ДУП за 14 гранични 

ѓ премини према соседните земји 
2.52 Изработка и измена и дополнување 

на ДУП за централните делови и 
индустриски и сервисни и спортско 
рекреативни зони на општинските 
центри во Републиката 

Вкупно 2.50-2.52 36.448.000,00 денари 

За други потреби во функција на 
реализацијата на Програмата 

2.53 Урбанистичко-архитектонски 
конкурси за локалитети од 

државен интерес 6.921.000,00 денари 
2.54 Стручна рецензија на ГУП, ДУП 

и УДНМ 7.938.000^00 денари 
Вкупно 2.53 - 2.54 14.859.000,00 денари 

3. За спроведување на оваа програма и за начинот, 
динамиката и наменското користење на средства, ќе се 
грижи Министерството за урбанизам, градежништво и 
заштита на животната средина, кое во рамките на пред-
видените средства може да врши соодветни поместу-
вана на планираните износи. 

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 23-1801/1 Претседател на Владата 
17 јуни 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

600. 
Врз основа член 7 став 2 од Спогодбата за обезбеду-

вање на материјална основа за создавана на услови за 
вработување на инвалидни лица („Службен весник на 
РМ44, бр. 21/96), министерот за труд и социјална поли-
тика донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА ВРАБО-
ТУВАЊЕ ЛИЦА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ 

И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува износот на надоместокот 
за вработувана на лице со пречки во психичкиот и 
физичкиот развој, кое е корисник на социјална заштита 
или не е осигурено по ниедна основа, како и начинот и 
постапката за остварувана на ова право. 

. . Член 2 
Министерството за труд и социјална политика за 

секое вработено лице со пречки во психичкиот и фи-
зичкиот развој кое е корисник на социјална заштита 
или не е осигурено по ниедна основа, ќе обезбеди едно-
кратен износ на неповратни средства, заради создавање 
материјална основа за вработувана на овие лица. 

Износот на надоместокот од став 1 на овој член 
изнесува 81.424,00 денари а ќе се усогласува согласно со 
порастот на платите во стопанството или порастот на 
цените на индустриските производи ако е тоа попо-
волно за претпријатијата, а во зависност од материјал-
ните можности на учесниците во спогодбата. 

Член 3 
Надоместок се остварува врз основа на барање на 

претпријатието кое извршило вработувана на неопре-
делено време лице наведено во член 2 став 1 на оваа 
одлука. 
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Барањето заедно со Наодот, оценка и мислење од 
комисија за оценка на работната способност, решение 
или одлука за заснован работен однос, со опис на рабо-
тата и работните задачи кои ќе ги обавува лицето, се 
доставува до Центарот за социјална работа во местото 
од каде е лицето кое се вработува. 

Член 4 
Центарот за социјална работа, врши проверка на 

доставената документација, од член 3 став 2 на оваа 
одлука изготвува мислење на стручен тим за лицето кое 
ое вработува односно за неговото семејство и издава 
потврда дека лицето не е осигурено по ниедна основа 
односно во претходните 3 години не е даден надоместок 
за негово вработување. 

Член 5 
Надоместокот за вработување на лице од член 2 став 

1 на оваа Одлука, се обезбедува на претпријатието кое 
го вработува лицето врз основа на Договор склучен 
меѓу Министерството за труд и социјална политика и 
претпријатието. 

Член 6 
Доколку на вработеното инвалидно лице од член 2 

став 1 од оваа Одлука, му престане работниот однос, 
без оглед на причините во период од три (3) години 
сметано од денот на стапувала на работа, претпријати-
ето е должно и се обврзува да прими во работен однос, 
на неопределено време друго лице со пречки во психич-
киот и физичкиот развој кое е корисник на социјална 
заштита или не е осигурено по ниедна основа или да ги 
в рати примените средства со камата што се плаќа со-
гласно важечките прописи. 

Член 7 
Центарот на социјална работа го следи извршува-

њето на Спогодба за лицата од член 2 став 1 на оваа 
одлука и во колку настанат промени писмено го изве-
стува Министерството за труд и социјална политика. 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 1 јануари 1996 година. 

Бр. 10-1549/1-96 Министер 
28 март 1996 година за труд и социјална политика, 

Скопје Насер Зибери, с.р. 

601. 
Врз основа на член 8, став 6 од Законот за сметко-

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

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ 
КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА ДРУГИ СУБ-

ЈЕКТИ 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни конта во 

контниот план за други субјекти („Службен весник на 
РМ“, бр. 38/94), во член 1, во заградата, по бројот: „34/ 
94", се додаваат зборовите: „и 29/95". 

Член 2 
Во член 19, по зборот: „години“, се додаваат зборо-

вите: „пренесен вишок на приходи од претходната годи-
на“. 

По став 1, се додаваат четири нови ставови, кои 
гласат: 

„На конто 190 - Однапред платени трошоци, се еви-
дентираат оние трошоци кои однапред се платени за 
период најмногу до 12 месеци, како што се: премии за 
осигурување, трошоци на име закупнини, трошоци за 
огрев, гориво, мазиво, трошоци за претплата на списа-
нија, весници, книги итн. 

На конто 191 - Трошоци што се разграничуваат на 
повеќе години, се евидентираат трошоците за инвести-
ционо одржување на средствата, трошоците за повеќе -
годишен закуп - лизинг и трошоци кои се разграничу-
ваат на подолг период од една година. 

Контото 196 - Пренесен вишок на приходи од прет-
ходната година, на почетокот се задолжува за износот 
на вишокот на приходите пренесен од претходната го-
дина на конто 296 - Дел од вишокот на приходите за 
пренос во наредната година, со одобрение на конто 770 
- Пренесен дел од вишокот на приходите од претход-
ната година. 

На конто 198 - Други активни временски разграни-
чувања, се евидентираат сите други активни временски 
разграничувања ќои не можат да се искажат на контата 
190 до 196". 

Член 3 
Во член 27, став 1, во ред шести, по зборот: „пери-

од“, се додаваат зборовите: „пренесен дел од вишокот 
на приходите од претходната година“. 

По став 1, се додаваат четири нови ставови, кои 
гласат: 

„На конто 290 - Пресметани трошоци, се евиденти-
раат оние трошоци кои се однесуваат за соодветниот 
пресметковен период а не се фактурирани. 

На конто 291 - Однапред наплатени (пресметани) 
приходи, се евидентираат приходите кои се однапред 
наплатени или пресметани, а кои се однесуваат за наре-
ден пресметковен период или наредната година. Заради 
реално распоредуван^ на приходот таквите средства 
времено се книжат на ова конто, место во приходите на 
класата 7 - Приходи. 

Контото 296 - Дел од вишокот на приходите за пре-
нос во наредната година, на крајот на годината, се одо-
брува за износот на делот од вишокот на приходите 
заради пренос во наредната година, со задолжување на 
конто 826 - Дел од вишокот на приходите - добивката 
за пренос во наредната година. 

На конто 298 - Други пасивни временски разграни-
чувања се евидентираат другите пасивни временски 
разграничувања кои не можат да се искажат на контата 
290 до 296". 

Ставот 2, станува став 6. 
Член 4 

Во член 31, во ставот 7, по зборот: „прописите“, се 
додаваат зборовите: „доколку набавната вредност на 
материјалните и нематеријалните средства не е прет-
ходно покриена на товар на материјалните расходи“. 

Член 5 
По член 34, се додава нов член 34-а, кој гласи: 

„Член 34-а 

На контата од групата 44 Капитални и други сред-
ства, се искажуваат трошоците за купувана на капи-
тални и други средства, според називите на контата од 
оваа група, доколку се обезбедени наменски средства 
евидентирани на конто 740 - Приходи од членарини 
(придонеси), подароци и донации. 

На конто 440-Средства за градежни објекти, се иска-
жува купувањето на градежни објекти, изградба, до-
градба, реконструкција и адаптација на градежни об-
јекти и други средства за градежни објекти (програми, 
проекти, експертизи и сл.). 
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На конто 441 - Средства за опрема, се искажува 
купувањето на мебел и канцелариска опрема, моторни 
возила, машини, уреди, апарати, инструменти и друга 
опрема. 

На конто 442 - Други капитални средства, се иска-
жува купувањето на земјиште, откуп на патенти, ли-
ценци и други права и други капитални средства." 

Член 6 
Член 43 се менува и гласи: 
„На контата од групата 74 - Приходи од членарини, 

подароци, донации и приходи од други извори, се еви-
дентираат приходите од членарини, подароци, донации 
од субјектите и приходите од други извори“. 

Член 7 
По член 45, се додава нов член 45-а, кој гласи: 

„Член 45-а 
На конто 770 - Пренесен дел од вишокот на прихо-

дите од претходната година, се искажува на почетокот 
на годината износот - вишокот на приходите што е 
пренесен од претходната година, со;задолжување на 
конто 196 - Пренесен вишок на приходи од претходната 
година“. 

Член 8 
Во член 50, во став 2, се додава нова алинеја 1, која 

гласи: 
„- за делот од вишокот - добивката за покривање на 

загуба од претходни години, на конто 090 - непокриени 
расходи од поранешни години“. 

Алинеја 3 и 4, кои стануваат алинеја 4 и 5 се мену-
ваат и гласат: 

„- за делот од нето вишокот - добивката за заед-
ничка потрошувачка и други потреби, на контата од 
групите 96 и 97, во зависност дали вишокот е распоре-
ден за потребите на домувањето или за други потреби, 

- за делот од нето вишокот - добивката за плати на 
контото 280". 

По алинеја 5, која станува алинеја 6, се додава нова 
алинеја 7, која гласи: 

„- за делот оц вишокот на приходите - добивката за 
пренос во наредната година, на конто 296". 

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

Член 9 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 08-4200/1 
17 мај 1996 година 

Скопје _ _ 
602. 

Врз основа на член 52 став 1 точка 1, а во врска со 
член 9 став 1 точка 3 од Законот за заштита на живот-
ните од заразни болести што ја загрозуваат целата, 
земја („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 43/86 и 53/91 и ,,Сл. 
весник на Република Македонија“ бр. 83/92), кој ј : о 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репу-
блика Македонија е превземен како републички про-
пис, министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА МОТОР-
НИТЕ ВОЗИЛА НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 
ПРИ ВЛЕГУВАЊЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 
1. Заради спречување на внесуваното и ширењето 

на заразните болести на животните (лигавка и шап) ќе 
се врши дезинфекција на сите моторни возила на гра-
ничните премини при влегувањето во Република Маке-
донија. 

2. Дезинфекцијата од точка 1 на оваа наредба ќе ја 
вршат овластени служби од Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

3. За извршената дезинфекција од точка 1 на оваа 
наредба ќе се наплатува надоместок. 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Бр. 11-4153/3 
26 јуни 1996 година 

Скопје 
Министер, 

дипл. инж. агр. Никола Паракеов, с.р. 
603. 

Врз основа на член 116 став 7, а во врска со член 115 од 
Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија11 број 
3 6 / 9 5 ) , министерот за правда донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ 

МЕЃУ СУДОВИТЕ 

1. Со ова упатство се пропишува начинот на преземањето на 
предметите меѓу судовите како и преземањето на основните средства 

с 
(средства за работа) од судовите во чија надлежност преминуваат рабо-
тите на судовите означени во член 115 став 1 од Законот за судовите. 

I I 

2. Врховниот суд на Република Македонија, предметите кои ги 
примил како второстепен суд , а кои не се решени до 30 јуни 1996 година 



на тој ден ќе ги отстапи на решавање на месно надлежните апелациони 
судови. 

Во Врховниот суд на Република Македонија, несвршените предмети 
што ќе им се отстапат на апелационите судови на 30 јуни 1996 година, 
во уписниците и статистички ќе се прикажат како свршени предмети. 

3. Стопанскиот суд на Македонија и Републичкиот суд за прекр-
шоци предметите што ќе ги примат во работа до 1 јули 1996 година, како 
второстепени судови, а кои не ќе се решат до 30 јуни 1996 година, на 
тој ден ќе се предадат на натамошно постапување на месно надлежниот 
Апелационен суд . 

4. Предметите во окружните судови, окружните стопански судови, 
сите општински судови за прекршоци по кои на 30 јуни 1996 година, прво-
степената постапка не е започната, или не е завршена, или по кои тече 
постапката по правен лек, како и предметите кои се решени, а на стран-
ките не им е врачена одлуката на која имаат право да изјават правен 
леќ, на 1 јули 1996 година ги преземаат месно надлежните основни суло-

1 

ви, определени со Законот за судовите и според правилата за утврдување 
на месна надлежност во кривичната и процесната постапка, како и со 
други закони. 

5. Предметите на Општинскиот суд во Кичево по кои на 
30 јуни 1996 година второстепената постапка пред Окружниот суд во 
Скопје не е завршена на 1 јули 1996 година ги превзема Апелацио-
ниот суд во Битола. 

6. Кривичните предмети на малолетници кои се наоѓаат 
на решавање во Општинскиот суд во Штип, од подрачјето на Општин-
скиот суд Свети Николе, по кои до 30 јуни нема да биде донесена 
одлука, на 1 јули 1996 година ќе му ги отстапи на Основниот суд 
во Свети Николе. 

7. Во сите предмети во кои постапката пред општинските, 
окружните и Врховниот суд на Македонија, нема да заврши до 30 јуни 
1996 година, на 1 јули 1996 година ќе ги превземат стварно и месно 
надлежните судови определени со Законот за судовите. 

I I I 
8. Во судот што го извршил предавањето на несвршените 

предмети на 1 јули 1996 година на стварно и месно надлежните судови 
според Законот за судовите, несвршените предмети претходно ќе се 
разведат во соодветните' уписници и именици, а во рубриката з а б е -
лешка ќе се означи во кој суд се испраќа предметот. 

28 јуни 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 32 - Стр. 1173 



Во судовите во кои се примаат предметите, тие ќе се 
стават во нови обвивки, но со задржување на старата обвивка, на 
која на првата страна ќе се прецрта со две дијагонални црти. По-
тоа, предметот ќе се заведе како новопримен во соодветниот уписник 
со дата на приемот ( 1 . 7 . 1996), а во рубриката 11 забелешка11 ќе се 
внесе судот од кој е примен предметот и дата на првиот прием. 

I V 

9^ Примопредавањето на несвршените предмети ги опфаќа 
и CORPORA DELICATE како и редовните и повремените депозити. 

Во записникот за примопредавање на CORPORA DELICATE ќе 
се означи бројот од книгата на CORPORA DELICATE, бројот на предме-
тот на кој се однесуваат, и поблиски карактеристични ознаки за 
предметот (марка, број и с л . ) . 

Доколку CORPORA DELICATE не се наоѓаат во судот туку 
кај друг орган (јавно обвинителство, орган за внатрешни работи 
и с л . ) ќе се состави посебен список со означување на бројот од 
соодветниот предмет, органот кај кого се наоѓаат, и подетално 
опишување на предметите. 

Златните пари, и други вредности што како CORPORA 
DELICATE се депонирани на чување кај Народната банка ќе се иска-

жат одделно во посебен список. Кон списокот ќе се приложи и пре-
пис од исправава со која се потврдува приемот на чување на так-
вите CORPORA DELICATE ОД страна на Народната банка. 

Средствата по редовните и повремените депозити што 
се предаваат на надлежниот с у д , едновремено се пренесуваат на 
сметка на судот кој го превзел предметот за кој е даден депозит. 

V 

10. Примопредавањето на несвршените предмети од судо-
вите според ова упатство ќе се врши комисиски (комисија составена 
од 5 члена) . 

Составот на комисијата го одредуваат претседателите на 
судовите меѓу кои ќе се врши примопредавањето, од работници за кои 
спогодбено ќе се договорат. 

Со работата на комисијата раководи п р е т с е д а т е л на коми-
сијата . 
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11. За примопредавањето на предметите се составува 
записник во три примероци од кои по еден примерок им се предава 
на судовите, а еден примерок се доставува во Министерството за 

правда. Кон записникот се приложува и список на предметите што се 
предаваат односно превземаат. Во списокот се назначува бројот на 
предметот под кој бил заведен, име на странките, предмет на 
спорот (кр.дело) и сл. 

Записникот за примопредавање и списоците се поврзу-
ваат со проширување и се запечатуваат со црвен восок. 

.Записникот за примопредавање го потпишуваат сите чле-
нови на комисијата. 

V I , 

12. Во сите судови несвршените предмети што ќе ги о т -
стапат на стварно и месно надлежните судови на 1 . 7 . 1 9 9 6 година 
статистички ќе се прикажат на следниот начин: 

а) Во сумарниот преглед за движење на предметите 
(образец Ев-3) за месец јуни 1996 година - како свршени; 

б) Во статистичкиот извештај за истрагите и притворот 
(Обр.КС / истр.) за второто тромесечие на 1996 година како решени 
во рубриката 4; 

в) Во статистичкиот извештај за истрагите и притворот 
(Обр.КС-2/1 МИ) за второто тромесечие на 1996 година како решени 
во рубриката 6, а ќе се прикажат и во рубриката 7; 

г) Во статистичкиот извештај за кривичните предмети 
против полнолетни лица (Обр.КС-2/Ј) за 1996 година - како решени 
во руб/риката 14? 

д) Во статистичкиот извештај за спорните предмети 
(Обр.ГС-п/1) за 1996 година како решени во рубриката 12. 

13. Во судовите во кои ќе се превземат несвршените 
предмети на 1 јули 1996 година, статистички ќе се прикажат на 
следниот начин: 

а) Во сумарниот преглед за движењето на предметите 
(Обр.Ев-3) за месец јули 1996 година Ќе се прикажат како ново-
примени предмети; 
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б) Во статистичките извештаи за истрагите и притворот 
(Обр.Кс истр.) за кривичните предмети за малолетници (Обр.КС-2/1 МИ) 
за второто тромесечие на 1996 година - како новопримени во рубри-
ката 2. 

34. Во Стопанскиот суд на Македонија и во окружните 
стопански судови несвршените предмети на 3 0 . 6 . 1 9 9 6 година стати-
стички ќе се прикажат на следниот начин: 

а) Во сумарниот преглед за движење на предметите 
(Обр.Ев-3/стоп) за месец јуни 1996 година - како свршени. 

б) Во статистичкиот извештај за овие предмети превзе-
мени во стварно и месно надлежните судови овие предмети ќе се 
прикажат како ново примени. 

На ист начин ќе се постапи и со статистичкото прикажу-
вање на предметите од Републичкиот суд за прекршоци и сите опш-
тински судови за прекршоци. 

15. Во судовите кои отстапиле предмети во стварна и 
месна надлежност на други судови и во судовите што ги превзеле 
истите, на грбот од статистичките извештаи ќе се стави следната 
забелешка: 

Во сумарниот преглед за движењето на предметите за 
месец јуни 1996 година на судовите што отстапиле предмети, ќе 
се прикаже на кој суд , колку и од кој вид од решените предмети ѓ \ 
отпаѓаат на отстапените предмети. 

Во судовите што превзеле предмети, во сумарниот пре-
глед за движење на предметите за месец јуни 1996 година, ќе се 
прикаже од кој суд колку и од кој вид од примените предмети отпа-
ѓаат на превземените. 

Оваа забелешка треба да се стави и на статистичките 
извештаи за кривичните предмети за малолетници (Обр.КС-2/1 МЈ1) , 
за истражните предмети (КС-истр.) , за второто тромесечије и во 
сите останати статистички извештаи за 1996 година. 

VII 

1 6. Сите свршени предмети, кои се архивирани, остануваат на 
чување во архивите на стварно и месно надлежните судови според Законот 
за судовите. Предавањето ќе се изврши до 3 0 . 0 6 . 1 9 9 7 година^ 
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Податоците за архивираните свршени предмети по барање на други 
органи или по службена должност ќе се доставуваат кога има потреба 

да се користат како доказ. 

17. Под поимот архива во смисла на оваа упатство се подразби-
раат списите по конкретните предмети по кои постапката е правосилно 
завршена, уписниците, извод од уписниците, картиците и другите книги 
и исправи кои според судските правила за внатрешно работење на судовите 
се водат во судовите, а во кои се евидентира движењето на списите, д е -
позитите и сл. 

VIII 

18. Работниците и средствата за работа соодветната финансис-
ка документација на окружните судови, окружните стопански судови, Сто-
панскиот суд на Македонија, Републичкиот суд за прекршоци и сите општин-
ски судови за прекршоци согласно на член 115 од Законот за судовите ги 
преземаат судовите во чија надлежност преминуваат работите на овие 
судови. 

Преземањето на опремата и инвентарот ќе се изврши на ист начин 
како и преземањето на предметите и архивата. 

IX 

19. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија“. 

Број 09-1430/1 Министер за правда, 
Скопје д-р Владо Поновски, с.р. 

604. 
Врз основа на член 18 и член 63 точка 15 од Законот 

за Народна банка на Република Македонка („Службен 
весник на РМ“ - Пречистен текст, бр. 29/96), Советот 
на Народна банка на Република Македонија на XLVIII-
ма седница одржана на 21.06.1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАР-
СКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ И НА ШТЕ-
ДИЛНИЦИТЕ ВО Ш-ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1996 ГО-

ДИНА 
1. Банките и штедилниците можат да гк зголемат 

денарските пласмани одобрени на стопанските субјекти 
во општествена, приватна и мешовита сопственост и на 
граѓаните до 9,2°/о на 31 јули 1996 година,до11,0°/о на 
31 август 1996 година и до 13,2Уо на 30 септември 1996 
година, кумулативно во однос на дозволената состојба 
на тие пласмани на 31.12.1995 година регулирана со 
соодветни одлуки на Народна банка на Република Ма-
кедонија. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, денарските 
пласмани можат да се зголемат во Ш-то тримесечје за 

износот еднаков на 30% од просечната дневна состојба 
на продадените депозити и купените благајнички за-
писи рд Народна банка на Република Македонија од 
почетокот на 1996 година до крајот на месецот што му 
/Претходи на месецот за кој се однесува ограничувањето 
на денарските пласмани (просечната дневна состојба од 
јануари-јуни 1996 година како право за јули, просечната 
дневна состојба од јануари-јули како право за август и 
просечната дневна состојба од јануари-август како 
право за септември 1996 година). 

2. Новооснованите банки можат да ги зголемуваат 
денарските пласмани по 2Ѕ°/о месечно од висината на 
основачкиот капитал намален за износот на девизната 
позиција во странство. 

3. Под денарски пласмани во смисла на оваа одлука 
се подразбираат денарските пласмани утврдени во 
точка I и II од Одлуката за методологијата за утврду-
вање на вкупните денарски побарувања на банките и 
штедилниците кои се под ограничување („Службен вес-
ник на РМ“, бр, 56/95). 

4. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите на ова одлука, банките и штедилниците Ќе и 
доставуваат на Народна банка на Република Македо-
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нија декадни и месечни извештаи за остварената со-
стојба на денарските пласмани. Декадните извештаи се 
доставуваат во Народна банка на Република Македо-
нија два дена по истекот на декадата. Месечните извеш-
таи се доставуваат врз основа на книговодствената со-
стојба на тие пласмани на крајот на месецот два дена по 
рокот предвиден за доставување на КЊ-БИФО (извеш-
тај за книговодствената состојба на сметките на бан-
ките и штедилниците). 

5. Извештаите од точка 4 на оваа одлука банките и 
штедилниците ги доставуваат според Упатство што го 
пропишува гувернерот на Народна банка на Република 
Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на РМ“, а ќе се применува од 
01.07.1996 година. 

О. бр. 02-15/ЏЛВИИИ-1/96 
21јуни 1996 година Претседател 

Скопје н а С о в е т о т н а Народна банка 
на Република Македонија, 

Гувернер, 
м-р Борко Станоевски, с.р. 

605. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.70/92), на седницата одржана на 12 јуни 
1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за привремено уре-

дување на располагање со средствата за локални па-
тишта, донесена од Собранието на Општина Кавадарци 
на 19 јануари 1996 година 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за патишта - Кавадарци, со Решение У.бр.53/96 од 
13 март 1996 година, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на Одлуката означена во точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето 
за нејзината согласност со членот 56 став 1 и 3 од Уста-
вот, со член 17 точка 6 од Законот за локалната самоу-
права и член 103 од Законот за патишта („Службен 
весник на СРМ“ бр. 15/80, 26/80, 18/82, 13/86, 28/88, 27/ 
89,10/90, 11/91 и „Сл ужбен весник на Република Маке-
донија“ бр.62/93), за време на неговото важење. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената 
одлука привремено се уредуваат овластувањата за на-
чинот и постапката на располагање и користење на 
средствата наменети за одржување и изградба на локал-
ните патишта во општина Кавадарци за 1996 година и 
односите со постојната СИЗ за патишта со Собранието 
на Општината до донесувањето на новиот Закон за 
патишта, изворите на средствата, дека со средствата 
наменети за изградба, реконструкција, одржување на 
локалните патишта располага Собранието на Општина 
Кавадарци и дека тие средства стануваат приходи на 
Буџетот на Општината. 

Понатаму со Одлуката е предвидено дека дејноста, 
работите на одржување и изградба на локални патишта 
ќе ги вршат вработените во постојната Општинска 
СИЗ за патишта - Кавадарци (член 4) дека правата, 
обврските и одговорноста, опремата, инвентарот, архи-
вата, документацијата, средствата за работа, простори-
ите и преземањето на работниците ќе се вршат со завр-
шен делбен биланс помеѓу Општинската СИЗ за па-
тишта и Собранието на Општина Кавадарци, врз ос-

нова на попис со состојба на'31 декември 1995 година од 
заеднички формирана комисија (член 7) и дека со нејзи-
ното влегување во сила престанува да важи, односно 
дека се поништува досегашната жиро-сметка на Опш-
тинската СИЗ за патишта со сите нејзини потсметки, а 
салдото на овие сметки се пренесува на новоотворената 
потсметка на Буџетот на Општина Кавадарци (член 8). 
И на крајот, со член 9 од Одлуката е предвидено дека 
таа влегува во сила со денот на донесувањето и ќе важи 
до конституирањето на Јавното претпријатие со функ-
ција локални патишта, согласно претстојниот Закон за 
јавни патишта и дека ќе се објави во „Службен гласник 
на Општина Кавадарци“. 

5. Според членот 56 став 1 од Уставот на Република 
Македонија сите природни богатства на Републиката, 
растителниот и животинскиот свет, добрата во општа 
употреба, како и предметите и објектите од особено 
културно и историско значење определени со закон се 
добра од општ интерес за Републиката и уживаат по-
себна заштита. Со ставот 3 од овој член е предвидено 
дека со закон се уредуваат начинот и условите под кои 
определени добра од општ интерес за Републиката мо-
жат да се отстапат на користење. Правниот режим на 
патиштата како добра од општ интерес на Републиката 
е уреден со Законот за патишта („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.63/96). 

Според член 125 општинските самоуправни инте-
ресни заедници за патишта престануваат со работа со 
конституирањето на Фондот од член 20 став 4 на овој 
закон, а најдоцна во рок од шест месеци од влегувањето 
во сила на овој закон. Според ставот 2 на овој член, 
правата, обврските, средствата, опремата и работни-
ците, документацијата и другиот имот на општинските 
самоуправни заедници за патишта ги презема општи-
ната. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука, пред 
донесување на Законот за јавни патишта, и пред проте-
кот на роковите утврдени со овој закон за престанок на 
работата на општинските самоуправни заедници за па-
тишта, се преземаат надлежности на Самоуправната 
интересна заедница за патиштата - Кавадарци. Судот 
оцени дека не е во согласност со член 56 став 1 и 3 од 
Уставот и со член 125 од Законот. 

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

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

У. бр. 53/96 Претседател 
13 март 1996 година н а Уставниот суд на Република 

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

23 С П О Г О Д Б И '“ 
Врз основа на член 95, став 2 и член 89 од Законот за 

работните односи, Синдикатот за градежништво, инду-
стрија за градежни материјали и проектирање на Репу-
блика Македонија и Одборот на работодавците на 
Здружението за градежништво и индустрија на гра-
дежни материјали при Стопанската комора на Македо-
нија на ден 20.06.1996 година склучуваат 

СПОГОДБА 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КО-
ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, 
ИНДУСТРИЈА ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ И 
ПРОЕКТИРАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. ВажеЈБето на Колективниот договор за градеж-
ништво, индустрија за градежни материјали и проекти-
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рање на Република Македонија се продолжува за две 
години, сметано од 01.07.1996 година. 

2. Колективните договори на ниво на работодавец, 
во кои е утврден ограничен рок на траење, да се усогла-
сат со рокот утврден во оваа спогодба. 

3. Работодавачите, кои во текот на склучување на 
оваа спогодба, заради сопственичка трансформација и 
од други причини, не склучиле колективен договор, да 
постапат согласно член 83, став 2 од Колективниот 
договор за градежништво, индустрија за градежни ма-
теријали и проектирање на Република Македонија. 

4. Оваа спогодба влегува во сила на 01.07.1996 го-
дина, а ќе се регистрира кај органот на државната 
управа надлежен за работите на трудот и ќе се објави во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Синдикат за градежништво, Одбор на работодавците 
индустрија за градежни на Здружението за градежништво и 

материјали и проектирана индустрија на градежни материјали 
на Република Македонија при Стопанската комора на 

Македонија 
Претседател, Претседател 

Владимир Панков, с.р. Томислав Писевски, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 

за поништување на договор за доживотна издршка по 
тужбата на тужителот Јусуф Адеми од с. Камењане, 
против тужените Есат Адеми и Сел,ам Зеќири двајцата 
од с. Камењане, сега со непозната адреса во странство. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот, да 
достават адреса или да овластат полномошник кој ќе ги 
застапува во постапката до нејзиното окончување. Во 
спротивно, по истекот на рокот од 30 дена судот преку 
ЦСР-Тетово ќе им постави привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 125196. (248) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за сопственост по тужбата на тужителката Иљази Хик-
мете од с. Милетино-Тетовско, против тужениот Зи-
бери Мифтар Зија од с. Милетино, а сега со непозната 
адреса во Република Турција. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот да се јави во судот или да одреди свој 
полномошник. По истекот на рокот на истиот ќе му 
биде поставен привремен старател преку Центарот за 
социјална работа-Тетово, кој ќе ги застапува неговите 
интереси се до окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 723/96. (249) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Берат Ислами од с. Боговиње, 
против тужената Рудине Илќинаку-Исљами, а сега со 
непозната адреса во Република Албанија. 

Се повикува тужената да се јави пред Општинскиот 
суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот, да достави своја адреса или постави полно-
мошник. Во спротивно, ќе и биде одреден привремен 
старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси во 
постапката. ' 

Од Општинскиот суд во Тетово, П .бр .748/96 (254) 

Пред овој суд во тек е постапката за докажување на 
смртта на покојниот Шаип Лутви, бивш од Тетово. 

Се повикува Шаип Лутви, бивш од Тетово, од татко 
Сали и мајка Зера, во рок од 15 дена по објавувањето на 
огласот да се јави во просториите на Општинскиот суд 

во Тетово, или пак во погоре наведениот рок да се јави 
било кое друго лице што нешто знае за Шаип Лутви. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 194/96. (256) 

Пред судот во тек е постапка за докажување на 
смртта на лицето Серафимовски Нацев Младен бивш 
од Тетово. 

Се повикува Серафимовски Нацев Младен бивш од 
Тетово, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да 
се јави во просториите на Општнскиот суд во Тетово, 
или во истиот рок да се јави било кое друго лице кое 
нешто знае за Серафимовски Нацев Младен. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 237/96. (257) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Зерије Џемаили од с. Селце, 
против тужениот Џемаили Џемал од с. Селце а сега со 
непозната адреса во Швајцарија. 

Се повикува тужениот да се јави во Општинскиот 
суд во Тетово во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот и да одреди свој полномошник. Во 
спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој 
ќе ги штити неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово,П. бр.368/96. (258) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
сопственост по тужбата на тужителот Шаќири Ештреф 
од с. Шемшево, против тужениот Јашари Тефик од 
Турска со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави 
точна адреса, или, одреди полномошник кој ќе го заста-
пува во постапката по овој предмет во рок од 30 дена 
сметано од објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му 
постави привремен старател преку ЦСР-Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.424/96. (263) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителот Јонуз Исени 
од с. Г. Речица, против тужената Аниља Исени од 
Кукс, Р. Албанија со непозната адреса. 

Се повикува тужената да се јави во судот, достави 
точна адреса, или да одреди полномошник кој ќе ја 
застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 
дена сметано од објавувањето на огласот. По истекот 
на овој рок судот на тужената ќе и постави привремен 
старател преку ЦСР-Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.814/96 (264) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Лилјана 
Тоевска од Скопје, ул. „Вера Јоциќ44 против тужениот 
Михајло Тоевски од Тетово, ул. „М. Тито44 бр, 50, а сега 
со непозната адреса. 
, Се повикува тужениот да се јави во судот, достави 
адреса или одреди полномошник кој ќе го застапува во 
постапката по овој предмет во рок од 30 дена сметано 
од објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок судот ќе му постави на туже-
ниот привремен старател преку ЦСР-Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 894/96. (265) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на РМ44, 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. VI. 1996 година, во 8,15 часот, соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. П4671 
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Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 644/96 од 19.VI.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „Мак-
син“ ДОО од Скопје ул „Перо Наков'4 бб. 

За ликвидационен управник е одреден Градимир Јовчевски од 
Скопје, ул. „Зеленгора“ бр 22, Скопје, телефон 203-487. 

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 на доверите-
лите и ликвидациониот должник дополнително ќе биде закажано 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. ѓ14471 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 592/96 од 07. VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија „Ади Кои“ доо. со жиро сметка 
40100-601-160264 од Скопје 

За ликвидационен 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 ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверите-
лите дополнително ќе биде закажано. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1448) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 593/96 од 13^1.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Трговско услужно претпријатие „СТП" доо со жиро сметка 
40100-601-360988 од Скопје. 

За ликвидацнонен 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 ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверите-
лите дополнително ќе биде закажано. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1449) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 193/96 од 07. VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие ПТУ „Унимакс" доо. со жиро сметка 40100-
601-240566 од Скопје. 

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

прибават 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 на доверите-
лите дополнително ќе биде закажано. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1450) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 594/96 од 13. VI 1996 година,' е отворена л и к в и д а ц и о н а постапка над 
должникот Претпријатие за производство и трговија и услуги на големо 
и мало „МНФО КОМЕРЦ“ 96 доо увоз извоз од Скопје со жиро сметка 
40100-601-371268 

За л и к в и д а ц и о н е н 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 Ликвидациониот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на4" 
29. VII. 1996 год. во 9,30 ч , соба бр. 60 во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во СКОИЈС. (1451) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 668/96 од 21. VI 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ПТУ „ЕЛИТА“ од Скопје со жиро сметка 40100-601-105261 
ЗПП од Скопје 

За ликвидационсн 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 
примеров со докази Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања дополнително 
ќе биде закажано 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС . (1452) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 669/96 од 21 .VI 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ТПУ „ЛАЗАРКА“ од Скопје со жиро сметка 40100-601-
200899 ЗПП од Скопје 

За л и к в и д а ц и о н е н управник е одреден Дабески Жарко од Скопје. 

Се повикуваат доверителите нг̂  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 дополнително 
ќе биде закажано. 

фд Окружниот стопански суд во Скопје. (1453) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 663/96 од 19. VI 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет со стоки 
и услуги „РЕХИМ" ДОО од Скопје бул. „АВНОЈ“ бр. 42/1-13. 

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 на доверите-
лите дополнително ќе биде закажано 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1454) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе; објавува дека со решението Л. 
бр. 586/96 од 06. VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија и услуги ,,ШУЊО" увоз-извоз 
ДОО од Скопје со жиро сметка 40100-601-219572 ул. „Видое Смилево ки-
нато“ бр 83/1-17. 

За ликвидационен управник е одреден Ќоќоровски Стојан од 
Скопје, ул. „Рокомија" бр. 35. 

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.\И. 1996 година во 10,50 часот, соба бр. 60 во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1461) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, објавува дека со решението Л 
бр. 569/96 од 03 VI 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за промет на големо и мало ,,Един-Комерц“ 
од СкоиЈе ул ,,Јуриј Гагарин" бр 53, жиро сметка 40120-601-152010 

За ликвидационен управник е одредена Мирјана /Димитровска од 
Скопје, ул. „Вангел Тодоровска' бр. 5/8, телефон 416-951 

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 9,00 часот, соба бр. 60 во ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе (1465) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л 
бр. 618/96 од 12. VI 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Трговско претпријатие „Мериам" увоз-извоз ц о. од СкопЈе 
с. Волково жиро сметка 40120-601-137853. 

За ликвидационен управник е одредена Мирјана Димитровска од 
Скопје, ул. „Вангел Тодоровска' бр. 5/8, телефон 416-951 

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 
22.УП 1996 година, во 9,00 часот, соба бр. 60 во овој суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1466) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л 
бр. 566/96 од 04. VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за туризам, услуги и посредување Агенција 
„Ал Бени“ д.о.о. од Скопје со жиро сметка 40100-601-333296. 

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 1 

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 8.30 часот, соба бр. 83 во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје̂ . (1468) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л 
бр. 673/96 од 21. VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за промет и услуги „Екотурс" од Скопје ул 
„Ванчо Мичкое“ бр. 2/87, со жиро сметка 40120-601-207291 . 

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 
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примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања доверителите 
дополнително ќе бидат известени. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе. (1469) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, објавува дека со решението Л 
бр. 665/96 од 21. VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство трговија и услуги „Универ-
Мак" цо. увоз-извоз од Скопје Бул „АВНОЈ“ бр. 16/3-3, со жиро 
сметка' 40100-601-263223 

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 долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање , 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања доверителите 
дополнително ќе бидат известени, вање на пријавените побарувања 
доверителите дополнително ќе бидат известени. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1471) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 642/96 од 17.4^1.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Трговско претпријатие „Компанија Рафаела - 95" ДОО , 
увоз-извоз од Скопје ул. „Че Гевара“ бр. 85. со жиро сметка 40100-601-' 
355351 

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 ликвидаторот 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 
25. VII. 1996 година, во 9 часот, соба бр. 60 во ОВОЈ суд. ^ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1423) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
III Л. бр. 634/96 од 19.VI 1996 година, е отворена ликвидациона по-
стапка над должникот Претпријатие за трговија, туризам и услуги 
„Пол-Гранит": д.о.о. експорт-импорт од Куманово ул. с. Лојане. 

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 
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 
29.^1.1996 година, во 8,15 часот, соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1424) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр 635/96 од 19 VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија и угостителски 
услуги „Гоби-ТреЈд" експорт-импорт од Скопје ул „Димитрија Чупов-
ски“ бр 78/2-2. 

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 
29. VII. 1996 година, во 8ДО часот, соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1425) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 629/96 од 17 VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, внатрешна и надворешна 
трговија „Лазевски и Јуниор“ од Куманово ул. „Видое Смилевски-
Бато" бр. 68. 

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 
26. VII. 1996 година, во 8,20 часот, соба бр 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1426) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр 630/96 од 17.VI .1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија, туризам и услуги „Ван Гог“ ц.о 
од Куманово ул. „Т Мит рова чка" бр. 65/2-5ц, 

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 
26. VII. 1996 година, во 8,10 часот, соба бр 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1427) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр 550/96 од 29.V. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за промет на големо и мало „Д П Д “ ц.о. 
увоз-извоз од Скопје ул „Анастас Митрев“ бр. 1/15 со жиро сметка 
40100-601-128894. 

За ликвидационен управник е одреден Радосав Кипровски 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 ликвидациониот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
04. VII. 1996 година, во 11,30 часот, соба бр. 60 во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе (1429) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л 
бр. 632/96 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за промет и трговија на големо и мало, застапување, посредување 
и вршење транспортни туристички дејности „Бериќет Комерц“ д о.о. 
увоз-извоз, од Скопје ул „106-а" бр. 101 жиро сметка 40100-601-45522. 

За ликвидационен управник е одреден Марко Ѓурчиновски од 
Скопје, 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 
25.VII. 1996 година, во 10,30 часот, соба бр 60 во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (14 “И)) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, објавува дека со решението Л 
бр. 649/96 од 20. VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Приватно претпријатие за промет на големо и мало „Алфа-
С" П.О. од Скопје ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 36/6/3 со жиро 
сметка 40100-601-21691. 

За ликвидационен управник е одреден Михајловски С^имон од 
Скопје, телефон 321-944. 

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 
27. VII. 1996 година, во 11,00 часот, соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1441) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува декз со решението Л. 
бр. 482/96 од 12.VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо 
и мало ,Лија Меди Техна" Ц.О(. увоз-извоз ул. „8-ми Март“ бр. 8. 

За ликвидационен управник е одреден Михајловски О т о н од 
Скопје ул. „Белишка“ бр. 18-а. 

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 
29. VII. 1996 година, во 8,00 часот, соба бр. 154 во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1442) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
IV. Л. бр 582/96 отвори ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги „Белами" експорт-импорт 
од Скопје ул „Хелсинки" бр. 46-а. 

За ликвидационен управник е одреден Владимир Маневски од 
Скопје ул. „Народен фронт“ бр. 29/1, телефон 227-308. 

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 ќе се закаже 
дополнително 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1443) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л 
бр. 656/96 од 19 VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Произволно трговско претпријатие „ИТ-КОМЕРЦ" Д О 
увоз-извоз од Кавадарци ул „Даме Груев“ бр 9. 

За ликвидационен управник е одреден Градимир Јовчевски од 
Скопје, ул. „Зеленгора" бр. 22, телефон 203-487 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето но 
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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 на доверите-
лите на ликвидациониот должник дополнително ќе биде закажано 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1444) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л 
бр 654/96 од 19 VI 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за услуги посредување и трговија „БД-Биро“ 
ДОО експорт-импорт од Скопје ул ,,Јуриј Гагарин" бр. 55/18 

За ликвидационен управник е одреден Градимир Јовчевски од 
Скопје, ул. „Зсленгора" бр 22, Скопје, телефон 203-487 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
прават 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 на доверите-
лите дополнително ќе биде закажано. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1445) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 683/96 од 
26 VI 1996 годат,, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Градежното претпријатие „ПРО И Н Ж Е Н Е Р И Н Г 96" Д.О.О. -
Скоп|е, ул. „Владимир Комаров“ бр. 7/29 со жиро сметка 40100-601-
370304. 

За ликвидационен управник се определува Бранко Димитровски од 
Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 6/1-7, тел 238-611 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ 

суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 31 VII. 1996 год во 8,30 
часот во соба број 60 во ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1496) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр 685/96 од 
26.VI 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Градежното претпријатие „Робо Стил Инжинеринг" - С К О П Ј С , 

ул „Јане Сандански“ бр. 6/12, со жиро сметка 40100-601-374623 
За ликвидационен управник се определува Бранко Димитровски од 

Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 6/1-7, тел. 238-611. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ 

суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите Л рема ликвидациониот должник без одлагање 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 31. VII. 1996 год. во 8,30 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1495) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 684/96 од 
26. VI. 1996 година^објавуваѕ дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за градежништво и трговија „Делфин Про-
мет“ Д.О О. - Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 7/29, со жиро 
сметка 40100-601-360049. 

За ликвидационен управник се определува Бранко Димитровски од 
Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 6/1-7, тел. 238-611. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ 

суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 31. VII. 1996 год. во 8,30 
Часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1494) 

Тркалезен печат со текст: „Интеркомерц" експорт-
импорт А.Д. п.о. Скопје со ознака „Д“. (3085) 

Тркалезен печат со пречник 3,00 см под назив: „АД 
СЛАВИЈА“ извоз увоз Скопје и знак во средината 
(ѕвездичка)". (3086) 

Округли печат и штембил под назив: „Трговско 
претпријатие „9 Јуни“ Скопје“. (3087) 

Чекови од бр. 2958270 до 2958273 од тековна сметка 
бр. 8466118 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Ставре Тојтовски, Скопје (2021) 
Чековна картичка бр. 118200-95 и чекови од бр. 2531662 
до 2531669 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Панче Мицев, Скопје. (2022) 
Решение Уп. бр. 12-7003 на име Ханкија Нумановиќ, 
Скопје. (2023) 
Решение Уп. бр. 25-2688 на име Сузана Заковска, 
Скопје. (2024) 
Работна книшка на име Саша Ребровиќ, Скопје. (2025) 
Свидетелство за завршена I и II година издадени од 
Економското училиште „Васил Антевски-Дрен“ 
Скопје на име Ивановик Срѓан, Скопје. (2026) 
Работна книшка на име Лазар Глшоровски, Скопје. 

(2027) 
Работна книшка на име Фекрет Јашари, с. Сингелиќ 
Скопје. (2028) 
Работна книшка на име Азиз Сулејмани, с. Никуштак, 
Скопје. (2029) 
Воена книшка на име Стево Ристовски, Скопје. (2030) 
Чековна картичка бр. 111124-48 и чекови од бр, 773056 
до 773059 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Борка Ристеска, Скопје. (1963) 
Чековна картичка бр. 725227 и чекови бр. 2814190, 
2814191 и 2814192 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Марија Тотевска, Скопје. (1964) 
Чекови бр. 0001452783 и 0001389202 издадени од те-
ковна сметка бр. 0009054-47 од Комерцијална банка а.д. 
Скопје на име Искра Митевска, Скопје. (1965) 
Чекови од бр. 3149958 до 3149983 од тековна сметка бр. 
205901109 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Илинка Грубовиќ, Скопје. (1966) 
Работна книшка на име Фатиме Абази, Скопје. (1951) 
Работна книшка на име Анета Зизовска, Скопје. (1952) 
Работна книшка на име Бајрам Азир, Скопје. (1953) 
Работна книшка на име Неџат Мустафи, Скопје. (1954) 
Работна книшка на име Милисав Бошковиќ, Скопје. 

(1955) 
Чекови од бр. 3137694 до 3137700 и 3137702 од тековна 
сметка бр. 212063555 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Ибуш Муртезани, Скопје. (1943) 
Чек бр. 70003009538 од тековна сметка бр. 10109821 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Винка Пешевска, Скопје. (1944) 
Тековна картичка бр. 10437-44 и чекови бр. 2868094 од 
бр. 2868096 до 2868099 и броевите 2868103, 2369374 из-
дадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Га-
вриловска Лилјана, Скопје. (1945) 
Чекови од бр. 2534370 до 2534377 од тековна сметка бр. 
104385-41 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Светозар Дончевски, Куманово. (1946) 
Чековна картичка бр. 2793-23 издадена од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Радмила Маринковиќ, 
Скопје. (1947) 
Чековна картичка бр. 74296-48 и чекови од бр. 772590 
до 772595 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Светозар Станоевски, Скопје. (1948) 
Чековна картичка бр. 20239-69 и чек бр. 9849540 изда-
дени од Стопанска банка АД Скопје на име Илинка 
Лазова, Скопје. (1949) 

Тркалезен и правоаголен печат под назив: Здруже-
ние на таксисти Скопје „Радио Такси Царо“. (3130) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за уго-
стителство и промет на големо и мало со увоз-извоз 
„РОЛДИНГПРОМ" д.о. Скопје. (3081) 

Правоаголен печат под назив: „Др. Аспасија П. Ба-
зерко доктор на медицина 55069". (3082) 

Тркалезен печат под назив: „ВИНАР ПРОМЕТ“ 
увоз-извоз Д . О . О . Претпријатие за трговија на големо и 
мало Скопје“. (3083) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за увоз-
извоз, промет на големо и мало и услужни дејности 
„ИЛИНЧО-КОМЕРЦ" Скопје“. (3084) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
С е огласуваат за неважни следните печати: 

Се огласуваат за неважни следите документи 
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Чекови од бр. 2956121 до 2956124 од тековна сметка бр. 
65995-63 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Муамер Вишко, Скопје. (1950) 
Индекс бр. 7881 издаден од Земјоделски факултет -
Скопје на име Дуков Ацо Трајче ул. „Моша Пијаде“ бр. 
17-1/9, Кавадарци. (1922) 
Свидетелство за завршено V одделение издадено од ОУ 
„Љубен Лапе“ Скопје, на име Јасмин Јаховиќ, Скопје. 
Работна книшка на име Ајет Малиќи, Скопје. (1924) 
Работна книшка на име Сретко Петровски, Скопје. 

(1925) 
Работна книшка на име Фоте Купевски, Скопје. (1926) 
Девизна штедна книшка бр. 12-5005244-7 издадена од 
Југобанка- Скопје (Македонска банка) на име Љилјана 
Ивановска, Скопје. (1927) 
Работна книшка на име Мирослав Јовановски, Скопје. 

(1928) 
Ученичка книшка за завршено VII одделение издадена 
од ОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје на име Васка 
Трајковска, Скопје. (1929) 
Одобрение Уп. бр. 14-1828 од 4.1У. 1988 година изда-
дено на име Звонко Аврамовски, Скопје. (1920) 
Одобрение Уп. бр. 12-882 од 10.111.1983 година изда-
дено на име Мире Горевски, Скопје. (1921) 

Пасош бр. 527762 издаден од ОВР Струга на име 
Ала Дашмир с. Корошишта, Струга. (3132) 

Пасош бр. 118623 издаден од УВР Струмица на име 
Стоилов Слободан с. Смолари 17, Струмица. (3131-а) 

Пасош бр. 0759629 издаден од ОВР Крива Паланка 
на име Ѓоргиевски Јана кија с. Мартиница, Крива Па-
ланка. (3129-а) 

Пасош бр. 433226 издаден во Скопје на име Дејан 
Буцевски ул. „Поп Богомил“ бр. 2-а, Скопје. (3130) 

Пасош бр. 703298 издаден во Скопје на име Суада 
Куртовиќ ул. бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 83/2-33, 
Скопје. (3131) 

Чекови од бр. 2925481 до 2925485 од тековна сметка 
бр. 2296903 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Мирослава Алексоска, Скопје. (2897) 

Чековна картичка бр. 30581-91 и чекови бр. 3075739, 
3075740, 2962448 и 2962449 од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Зоран Тушевски, Скопје. (2898) 

Чековна картичка бр. 13515/53 и чек бр. 2361303 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Слободанка Спировска, Скопје. (2900) 

Чековна картичка бр. 33429-68 и чекови од бр. 
2719767 до 2719783 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Балаж Рамазан, Скопје. (2901) 

Решение Уп.бр. 25-271 од 26.1.1996 година на име 
Благоја Ивановски, Скопје. (2974) 

Чековна картичка бр. 119893-06 и чекови од бр. 
2449988 до 2450000 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Гордана Димитровска, Скопје. (2975) 

Чековна картичка бр. 0206536426 и чекови бр. 
30003240992,30003240993 и 30003240994 издадени од Ко-
мерцијална банка а.д. Скопје на име Кирил Зафиров-
ски, Скопје. (2976) 

Чековна картичка бр. 0007228.03 и чекови бр. 
0002706364, 0002706365 и 0002706367 издадени од Ко-
мерцијална банка а.д. Скопје, на име Петрушевска 
Този Лидија, Скопје. (2977) 

Чековна картичка бр. 41326-45 и чекови од бр. 
2630079 до 2630085 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Марија Столиќ, Скопје. (2978) 

Работна книшка на име Игор Божиноски, Скопје. 
(2563) 

Работна книшка на име Биљана Тодоровска, 
Скопје. (2564) 

Работна книшка на име Идриз Бериша, Скопје. 
(2565) 

Здравствена легитимација на име Идриз Бериша, 
Скопје. (2566) 

Работна книшка на име Фроса Кочкова, Скопје. 
(2567) 

Работна книшка на име Георги Кочков, Скопје. 
(2568) 

Здравствена книшка на име Рената Хасани, Скопје. 
(2569) 

Работна Книшка на име Соња Борисовска, Скопје. 
(2570) 

Работна книшка на име Звезда Дуранска, Скопје. 
(2571) 

Работна книшка на име Дејанчо Ташков, Скопје. 
(2572) 

Штедна книшка бр. 870259/49 издадена од Комерци-
јална банка а.д. Скопје на име Андовска Славица, 
Скопје. (2573) 

Работна книшка на име Елизабета Белкова, Скопје. 
(2574) 

Решение бр. 25-1358 од 30.IX. 1995 година на име 
Искедер Спасол и, Скопје. (2597) 

Решение бр. 25-1218 од 29.VIII.1995 година на име 
Звонко Младенов, Скопје. (2598) 

Работна книшка на име Никола Трајковски, Скопје. 
(2599) 

Работна книшка на име Валентин Станковски, 
Скопје. (2600) 

Работна книшка на име Перјан Станковска, Скопје. 
(2601) 

Работна книшка на име Катерина Ујевиќ, Скопје. 
(2602) 

Чековна картичка бр. 7919-01 и чекови од бр. 238692 
до 2368695 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Верица Трајановска, Скопје. (2591) 

Чекови од бр. 3234343 до 3234358, 3234359 и 3234360 
од тековна сметка бр. 81591-17 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Ацо Алексовски, Скопје. 

(2592) 
Чекови бр. 90001661894 и 90001661895 издадени од 

Комерцијална банка АД Скопје на тековна сметка бр. 
0211392476 на име Марковска Маријета, Скопје. (2593) 

Чековна картичка бр. 0038894.88 и чекови бр. 
2580743 и од бр. 2580745 до 2580751 издадени од Комер-
цијална банка а.д. Скопје на име Петровска Гордана, 
Скопје. (2594) 

Чековна картичка бр. 84257-10 и чекови од бр. 
2766847 до 2766852 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Лозана Станислава, Скопје. (2595) 

Чековна картичка бр. 34461/11 издадена од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Нада Ангеловска, 
Скопје. (2596) 

Решение бр. 25-473 од 8.П.1994 година на име 
Идризи Хамид, Скопје. (2646) 

Решение бр. 25-1033 од 7.VI. 1994 година на име Ѓа-
ковиќ Јестира, Скопје. (2647) 

Чековна картичка бр. 2817-17 и чекови од бр. 
10948887 до 10948895 издадени од Стопанска банка ад 
Скопје на име Мимоза Данковска Велиновска, Скопје. 

(2648) 
Чекови од бр. 830802 до 830812 од тековна сметка 

бр. 75319-81 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Атанас Забазновски, Скопје. (2649) 

Чекови од бр. 0010915108 до 0010915115 издадени од 
Стопанска банка а.д. Скопје на тековна сметка бр. 
26043797/65 на име Марковски Коста, Скопје. (2651) 

Чекови од бр. 2951391 до 2951395 и 2951397 од те-
ковна сметка бр. 8214273 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Ангел Гавровски, Скопје. 

(2652) 
Работна книшка на име Марјан Цветановски, 

Скопје. ј, (2653) 
СвидетеЈЌЃтво за завршено I година издадено од Еко-

номско училиште „Моша Пијаде“ Скопје на име Сон,а 
Пивоварова, Скопје. (2654) 
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Свидетелство за завршено IV година и диплома за 
завршено средно училиште машински смер издадено од 
СТУ „Наце Б уѓони" Куманово на име Азири Шемши, 
ул. „Прва“ бр. 5, Куманово. (2655) 

Работна книшка на име Саша Петковиќ, Скопје. 
Работна книшка на име Маневски Драгиша, Скоше. 
Свидетелство за завршен испит издадено од ЕМУЦ 

- Скопје електрооддел на име Арсов Михаил, Скопје. 
(2658) 

Работна книшка на име Хесамеди Мамути, Скопје. 
(2658) 

Работна книшка на име Давчевски Д. Милан, ул. 
„Јанко Мишиќ“ И - Скопје. (2660) 

Работна книшка на име Јашар Алберт, Скопје. 
(2661) 

Работна книшка на име Никовска Лилјана, Скопје. 
(2662) 

Работна книшка на име Акити Џемиле, Скопје. 
(2663) 

Ученичка книшка за завршено VIII одделение изда-
дено од ОУ „Блаже Конески“ („Владимир Назор“) на 
име Гордана Кнежевиќ, Скопје. (2664) 

Решение Уп.бр. 25-2528 од 5. VIII .1993 година на име 
Муфит Кауровиќ, Скопје. (2871) 

Дозволи бр. 0013100132 и 000133 издадени од Мини-
стерството за сообраќај и врски на РМ за линија Охрид 
- Хелсингер на фирмата „Есперг Гарде Туристфарт" од 
Данска на „Македонија сообраќај“, Скопје. (2872) 

Решение за трговска дејност на име Марија Тасев-
ска, Скопје. (2873) 

Чековна картичка бр. 119858-70 и чекови од бр. 
1678991 до 1678994 издадени од Комерцијална банка ад. 
Скопје на име Димче Цветковски, Скопје. (2874) 

Чековна картичка бр. 14012-79 и чекови од бр. ( 
10828161 до 10828170 издадени од Стопанска банка ад. | 
Скопје на име Фиданчо Трајановски, Скопје. (2875) 

Пасош бр. 825412 на име Јовановска Љубица ул. 
„Нишка“ бр. 1, Тетово. (3088-а) 

Пасош бр. 422202 издаден во Куманово на име Сами 
Биљали ул. Младен Стојановиќ“ бр. 12, Куманово. 

(3078) 
Пасош бр. 0778497 издаден од УВР Струмица на име 

Колев Атанас с. Радово 91, Струмица. (3080) 
Пасош бр. 0415717 издаден од УВР Струмица на име 

Наков Зоран ул, „Младинска 152, Струмица. (3079) 
Пасош бр. 052291 издаден од ОВР Кичево на име 

Салиу Лулјета ул. „Скопска“ бр. 149, Кичево. (3080-а) 
Решение за користење тезга - пиљара за овошје и 

зеленчук издадено на име Абедин Ибиши ул. „374" 
бр.4, Скопје. ' (2303) 

Пасош бр. 0535636 издаден на 17.XII.1994 година во 
Скопје на име Жарко Јовановиќ ул. „Владимир Кома-
ров“ бр. 29/1-14, Скопје. ^ (3081-а) 

Пасош бр. 541974/94 издаден од ГУВР Скопје на име 
Роберт Стојановски ул. „Дебарца“ бр. 58, Скопје. 

(3082-а) 
Пасош бр. 432769 издаден во Скопје на име Сокол 

Ќамуран ул. „Брсјачка Буна“ бр. 136а, Скопје. (3083-а) 
Решение Уп. бр. 25-45 издадено на име Хаџиу Сатар 

и Борче Нешовски, Скопје. (2304) 
Решение Уп. Ч)р. 12-9898 на име Костовски Иван, 

Скопје. (2305) 
Решение Уп. бр. 12-7584 од 15.У.1991 година на име 

Гази Усен, Скопје. (2306) 
Чековна картичка бр. 3698-37 и чекови од бр. ј 

2673381 до 2673385 на име Златка Ќоќоровска, Скопје. 
(2239) 

Чекови од бр. 2907625 до 2907634 од тековна сметка 
бр. 60572-85 издадени од Комерцијална банка АД-
Скопје на име Душан Лозаноски, Скопје. (2240) 

Пасош бр. 170294 издаден од ГУВР Скопје на име 
Несими Урвета ул. „Градиште“ бр. 36, Скопје (3032) 

Пасош бр. 52016 издаден од ОВР Струга на,име 

Нестороски Томе с. Радожда, Струга. (3035-а) 

Решение бр. 25-1651 за вршење превоз на патници 
издадено на име Јашар Бехзад, ул. Шуто Оризари“ бр. 
52, Скопје. (2237) 

Решение бр. 11-2554 за самостоен дуќан за прехран-
бени производи издадено на име Нијази Рамадан ул. 
„Вашингтонска“ бр. 111-6, Скопје. (2238) 

Чековна картичка бр. 83028/68 и чек бр. 3112511 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Лепа Јанкулоска, Скопје. (2059) 

Чекови од бр. 2537690 до 25337704 од тековна сметка 
бр. 44929-84 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Цветан Цветановски, Скопје. (2060) 

Чековна картичка бр. 116873-55 и чекови од бр.1 
3041801 до 3041805 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Благоја Џонов, Скопје. (2061) 

Чекови од бр. 1973703 до 1973714, 28997524, 
28975527, 2897533 и 1617913 од тековна сметка бр. 
67033-12 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Јелена Ангеловска, Скопје. (2062) 

Чековна картичка бр. 118563-62 издадена од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Роска Алековска, 
Скопје. (2063) 

Чекови од бр. 2065291 до 2065296 од тековна сметка 
бр. 113242-92 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Маја Стефкова, Скопје. (2064) 

Чекови од бр. 2514399 до 2514408 од тековна смека 
бр. 114185-40 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Даница Ивановска Кр. Паланка. (2065) 

Чековна картичка бр. 265555 и чекови бр. 2761851, 2 
761850 од бр. 2761864 до 2761869 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Александар Пешков, 
Скопје. (2066) 

Чекови бр. 1508204, 150825 и 1508206 од тековна 
сметка бр. 6724122 издадени (?д Комерцијална банка АД 
Скопје на име Живко Стојановски, Скопје. (2067) 

Чековна картичка бр. 42253-81 и чекови од бр. 
1572267 до 1572272 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Јосиф Димитровски, Скопје. (2068) 

Чековна картичка бр. 8650-39 и чекови од бр. 
1572247 до 1572251 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Јосиф Димитровски, Скопје. (2069) 

Решение Уп. бр. 12-3223 издадено на име Сашо Фи-
липовски, Скопје. (2044) 

Решение Уп. бр. 12-8786 издадено на име Нурија 
Максимовиќ, Скопје. (2045) 

Решение Уп. бр. 25-3749 издадено на име Борис Ата-
насов, Скопје. (2046) 

Работна книшка на име Љуба Брсаковска, Скопје. 
(2047) 

Работна книшка на име Весна Пејовиќ, Скопје. 
(2048) 

Работна книшка на име Јордан Гарев, Скопје. (2049) 
Работна книшка на име Слободан Здравковски, 

Скопје. (2050) 
Работна книшка на име Алма Нељковиќ, Скопје. 

(2051) 
Работна книшка на име Васка Каевска, с. Чучер, 

Скопје. (2052) 
Работна книшка на име Фатмира Кќику, Скопје. 

(2053) 
Работна книшка на име Амдија Фазли, Скопје. 

(2054) 
Работна книшка на име Јордан Јарчевски, Скопје. 

(2055) 
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Работна книшка на име Зоја Каранфиловска, 
Скопје. (2056) 

Работна книшка на име Милица Гушевска, Скопје. 
(2057) 

Работна книшка на име Сали Сузан, Скопје. (1967) 
Работна книшка на име Снежана Васиљевиќ, 

Скопје. ' (1968) 
Свидетелство за завршено VIII одделение издадено 

од ОУ „Гоце Делчев“ нас. Илинден - Скопје на име 
Снежана Васиљевиќ, Скопје. (1967) 

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено 
од Заводот за воспитување и згрижување - Скопје на 
име Сеиди Музафер, Скопје. (1970) 

Воена книшка издадена во Скопје на име Зивософ-
ски Томислав, с. Мирковци, Скопје. (1971) 

Работна книшка на име Елисавета Целоска, Скопје. 
(1972) 

Работна книшка на име Нуиевски Ружди, Скопје. 
(1973) 

Работна книшка на име Авдуш Фета, Скопје. (1974) 
Работна книшка на име Абдула Нухи, Скопје. (1975) 
Работна книшка на име Мирјана Тоскова, Скопје. 

(1976) 
Работна книшка на име Стојановски Јадранчо, 

Скопје. (1977-а) 
Чековна картичка бр. 63548-91 и чекови од бр. 

2832328 до 2832332 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Снежана Авеловска, Скопје. (2020) 

Решение бр. 18-4958/2 од 27.\Т.1995 година изда-
дено од Министерство за надворешни работи на РМ во 
Скопје на име „ХЕМ ЕКО“ - Скопје. (3075-а) 

Пасош бр. 244664 издаден од УВР Тетово на име 
Амети Енвер ул. „Благоја Тоска“ бр. 125, Тетово. 

(3076-а) 
Пасош бр. 539564 издаден од УВР Скопје на име 

Коцева Оливера ул. „Коце Металец“ бр. 1-а/19, Скопје. 
(3077) 

Пасош бр. 146722 на име Алигега Кујтим ул. 
„Живко Брајковци“ бр. 167, Гостивар. (3080-а) 

Пасош бр. 335240 на име Мурати Арјета ул. „Ж. 
Брајковски'' бб, Гостивар. (3081-а)^ 

Пасош бр. 147716 издаден од УВР Тетово на име 
Илази Бектеш, с. Шипковица, Тетово. (3077-а) 

Решение бр. 25-1455 издадено од Секретаријат за 
стопанство Чаир Скопје на ТП „Гранд-комерц" Скопје. 

(2115) 
Чековна картичка бр. 86877-56 и чекови бр. 2403717 

и 2403718 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Јусуф Хот, Скопје. (2116) 

Чековна картичка бр. 65337-98 и чекови од бр. 
3043115 од 3043123 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Стефанка Ќирковиќ Скопје. (2117) 

Чековна картичка бр. 3881711 и чекови од бр. 
3144806 од 3144810 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Кирил Вангелов, Скопје. (2118) 

Воена книшка на име Никола Јовановски Скопје. 
(2119) 

Работна книшка на име Мирјана Атанасовска 
Скопје. (2120) 

Работна книшка на име Марио Савовски Скопје. 
(2122) 

Работна книшка на име Весна Стојчевска, Скопје. 
(2123) 

Работна книшка на име Сашо Најдовски Скопје. 
(2124) 

Работна книшка на име Елена Георгиева, Скопје. 
(2125) 

Работна книшка на име Џемаил Тачи, Скопје. (2126) 
Работна книшка на име Катерина Белковска, 

Скопје. (2127) 
Работна книшка на име Валентина Миленовиќ, 

Скопје. (2128) 

Решение за престанок на авто превоз ник издадено на 
име Спировски Тодорчо ул. „Савлвадор Аљенде" бр. 
26, Скопје. (2178) 

Работна книшка на име Марина Петровска, Скопје. 
Работна книшка на име Мустафа Шефкет, Скопје. 
Работна книшка на име Елизабета Цветковиќ, 

Скопје. (2181) 
Работна книшка на име Душка Блажевска, Скопје. 

(2182) 
Чековна картичка бр. 0038393.82 и чекови од бр. 

2590907 до 2590915 издадени од Комерцијална бана а.д. 
Скопје на име Кирков Томе, Скопје. (2183) 

Чековна картичка бр. 12727-57 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Љубе Петровски, 
Скопје. (2184) 

Решение бр. 25-2049 издадено на име Лилјана Сте-
фановиќ, Скопје. (2164) 

Работна книшка на име Јадранка Недељковиќ 
Скопје. (2165) 

Диплома за завршено средно училиште издадено од 
Економско училиште во Работнички универзитет 
„Кочо Рацин“ Скопје на име Мукадеса Јаховиќ Скопје. 

(2166) 
Работна книшка на име Демир Рамадан, Скопје. 

(2167) 
Свидетелство за завршено средно образование изда-

дено од Техничко училиште „Наце Буѓони" - Куманово 
на име Јасмина Донева, Куманово. (2168) 

Свидетелство за завршено I, II и III година и ди-
плома издадени од Машинско училиште „Гоце Делчев“ 
--Скопје на име Коста Трпевски, Скопје. (2169) 

Чекови од бр. 3054671 до 3054674 и 1385458 од те-
ковна сметка бр. 56274-44 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Драган Ристиќ Скопје. (2170) 

Чекови од бр. 2033723 до 2033727 од тековна сметка 
бр. 46917-92 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Илија Илиовски, Скопје. (2171) 

Чекови од бр. 1264297 до 1264311 од тековна сметка 
бр. 30274-81 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Димитринка Ивановска, Скопје. (2172) 

Чекови бр. 10090445 и 10090446 од тековна сметка 
бр. 4490-61 издадени од Стопанска банка АД Скопје на 
име Мирјана Димитровска, Скопје. (2173) 

Чековна картичка бр. 45641-04 и чекови бр. 2905605, 
2905606 и 2905607 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје наиме Надка Димитријевиќ, Скопје. (2174) 

Чековна картичка бр. 37130-07 и чекови од бр. 
1646000 до 1646003 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Светлана Василева Скопје. (2175) 

Чековна картичка 0059373/74 и чекови од бр. 
3212498 од 3212469 (30 чека) издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Лазо Стефановски, Скопје. 

(2176) 
Чекови од бр. 2659578 од 2659583 од тековна сметка 

бр. 201092537 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Нада Седлоска, Скопје. (2177) 

Работна книшка на име Никола Петров, Скопје. 
(2205) 

Работна книшка на име Сашо Стојановски, Скопје. 
(2206) 

Работна книшка на име Бранко Левковски, Скопје. 
(2207) 

Работна книшка на име Исмет Дрндар, Скопје. 
(2208) 

Работна книшка на име Слободанка Н. Цветанов-
ска, Скопје. (2209) 

Работна книшка на име Идриз Јаја, с. Студеничани, 
Скопје. (2210) 

Решение УП бр. 25-4285 за вршена превоз на пат-
ници на име Санде Стоилов ул. „Васил Ѓоргов“, 
Скопје. (2189) 
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Чековна картичка бр. 38515-06 и чекови бр. 2586635 
и 2586636 издадени од Комерцијална бана АД Скопје на 
име Слободанка Неделкова, Скопје. (2199) 

Чекови од бр. 0002666689 до 0002666694 (6 чека) 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Пајовиќ Десанка издадени од тековна сметка бр. 
0002798/28, Скопје. (2200) 

Чековна картичка бр. 9873-74 и чекови од бр. 
2658290 до 2658297 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Лилјана Пеева, Скопје. (2201) 

Чековна картичка бр. 3333674 и чекови бр. 809252 и 
809253 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Цветанка Зафировска, ул. „Варшавска“ бр. 3/4-16, 
Скопје. (2202) 

Тековна сметка бр. 1735734 и чекови од бр. 2919185 
до 2919194 (10) чека издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Јовановска Блага ул. „Палмиро То-
љати" бр. 226, Скопје. (2203) 

Чековна картичка бр. 59034-32 и чекови бр. 2431243 
до 2431258 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Добринка Божиновска Миловска, Скопје. (2204) 

Работна книшка на име Сашо Цикуш, Скопје. (2229) 
Работна книшка на име Ханефија Косовиќ, Скопје. 
Радиоаматерска дозвола со позивен знак ЗЗДАД за 

радио станица ТХ25А издадени на име Хранислав Ми-
лошевиќ, Скопје. (2232) 

Работна книшка на име Исмаил Рецеп, Скрпје (2233) 
Работна книшка на име Александар Ристовски. 

(2234) 
Работна' книшка на име Крсте Каранфиловски, 

Скопје. (2235) 
Работна книшка на име Арифовиќ Севда, Скопје. 

Пасош бр. 196080 на име Нухија Меџит с. Речане, 
Гостивар. (2317-а) 

Пасош бр. 0387181 издаден од ГУВР Скопје на име 
Лиле Миленовска, ул. „Иван Аговски“ бр. 9/1-19, 
Скопје. (3088) 

Пасош бр. 0579786/95 издаден од ОВР Виница на 
име Петров Станче, с. Истибања, Виница. (3089) 

Жиро-сметка бр. 0-42171-96 издадена од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Љиљана Ивановска, 
Скопје. (2312) 

Работна книшка на име Ивона Вељановска, 
Скопје. (2313) 

Работна книшка на име Елизабета Доневска, 
Скопје. (2314) 

Работна книшка на име Сафет Шабани, Скопје. 
(2315) 

Работна книшка на име Цветковска Соња, Скопје. 
(2316) 

Работна книшка на име Стојан Ристески, Скопје. 
(2317) 

Работна книшка на име Звезда Дуранска, Скопје. 
(2318) 

Решение бр. 18-2526/3 од 10.1 V. 1996 година за ком-
пензациони работи со странство издадено од Министер-
ството за надворешни работи на „МАКПЕТРОЛ", 
Скопје. (2319) 

Чекови од бр. 0000814885 до 0000814892 од тековна 
сметка бр. 004819179 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Весна ЈТиасовска, Скопје. (2320) 

Чековна картичка бр. 6244678 и чек бр. 3012043 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Илија Лафазановски, Скопје. (2322) 

Чекови бр. 10212732,10212734, 10212735 и 10212747 
од тековна сметка бр. 10988-25 издадени од Стопанска 
банка АД Скопје на име Киро Бошкоски, Скопје. (2323) 

Свидетелство за завршено средно образование 
„Владо Тасевски“ Скопје на име Зоран Јовановиќ, 
Скопје. (2324) 

Работна книшка на име Изеровски Атнан с. Студе-
ничани, Скопје. (2325) 

Работна книшка на име Крстевска Силвија, 
Скопје. (2326) 

Работна книшка на име Ангеловски Горанчо, 
Скопје. (2327) 

Работна книшка на име Винко Петровски, Скопје. 
(2328) 

Работна книшка на име Влатко Аврамовски, 
Скопје. (2329) 

Работна книшка на име Зоран Апостоловски, 
Скопје. (2330) 

Работна книшка на име Љуљзим Халими с. Сарај 
ул. „8" бр. 6, Скопје. (2331), 

Работна книшка на име Усеин Ѓурѓеман, Скопје. 
(2332) 

Работна книшка на име Љамије Цафери с. Студе-
ничани, Скопје. (2333) 

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено 
од Работнички универзитет „Кочо Рацин“ Скопје на 
име Рукија Хасиќ с. Д. Коњари, Скопје. (2334) 

Решение на име Фадил Амети ул. „Перо Тошев“ 
бр. 34-а Скопје. (2365) 

Решение за компензациска работа со странство бр. 
18-5341/2-95 од 29.VI. 1995 година, неговото продолжу-
вана бр. 18-7173/2-95 од 20.1Х.1995 година и бр. 18-1387/ 
2-96 од 27.11.1996 година издадени од Министерството 
за надворешни работи на претпријатие „Југохром" -
Јегуновце. (2366) 

Решение Уп.бр.25-2528 на име Шеќир Азис, 
Скопје. (2367) 

Решение Уп.бр. 25-3301 од З.Х.1995 година на име 
Зоран Јанковски, Скопје. (2368) 

Решение рег.бр.2501 од 17.11.1993 година на име 
Феми Мустафа, Скопје. (2369) 

Чековна картичка бр. 111503/31 издадена од Ко-
мерцијална банка а.д. Скопје на име Пешова Маке-
донка, Скопје. (2371) 

Чековна картичка бр. 0027943.27 и чекови бр. 
0003137447 до 0003137450 (4 чека) издадени од Комерци-
јална банка а.д. Скопје на име Силвана Јорданова, 
Скопје. (2372) 
“ Чековна картичка бр. 0041104.21 и чекови од бр. 
002585282 до 0002585288 издадени од Комерцијална 
банка а.д. Скопје на име Геровска Снежана, Скопје. 

(2373) 
Чековна картичка бр. 0118293.89 и чекови бр. 

0002075471, 0002075472, 0002578386, 0002578387, 
0002578388 и 0002560321 издадени од Комерцијална 
банка а.д. Скопје на име Анастасов Никола, Скопје. 

Чековна картичка бр. 4136942 и чекови од бр. 
1388167 до 1388170 издадени од Поштенска штедил-
ница, Скопје на име Јулија Таневска, Скопје. (2375) 

Чековна картичка бр. 19205-01 и чекови бр. 
2052600, 2052601 и 2052602 издадени од Комерцијална 
Банка АД Скопје на име Иван Илиевски, Скопје. (2376) 

Чек бр. 2380876 од тековна сметка 11729581 изда-
дени од Комерцијална банка АД Скопје на име Љупчо 
Делов, Скопје. (2377) 

Чековна картичка бр. 12265-90 и чек бр. 2641806 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Зоран Христовски, Скопје. (2378) 

Работна книшка на име Дејан Величковски, 
Скопје. (2379) 

Воена книшка на име Ивица Михајловски, Скопје. 
(2389) 

Работна книшка на име Слаѓан Миланов, Скопје. 
(2381) 

Работна книшка на име Цвета Илиевска, Скопје. 
(2382) 

Работна книшка на име Ацо Тасевски, Скопје. 
(2383) 

Работна книшка на име Александар Павлески, 
Скопје. (2384) 
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Работна книшка на име Јетиш Таир, Скопје. (2385) 
Работна книшка на име Решат Чулевиќ, Скопје. 

(2386) 
Работна книшка на име Миодраг Аврамовиќ, 

Скопје. (2387) 

Чековна картичка бр. 119657-67 и чекови бр. 
1951528, 2005298, 2005300, 2005299 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Ленка Златев, Скопје. 

(2241) 
Чековна картичка бр. 2000010927 и чекови од бр. 

124420 до 124424 издадени од Кредитна банка - Скопје 
на име Мирјана Куновска, Скопје. (2242) 

Чекови од бр. 2911393 до 2911398, 2886105, 2886106 и 
2886107 од тековна сметка бр. 51429-50 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Мирјана Кунов-
ска, Скопје. (2243) 

Чековна картичка бр. 114527-85 од бр. 2070051 до 
2070055 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Драгица Мидевска, Скопје. (2244) 

Чек бр. 3149957 од тековна сметка бр. 205901109 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Илинка Грубовиќ, Скопје. (2245) 

Чековна картичка бр. 2000012732 и чек бр. 0122535 
издадени од Кредитна банка - Скопје. (2246) 

Чек бр. 338041 од тековна сметка бр. 104016-68 изда-
дени од Комерцијална банка АД Скопје на име Сузана 
Петрушевска, Скопје. (2247) 

Чековна картичка бр. 107803-93 и чекови од бр. 
3059829 до 3059834 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Иванчо Миров, Скопје. (2248) 

Чекови бр. 2595253 , 2595254 и 2409968 издадени од 
тековна сметка бр. 0119035/39 од Комерцијална банка 
а.д. Скопје на име Димовска Јорданка, Скопје. (2249) 

Чековна картичка бр. 1154-67 и чекови од бр. 
2441793 до 2441799 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Нафи Сефери, Скопје. (2308) 

Чековна картичка бр. бр. 0038636,28 и чекови од бр. 
3220525 до 3220544 издадени од Комерцијална банка а.д. 
Скопје на име Трајковски Слободан Скопје. (2309) 

Чековна картичка бр. 349734 и чекови бр. 2629028, 
2629029 и 26029030 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Љиљана Иванова, Скопје. (2310) 

Штедни книшки бр. 872142-51и 20144-47 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Љиљана Ива-
нова, Скопје. (2310) 

Пасош бр. 125894/93 издаден од ГУВР Скопје на име 
Азем Мемишовски с. Патишка Река, Скопје. (3089) 

Пасош бр. 622546 издаден во Скопје на име Сашо 
Станикевски ул. „Душан Таловиќ“, бр. 45-1/25, 
Скопје. (2390) 

Пасош бр. 649853 издаден од УВР Струмица на име 
Ванѓа Тимова Ендерик ул. „5-ти Ноември“ бр. 151, 
Струмица. (3091) 

Пасош издаден во Куманово на име Саша Станко-
виќ с. Д. Коњаре, Куманово. (3092) 

Пасош бр. 0030508/93 издаден од ГУВР Скопје на 
име Златку Роланд ул. „Крсте Асенов“ бр. 7/3-10, 
Скопје. (3093) 

Пасош бр. 0152796 издаден од ГУВР Скопје на име 
Орхан Селими бул. „Партизански одреди“ - 11 бр. 5 
Скопје. (3094) 

Пасош бр. 391162 издаден во Скопје на име Алек-
сандар Станковиќ ул. „Панче Неделковски" бр. 63/1-5, 
Скопје. (3095) 

Пасош бр. 680042/95 издаден во Скопје на име Бер-
кан Бектеши ул. „Ресенска“ бр. 2ЛН-6, Скопје. (3096) 

Пасош бр. 685501 издаден во Скопје на име Ајсел 
Бектеши ул. „Ресенска“ бр. 2/111-6, Скопје. (3097) 

Пасош бр. 856090 издаден во Скопје на име Елмаз 
Тигањ с. Батинци, Скопје. (3098) 

Пасош бр. 0347535/94 издаден од ОВР Крива Па-

ланка на име Спаѓана Димитровска ул. „8-ми Октом-
ври“ бр. 17 нас. Маневци - Крива Паланка. (3121) 

Пасош бр. 063728 издаден од УВР Тетово на име 
Џевет Исени с. Г. Речица, Тетово. , (3122) 

Пасош бр. 592553/95 издаден од УВР Тетово на име 
Шерифи Бектеш с. Групчин. Тетово. (3123) 

Пасош бр. 434420/94 издаден од ГУВР Скопје на име 
Иванов Иван ул. „Јуриј Гагарин" бр. 23-1/10, Скопје. 

. Пасош бр. 762464/95 издаден во Скопје на име За-
горка Јовановска ул. „Г. Делчев“ бр. 9-а Стајковци, 
Скопје. (3125) 

Пасош бр. 638019 издаден од ГУВР Скопје на име 
Таџедин Салии с. Арачиново, Скопје. (3126) 

Тир-сертификат бр. 1364 издаден од Царинарница 
во Скопје на име „Момо Транс“ Скопје. (3127) 

Тир-сертификат бр.̂  1363 издаден од Царинарница 
во Скопје на име „Момо Транс“ - Скопје. (3128) 

Решение за измена на решението за компензациони 
работи со странство“ бр. 18-2273/2 од 3. IV. 1996 година 
издадено до Министерство за надворешни работи на 
име „ВЕНТЕРМ" Скопје. (3129) 

Пасош бр. 020373 на име Перо Михајљевиќ ул. 
„Питу Гули“ 53, Битола. (3130-а) 

Пасош бр. 0312246 издаден од УВР Прилеп на име 
Михајлоски Василчо ул. „Борка Талески“ бр. 40, При-
леп. (3131-а) 

Пасош бр. 770108 на име Ристеска Соња, Охрид. 
(3132-а) 

Индекс бр. 410 издаден од Теолошки факултет 
Скопје на име Константин Митровски, Скопје. (2398) 

Чековна картичка бр. 3696136 и чекови бр. 2447957, 
2447958 и 2447959 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Славка Здравковска, Скопје. (2399) 

Чековна картичка бр. ' 2000010069 и чек бр. 
000000123834 издадени од Кредитна банка - Скопје на 
име Огнен Каромика, Скопје. (2437) 

Чековна картичка бр. 0024867.20 и чекови бр. 
0002922446, 0002922447 и 0002922445 издадени од Ко-
мерцијална банка а.д. Скопје на име Димковска Оли-
вера, Скопје. (2438) 

Чековна картичка бр. 110718-38 и чекови бр. 
3234680 и од бр. 3234686 до 3234692 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Севим Којнази, 
Скопје. (2439) 

Работна книшка на име Славица Спасиќ, Скопје. 
(2400) 

Работна книшка на име Антонио Петровски, 
Скопје. (2401) 

Свидетелство за завршено I година издадено од Еко-
номско правно училиште ,̂ Васил Антевски - Дрен“ 
Скопје на име Антонета Пуовиќ, Скопје. (2402) 

Свидетелство за завршено I година издадено од 
УСО „Браќа Миладиновци“ Скопје на име Милан Топ-
чевски, Скопје. (2403) 

Чековна картичка бр. 0029004/98 и чекови бр. 
0002803423, 0002803424 и 0002803425 издадени од Ко-
мерцијална банка а.д. Скопје на Маркоски Петко, 
Скопје. (2404) 

Работна книшка на име Стојоски Андон, Скопје. 
(2405) 

Решение Уп. бр. 1326 од 19.111.1996 година на име 
Хајдиновиќ Нушо, Скопје. (2406) 

Решение Уп. бр. 25-1646 од 11 IV. 1996 година на име 
Бејковска Оливера, Скопје. (2407) 

Решение за компензациони работи бр. 18-9271/2-95 
од 18.XII.1995 година издадено од Министерство за над-
ворешните работи на Претпријатие „МАКПЕТРОЛ" -
Скопје. (2408) 

Решение бр. 15-3891/820 од 26.XII.1983 на име Ве-
сели Мехмед, Скопје. (2440) 

Решение Уп. бр. 12-5282 од 31^,1991 година на име 
Владимир Китановиќ, Скопје. (2441) 
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Решение бр. 12-1822 од 27.ХII.1989 година на име 
Албена Сарачини, Скопје. (2442) 

Решение бр. 25-3520 од 15.IX. 1994 година на име 
Јонче Јовановски, Скопје. (2443) 

Решение бр. 18-8837/2 од 22.XI.1995 година на име 
Угриновски Венцислав, Скопје. (2444) 

Свидетелство за завршено VI одделение издадено од 
ОУ „Васил Главинов“ Скопје на име Авона Павиќевиќ, 
Скопје. (2445) 

Воена книшка на име Асип Имеровски, Скопје. 
(2446) 

Работна книшка на име Талат Поцеста, Скопје. 
(2447) 

Работна книшка на име Софија Герчакова, Скопје. 
(2448) 

Работна книшка на име Зекир Мамер, Скопје. (2449) 
Работна книшка на име Олгица Петрушевска, 

Скопје. (2450) 
Работна книшка на име Милаим Ахмед, Скопје. 

(2451) 
Работна книшка на име Биљана Јованова, Скопје. 

(2452) 
Работна книшка на име Шаби Селмановски, Скопје. 

(2453) 
Чековна картичка бр. 0202695428 и чекови од бр. 

2928621 до 2928626 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Грета Шишковска, Скопје. (2471) 

Тековна сметка бр. 0116409.86 и чекови од бр. 
0003075289 до 0003075292 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Живковски Славе с. Мир-
ковци, Скопје. (2472) 

Решение Уп. бр. 11-3623 од 23.ХН.1992 година на 
име Стојко Пижевски с. Глуво, Скопје. (2473) 

Решение Уп. бр. 25-4198 на име Мевљудин Исмаили, 
Скопје. (2474) 

Решение бр. 25-680 од 13.^.1994 година на име 
Анива Бербери, Скопје. (2475) 

Работна книшка на име Фадиљ Мемиши, Скопје. 
(2476) 

Работна книшка на име Драги Неделчиќ, Скопје. 
(2477) 

Свидетелство за завршено III година издадено од 
ЕТУЦ „Михајло Пупин" - Скопје на име Лазе Трипков, 
Скопје. (2478) 

Индекс бр. 32003 издаден од Правен факултет -
Скопје на име Славе Живковски, Скопје. (2479) 

Работна книшка на име Митко Стефановски, 
Скопје. (2480) 

Работна книшка на име Раиф Зенули, Скопје. (2481) 
Работна книшка на име Насер Тачи, Скопје. (2482) 
Работна книшка на име Ана Куртевска, Скопје. 

(2483) 
Работна книшка на име Раиф Медов с. Арачиново, 

Скопје. (2484) 
Чековна картичка бр. 0107664.53 и чекови од бр. 

0002932202 до 000293211 издадени од Комерцијална 
банка а.д. Скопје на име Брзовски Атанас, Скопје. 

(2508-а) 
Решение бр. 25-4117 од 7.ХII.1995 година на име 

Бедри Рецепи Скопје. (2507) 
Решение Уп. бр. 25-458 од 27.III.1995 година на име 

Оран Љазам ул. „Александар Бујнов“ бр. 2/4, Скопје. 
(2508) 

Решение Уп. бр. 25-1509 од 8.IV.1994 година на име 
Сејди Кадри, Скопје. (2509) 

Работна книшка на име Киселинова Гена, Скопје. 
(2510) 

Работна книшка на име Веца Стефановска, Скопје. 
(2511) 

Работна книшка на име Борка Јаначковска, Скопје. 
(2512) 
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Работна книшка на име Маја Лазарова, Скопје. 
(2513) 

Работна книшка на име Зоја Трифуновска, Скопје. 
(2514) 

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено 
од ОУ „Цветан Димов“ - Скопје на име Сафет Дациќ, 
Скопје. (2515) 

Работна книшка на име Иљми Пајазитов, Скопје. 
(2516) 

Работна книшка на име Васил Стојанов, Скопје. 
(2517) 

Работна книшка на име Круме Арсовски, Скопје. 
(2518) 

Работна книшка на име Куновска Александра, 
Скопје. (2519) 

Воена книшка на име Змејковски Никола Стевко, 
Скопје. ' (2520) 

Работна книшка на име Слободанка Лазаревска, 
Скопје. (2521) 

Чековна картичка бр. 210827772 и чекови бр. 
3063879 и 3063880 издадени од Комерцијална банка а.д. 
Скопје на име Стоичо Стоилов, Скопје. (2500) 

Чековна картичка бр. 25816-78 и чекови од бр. 
110002098505 до 110002098511 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Димитар Станков, 
Скопје. (2501) 

Огласот објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 14/ 
96 под ред. бр. 1359 на име Снежана Ачковска, Скопје 
се поништува. (2502) 

Чековна картичка бр. 26766-38 и чекови бр. 2685628 
и 2496733 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Снежана Леова, Скопје. (2503) 

Чековна картичка бр. 35425-84 и чекови од бр. 
2608937 до 2608951 и 2400117 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Трајче Блажевски, Скопје. 

(2505) 
Чек бр. 70002995245 од тековна сметка 10835652 из-

дадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Каро-
лина Станков а, Скопје. (2507) 

Решение Уп. бр. 25-643 на име Александар Милев, 
Скопје. (2552) 

Решение Уп. бр. 25-2326 од 16.VII. 1993 година на . 
име Лирија Биљалова, Скопје. (2553) 

Решение Уп. бр. 25-3785 од 29.Х.1993 година на име 
Методија Пунтески, Скопје. (2554) 

Чековна картичка бр. 19908-11 и чек бр. 1681848 
издадени од Комерцијална банка ад Скопје на име Ќо-
стадинка Николовска, Скопје. (2555) 

Чековна картичка бр. 42331-60 и чекови бр. 1543362 
и 1543363 издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје 
на име Елена Апостолова, Скопје. (2556) 

Чековна картичка бр. 46125-92 и чекови бр. 2355390 
и 2355391 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Крсто Јовески, Скопје. (2557) 

Чек бр. 3235149 од тековна сметка бр. 114850-12 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Ибрахим Али, Скопје. (2558) 

Чековна картичка бр. 21075-89 и чекови бр. 2913051, 
2913052 и 2913053 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Биљана Цуцулова, Скопје. (2559) 

Чековна картичка бр. 72550-84 и чекови од бр. 
294943 до 2949441 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Трајан Крстевски, Скопје. (2560) 

Чековна картичка бр. 116782-63 и чекови од бр. 
814444 до 814447 од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Мики Обочки, Скопје. (2561) 

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено 
од ОУ во с. Романовце Куманово на име Соња Илиева, 
Скопје. (2562) 

Чекови бр. 2104026, 2104027, 2104028 издадени од 
Комерцијална банка а.д. Скопје на име Пајковски 
Љубе, Скопје. (2650) 
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Чековна картичка бр. 34351-99 и чекови од бр. 
1714763 до 1714782, 2716239, 2716240 и 2716241 издадени 
од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Киро Спи-
ровски, Скопје. (2876) 

Чекови од бр. 560064 до 560072 од тековна сметка 
бр. 21810-32 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Олгица Стојменовиќ, Скопје. (2877) 

Чекови бр. 2554451, 2554452 и 2330071 од тековна 
сметка бр. 5796956 издадени од Комерцијална банка 
а.д. Скопје на име Јусуф Сантовски, Скопје. (2878) 

Чекови од бр. 2150252 до 2150263 и 2150245 од те-
ковна сметка бр. 23596-36 издадени од Комерцијална 
банка Скопје на име Мичо Котевски, Скопје. (2879) 

Работна книшка на име Ќемаил Рецепи, Скопје. 
(2880) 

Свидетелство за завршено средно образование изда-
дено од ОУ Текстилно училиште „Кочо Рацин“ Скопје 
на име Славица Илиевска, Скопје. (2881) 

Работна книшка на име Бранко Гиговски, Скопје. 
(2882) 

Работна книшка на име Маргарита Хаџидимова, 
Скопје. (2883) 

Работна книшка на име Савчо Петров, Скопје. 
(2884) 

Работна книшка на име Сашо Шетловски, Скопје. 
(2885) 

Работна книшка на име Лидија Јанева, Скопје. (2886) 
Работна книшка на име Северџан Берир, Скопје. 

(2887) 
Уверение за положен државен испит издадено од 

Стоматолошки факултет Скопје на име Стевка Маке-
ска, Скопје. (2888) 

Воена книшка на име Мемети Афет, Скопје. (2889) 
Работна книшка на име Мевлида Хот, Скопје. (2890) 
Свидетелство за завршено VIII одделение издадено 

од ОУ „Александар Урдаревски" Скопје на име Суле-
ман Шемши, с. Блаце, Скопје. (2891) 

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено 
од ОУ „Александар Урдаревски" Скопје на име Сабе-
дин Шемши, Скопје, с. Блаце. (2892) 

Девизни штедни книшки бр. 13-50-00832-2 и 12-51-
07366-3 издадени од Југобанка - Скопје, на име Дими-
тар Стамболиев, Скопје. (2893) 

Чековна картичка бр. 48606-98 и чекови бр. 2581396, 
2581397 и 2581399 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Владимир Боцев, Скопје. (2894) 

Чековна картичка бр. 0022109.34 и чекови од бр. 
2114303 до 2114309 издадени од Комерцијална банка а.д. 
Скопје на име Јорданова Радмила, Скопје. (2895) 

Чековна картичка бр. 28122-08 и чекови од бр. 
1687581 до 1687584 и 1687579 издадени од Комерцијална 
банка а.д. Скопје на име Гордана Инчевска, Скопје. 

(2896) 
Чековна картичка бр. 72486-20 и чекови бр. 3114282, 

3114283, 3114284, 3114291 и 3114292 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Борче Тодевски, 
Скопје. (2979) 

Работна книшка на име Гордана Костадиновска, Ка-
вадарци. (2980) 

Свидетелство за завршено IV година издадено од 
Гимназија „Зеф Љуш Марку“ Скопје на име Шќипе 
Фазлиу, Скопје. (2981) 

Работна книшка на име Шќипе Кроси, Скопје. (2982) 
Работна книшка на име Ирена Бангиевска, Скопје. 

(2983) 
Свидетелство за завршено VI одделение издадено од 

ОУ „Лазо Трновски“ Скопје, на име .Виктор Мидов-
ски, Скопје. (2984) 

Чековна картичка бр. 30581-91 и чековите бр. 
3075736, 3075737 и 2962449 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Зоран Тушевски, Скопје. 

(3001) 

Чекови бр. 10509279 и 10509280 од тековна сметка 
бр. 14272-42 издадени од Стопанска банка а.д. Скопје 
на име Снежана Наџеновска, Скопје. (3002) 

Чековна картичка бр. 0013186-21 и чекови од бр. 
0002118165 до 0002118169 и бр. 0002118157 издадени од 
Комерцијална банка а.д. Скопје на име Куцуловски Се-
рафим, Скопје. (3003) 

Чекови од бр. 0002646976 до 0002646978 издадени од 
Комерцијална банка а.д. Скопје на тековна сметка бр. 
0069723-29 на име Кузмановски Андријан, Скопје. 

(3004) 
Чековна картичка бр. 83064-05 и чек бр. 3055793 

издадено од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Верослава Шестакова, Скопје. (3005) 

Чекови бр. 10158637 до 10158642 издадени од те-
ковна сметка бр. 9607-30 од Стопанска банка а.д. 
Скопје на име Ѓурѓевка Ѓорѓевиќ, Скопје. (3008) 

Свидетелство за завршено ^одделение издадено од 
ОУ „Мирче Ацев“ - Скопје на име Јакимов Дарко, 
Скопје. (3009) 

Свидетелство за завршено VII одделение издадено 
од ОУ „Коле Не делковски“ на име Виктор Момевски 
Скопје. (3010) 

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено 
од ОУ за возрасни - Скопје на име Раиф Мемедов, 
Скопје. ' (3011) 

Свидетелство за завршено I и II година издадено од 
Економско училиште „Моша Пијаде“ - Скопје на име 
Тони Јанчевски, Скопје. (3012) 

Свидетелство за завршено V одделение издадено од 
ОУ „Рајко Жинзифов" Скопје на име Ганимете Се-
лими, Скопје. (3013) 

Возачка дозвола и сообраќајна книшка издадени во 
Скопје на име Аце Миленовски, Скопје. (3014) 

Девизна книшка бр. 4000-53-00792-7 издадена од Ин-
вест банка - Скопје на име Олга Младеновска ул. „М. 
X. Василев" бр. 6/2-4, Скопје. (3015) 

Работна книшка на име Јулијана Станковска, 
Скопје. (3016) 

Извод од книга на родените издаден во Скопје на 
име Јусуфи Раиф Скопје. у (3047) 

Решение бр. 25-1177 од 21VIII.1995 година на име 
Алпер Зекир, Скопје. (3048) 

Чековна картичка бр. 17434-36 и чекови од бр. 
10929022 до 1092930 (9 чека) издадени од Стопанска 
банка а.д. Скопје на име Нада Танасковиќ, Скопје. 

(3049) 
Чековна картичка бр. 74322/74 и чекови од бр. 

3027480 до 3027488 (9 чека) издадени од Комерцијална 
банка а.д. Скопје на име Даница Вангел Јовановска, 
Скопје. (3050) 

Чекови бр. 0090001701150 и бр. 0090001701151 изда-
дени од Комерцијална банка а.д. Скопје на тековна 
сметка бр. 0007937932 на име Даница Милекиќ, Скопје. 

(3051) 
Чековна картичка бр. 4000-66-04899-1 и чекови бр. 

1062579-6, 106831-6, 1067832-4, 1071697-5, 1071698-3, 
1071701-5, 1071702-3, 1071703-1, 1074307-8, 1074308-6, 
1074309-4, 1074310-2 и 1074311-0 издадени од Инвест-
банка а.д. Скопје на име Јанков Горан, Скопје. (3052) 

Чекови бр. 0002478950, 0002478951, 0002478952, 
0002372237, 0002372238 и 0002207245 издадени од Ко-
мерцијална банка а.д. Скопје на име Персида Милев-
ска, Скопје. (3053) 

Работна книшка на име Лиле Јанчевска, Скопје. 
(3054) 

Работна книшка на име Славица Крстевска, Скопје. 
(3055) 

Работна книшка на име Садики Ирфан, Скопје. 
(3056) 

Работна книшка на име Јагода Ордевска, с. Оре-
шани, Скопје. (3057) 
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Работна книшка на име Рамаданов Евзи, Скопје. 
(3058) 

Работна книшка на име Чедомир Гарамбазов, 
Скопје. (3059) 

Работна книшка на име Василе Јажевски, с. 
Брњарци, Скопје. (3060) 

Свидетелство за завршено V одделение издадено од 
ОУ „Лирија“ Скопје на име Емини Аделина, Скопје. 

(3061) 
Работна книшка на име Мемед Мемедовски с. Св. 

Петка, Скопје. (3072) 
Работна книшка на име Ангеловска Јелена, Скопје. 

(3073) 
Работна книшка на име Мирјета Балаш, Скопје. 

(3074) 
Свидетелства за V, VI, VII и VIII одделение изда-

дени од ОУ „Рајко Жинзифов" Скопје на име Пислевиќ 
Александар, Скопје. (3075) 

Пасош бр. 529978 издаден од СВР Кичево на име 
Ахмеди Џема ил с. Туин, Кичево. (2680) 

Пасош бр. 0142617 издаден од СВР Гевгелија на име 
Савиќ Марјан с. Селемли, Гевгелија. (3133) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИTE 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 38/93), а во врска со член 4 од 
Законот за трансформација на претпријатијата и задру-
гите со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 19/ 
96), ЗТП „СТОЧАРСТВО“ ДОО - Богданци, објавува 

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

^ ТИТЛ НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. ЗТП „СТОЧАРСТВО“ ДОО - БОГДАНЦИ ги 
повикува поранешните сопственици и нивните правни 
наследници, државјани на Република Македонија, до-
колку имаат да ги пријават своите побарувања од ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКО ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТО-
ЧАРСТВО“ ДОО Богданци, освен за земјоделското 
земјиште, во рок од 60 дена, сметано од денот на објаву-
вањето на огласот. 

2. Седиште на ЗТП „СТОЧАРСТВО“ ДОО е „Мар-
шал Тито“ бб, Богданци. 

Пријавувањето на побарувањата се врши на образец 
пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) кој истовремено се доста-
вува и до Агенцијата на Република Македонија -
Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 14, поштенски фах 410. 

(1435) 

Врз основа на чл. 33 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник 
на РМ“ бр. 38/93), ЗППЗ „Кооперант“ Радовиш обја-
вува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОБАРУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА 

1. ЗППЗ „Кооперант“ Радовиш, отпочнува по-
стапка за трансформација на општествениот капитал 

во согласност со одредбите на Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници кои се државјани на Република 
Македонија, доколку имаат, да ги пријават своите поба-
рувања во рок од 60 дена, сметано од денот на објавува-
њето на огласот. 

3. Седиштето на ЗППЗ „Кооперант“ е во Радовиш 
на ул. „М. Тито“ бр 40. 

Своите побарувања барателите да ги достават исто-
времено до ЗППЗ „Кооперант“ Радовиш и до Агенци-
јата на РМ за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал на посебен образец пропишан од 
Агенцијата („Сл весник на РМ“ бр 3/94) 

(1436) 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/93), Друштвото со 
ограничена одговорност за железнички автосообраќај 
„Ремонт“ - Гостивар, објавува 

О Г Л А С 

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

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. ДОО ЖАС „Ремонт“ - Гостивар ги повикува по-
ранешните сопственици и нивните правни наследници, 
државјани на Република Македонија, доколку имаат да 
ги пријават своите побарувања кон претпријатието, во 
рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот. 

2. Седиштето на Друштвото со ограничена одговор-
ност за железнички авто-сообраќај „Ремонт“ - Гости-
вар се наоѓа во населба „Расадник“ бб Гостивар. 

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) кои истовремено се доста-
вуваат и до Агенцијата на Република Македонија во 
Скопје на ул. „Илинден“ бб и ДОО ЖАС „Ремонт“ -
Гостивар. (1456) 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мации на претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
Весник на РМ“ бр. 38/93) а во врска со член 4 од Зако-
нот за трансформација на претпријатијата задругите со 
општествен капитал ^Сл. весник на РМ“ бр. 19/98) ДОО 
ЖАС „БУС" Гостивар АД Гостивар, објавува: 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА 
ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА. 

1. ДОО ЖАС „БУС" Гостивар ги повикува пора-
нешните сопственици и нивните правни наследници, 
државјани на Република Македонија, доколку имаат да 
ги пријават своите побарувања од ДОО ЖАС „БУС" 
Гостивар, освен за градежно земјиште, во рок од 60 
дена, сметано од денот на објавувањето на Огласот. 

2. Седиште на ДОО ЖАС „БУС" Гостивар е Ул. 
„Боге Велјаноски" бр. 4 Гостивар. 

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од агенцијата на Република Македонија 
(Сл. Весник на РМ“ бр. 3/94) кои истовремено се доста-
вува и до Агенцијата на Република Македонија Скопје 
Ул. „Даме Груев“ бр. 14 поштенски фах 410. 
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О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал Заводот за 
урбанизам и станбено комунална техника на Република 
Македонија - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

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

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

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

(1437) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со опшхествен капитал АД „Живи-
нопром" - Охрид 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 13.06.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

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

(1438) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал МЗТ „Заед-
нички работи“ ДОО - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 13.06.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа' на ул. „Перо Наков“ б.б. 
од 12 до 14 часот. (1457) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал МЗТ „Ири 
консалтинг“ ДОО - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-

ствен капитал на седницата одржана на 13.06.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Перо Наков“ б.б. 
од 8 до 12 часот. Г1458) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал МЗТ „Турс“ 
ДОО - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 13.06.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Перо Наков“ б.б. 
- МЗТ ТУРС ДОО СКОПЈЕ од 8 до 12 часот. (1459) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ОП Свилара 
„Илинден“ - Битола 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 13.06.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: претворање на побаруван,ата на доверителите во 
траен влог 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. „Индустриска“ бб 
од 7 до 14 часот. (1460) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал МЗТ „Скла-
дишта ДОО - Струмица ѓ 

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

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 13. 06. 1995 
година, 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. „Гоце Делчев“ бр. 
121 во време од 07 до 14 часот. 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал МЗТ „Енер-
гетика44 ДОО - Скопје 

ОБЈАВУВА 

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

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Перо Наков“ бб во 
време од 12 до 14 часот. (1473) 

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

ОБЈАВУВА 

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

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. III Мак. Бригада бб 
во време од 12 до 14 часот. (1474) 

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

ОБЈАВУВА 

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

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кос се наоѓа на ул. „Перо Наков44 бб во 
време од 7,30 до 15 часот. (1486) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ЈУГОТУ-
ТУН" АД - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата, на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 14.03.1996 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. „III Македонска 
бригада44 бб во време од 8 до 15 часот. (1487) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ТК „При-
леп“ АД Прилеп 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

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

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

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. „Маркова“ бр. 101 
во време од 7 до 15 часот. 

Ј А В Н И ПОВИЦИ 

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 

Ј А В Е Н П О В И К бр. 6 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДБА 
НА ЗАШТИТА ОД ПОВРШИНСКИ ВОДИ ЗА 
ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА 400/110 кв ДУ-

БРОВО КАЈ НЕГОТИНО 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Јавното претпријатие 
„Електростопанство на Македонија“, со седиште во 
Скопје, ул. „И Октомври“ бр. 9. 
1.2. Предмет на нарачката е доставувана на понуди за 
изведба на заштитата од површински води за трансфор-
маторската станица 400/110 кв Дуброво кај Неготино. 
1.3. Повикот е јавен, со постапка на прибирање на 
понуди со јавно отварање на понудите („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 18/96) 
1.4. Право на учество имаат сите правни и физички 
лица чие седиште односно место на живеела е Репу-
блика Македонија. 
1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на Република 
Македонија44 бр. 18/96). 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Главен проект за заштита од површински води во 
ТС 400/110 кв Дуброво кај Неготино, со предмер во две 
варијанти: 
- прва варијанта - со земјен насип 
- втора варијанта со бетонски зид 

изработен од ЕМО Охрид 
2.2. Комплетната техничка документација од страна на 
нарачателот заинтересираните можат да ја прегледат 
во ЈП „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, 
погон Електропренос, стара зграда на Електростопан-
ство, кат први, соба бр. 1, од 12-14 часот, тел. 226-103. 
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3. ОБЕМ НА НАРАЧКАТА 

3.1. Прва варијанта: изведба на заштитата со земјен 
насип 

ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА 
за варијанта со наспа 

Ред. Опис на работите Един. Коли- , Един. Вк.ми-
број мера чина цена не но 

1 2 3 4 5 6 

1. Земјени работи 
1.1. Машински ископ на повр-

шинскиот слој со дебе-
лина од д=0,20м(хумус) по 
целата површина испод 
насипот. Средна тран-
спортна должина до депо-
нија L=500 m. (по табела 1) м3 548,00 

1.2. Машински ископ во тессн 
обим за темел на зашти-
тен зид на должина 

L=39,50 1,5x39,5 м3 59,25 
1.3. Изработка на телото на 

насипот со материјал од 
позајмивте на оддалече-
ност сса 5 км. Насипува!ве 
со разастирање во слоеви 
од по 30-50 см. со наби-
вана (по табела 2) м3 3 060,00 

1.4. Затревување на косините 
на насипот м2 3.000,00 

2. Бетонски работи 

2.1. Бетонирана на заштитен 
бетонски зид и крилни зи-
дови со МБ-20 заедно со 
потребна двострана 
оплата 
(О, 9x0,6+2,4x0,25)х 15,5+ 
(О,9x0,6+2,6x0,25)х 10,5+ 
0,9x0,6x5,0+0,25x1,0+ 
0,9x0,6x8,0+0,25x8,0x1,8 

Вкупно!. 

43,00 

Вкупно2: 
Се вкупно 1+2. 

3.2. Втора варијанта: Изведба на заштита со бетонски зид 
ПРЕД МЕ Р ПРЕСМЕТКА 

на работите за варијанта со бетонски зид 

Ред. Опис на работите Един. Коли- Един. Вк. ми-
број мера чина цена не но 

1 2 3 4 5 6 

1. Земјени работи 
1.1. Чистење на хумус д=0,29м 

со транспорт на материја-
лот во депонија 1^=500 ш 
31x532,5x0,2 м3 330,00 

1 2. Ископ на темели за фун-
дирање на бетонски зид 
1,5x532,5x1,2 м3 950,00 

1.3. Насипување околу теме-
лот на зидот од ископа-
ниот материјал м3 950,00 

Вкупно!: 

2. Бетонски работи 

2.1. Набавка, транспорт и 
вградување на мршав бе-
тон МБ-10 
(од табела) 

2.2. Бетонирање на бетонски 
зид со МБ-20 заедно со по-
требна двострана оплата 
(од табела) М" 

70,00 

530,00 

Вкупно2: 
3. Останати работи 

3.1. Вадена на постојната 
ограда заедно со темелот 533,00 

3.2. Поставување на ограда од 
бодликава жица на че-
лични цевки Ф 30 на ра-
стојание од 2 м. 533,00 

ВкупноЗ: 
Се вкупно 1-3 

3.3. Понудувачите треба да дадат понуди за двете варијанти 
посебно, према наведениот предмер. 

4. Содржина на понудата: 
4.1. Понудувачот треба да приложи референти листа за изве-
дени објекти од ваков тип. 
4.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени и вкупните 
цени према дадените предмери за двете варијанти. 
4.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќано. 
4.4. Понудата треба да го содржи рокот на изведбата према 
обемот на нарачката. 
4.5. Рок на важност на понудата 

5. Доставување на понудите 

5.1. Понудите треба да се доставуваат согласно членовите 27, 
28,58, 59 и 61 од Уредбата за јавни нарачки („Службен весник 
на РМ“ бр. 18/96). 

6. Рокови 

6.1. Јавниот повик трае 10 дена од денот на објавуваното во 
„Службен весник на Р. Македонија“. 
6.2. Отвараното на понудите ќе се изврши на ден 15.07.1996 
година во 11 часот во ЈП „Електростопанство на Македонија“ 
- Скопје, Погон Електропренос - Скопје, 1 кат (Стара зграда 
на ЈП „Електростопанство на Македонија“) 

7. Завршни одредби 

7.1. Понудите што се предадени по рокот, како и оние кои не 
се изработени според бараната на Јавниот повик нема да се 
разгледуваат. 
7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда. 
7.3. Понудите треба да ги доставувате на следната адреса: ЈП 
„Електростопанство на Македонија“ - Скопје Погон Електро-
пренос (Комисија за јавни нарачки за Погон Електропренос) 
ул. „11 Октомври“ бр. 9 91000 Скопје. 

Ј А В Е Н П О В И К БР. 1 
ЗА ЈАВНА НАРАЧКА ЗА НАБАВКА НА ВОЗИЛО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИ-
ТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ, ул. 
„II македонска бригада“ бб, Топанско Поле - Скопје. 
2. Предмет на нарачка е набавка на возило за службени 
потреби марка Комбибус со седишта 8+1. 
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II ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Во понудата треба да бидат разработени следните 
елементи: 
- Тип и марка на возилото, 
- Опис на квалитетот и технички карактеристики, 
- Висина на цената со пресметан данок на промет и 
царина, 
- Рок на испорака, 
- Начин на плаќање, 
- Гарантен рок, 
- Во техничките карактеристики да бидат дадени след-
ните податоци (потрошувачка, багажен простор и вкд 
на моторот), 
- И други услови. 
2. Понудата се доставува во еден оригинален примерок 
потпишан од страна на одговорното лице на понудува-
чот. 
Понудата се испраќа во запечатен плик. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај“ како и број на јавниот по-
вик, и истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува испраќачот. 
Внатрешниот плик на кој е испишано името на испраќа-
чот ја носи и ознаката „понуда“. 
Понудата се доставува до нарачателот: 
- Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје, 
ул. „II македонска бригада“ бб, Топанско Поле -
Скопје. 
Рок на доставување на понудата е 7 дена од денот на 
објавуваното во „Сл. весник на РМ“. 
Понудата се доставува препорачано по пошта или ди-
ректно во архивата на нарачателот. 
Дополнителни информации можат да се добијат на те-
лефон 262-320 и 263-544. 
Право на повикот имаат сите правни и физички лица. 
Постапката се спроведува согласно Уредбата за јавни 
нарачки („Сл. весник на РМ“ број 18/96). 
III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци или 
ќе бидат доставени после определениот рок ќе се сме-
таат за нецелосни^ неблаговремени и нема да се разгле-
дуваат. 

Секој учесник на јавниот повик може да учествува 
само со една понуда. 

Врз основа на член 18 од Уредбата за јавни нарачки 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 18/96), Комисијата за јавни 
нарачки при Заводот за заштита и рехабилитација 
„Бања Банско“ - Банско, Струмица објавува 

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО 

ОТВАРАЊЕ 
I. ОПШТИ ОРЕДБИ 

1. Нарачател на повикот е ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА И 4 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА „БАЊА-БАНСКО" - Бан-
ско, Струмица. 

2. Предмет на нарачка е набавка на возило за служ-
бени потреби марка Комбибус со седишта 8+1. 

II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Во понудата треба да бидат разработени следните 

елементи: 
- Тип и марка на возилото, 
- Опис на квалитетот и технички карактери-
стики; 
- Цена со пресметан данок на промет и царина; 
- Начин на плаќање; 
- Рок на испорака; 
- Гаранција за квалитет, сервис и гарантен рок; 
- Изработка на упатство за ракување, чување и 
одржување со превод на македонски јазик и обез-
бедување на резервни делови; 

- Во техничките карактеристики да бидат дадени 
следните податоци в (потрошувачка, багажен про-
стор и вид и јачина на моторот); 
- И други услови; 

2, Понудата се доставува во еден оригинален примерок, 
потпишан од страна на одговорното лице на понуду-
вачот. 

Понудата и останатата документација се испра-
ќаат во запечатен плик кој содржи уште два запеча-
тени плика. Надворешниот плик во горниот лев агол 
требала ја носи ознаката „не отварај“ како и бројот 
на јавниот повик. Истиот не треба да содржи ни-
какви ознаки со кои може да се идентификува испра-
ќачот. Вториот внатрешен плик, кој ја содржи пону-
дата, ја носи ознаката „понуда“. 
Понудата да се достави до нарачателот: ЗАВОД ЗА 
ЗАШТИТА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА „БАЊА БАН-
СКО“ - Банско, Струмица, во рок од 7 дена од денот 
на објавувањето во „Сл. весник на РМ“. Понудата се 
доставува препорачано или директно во архивата на 
нарачателот. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци или 
бидат доставени после определениот рок нема да се 
разгледуваат. Секој учесник на јавниот повик може да 
учествува само со една понуда. Право на повикот имаат 
сите правни и физички лица. Дополнителни информа-
ции можат да се добијат на телефон 77-169, 77-180. 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96, Министер-
ството за образование и физичка култура објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА ОГРЕВНО ДРВО И ЈАГЛЕН ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА, ЈАВНИТЕ УЧ-
ИЛИШТА ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, УЧ-
ЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ И ДРУГИ ЕДИНКИ - КО-
РИСНИЦИ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ПРЕКУ МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИ-

ЧКА КУЛТУРА 
1. Општи услови 
1.1. Нарачател: Министерство за образование и фи-

зичка култура, ул. „Вељко Влаховиќ" бб Скопје; 
1.2. Предмет на нарачката: огревно дрво и јаглен; 
1.3. Количина: 45.686 просторни метра огревно дрво и 

3626 тони јаглен 
1.4 Вид и квалитет: дабово или буково огревно дрво I 

класа и јаглен лигнит со гранулација 80-160 мм; 
1.5. Цена: понудените цени за една општина по просто-

рен метар огревно дрво, а по тон за јаглен, франко 
училишен двор, да бидат фиксни и единствени; 

1.6 Обем нд понудата: понудата треба да се однесува 
за сите училишта, ученички домови и други единки 
корисници за една или повеќе општини; 

1 .7 Повикот е јавен, отворен и анонимен; 
1.8. Право на учество на овој јавен повик имаат субјек-

тите регистрирани за овој вид дејност; 
1.9. Понудите за огревното дрво и јагленот не се 

врзани. 

2о Рокови 

2.1. Краен рок на испорака на дрвото и јагленот: 
30.09.1996 година. 

2.2. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
отворањето на понудите. 

2.3. Рок за поднесување на понудите: 7 дена од објаву-
вањето на јавниот повик. 
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3. Тендерска документација 
3.1. Преглед на основни училишта со подрачни учи-

лишта, јавни средни училишта, ученички домови и 
други единки-корисници, со поединачни количини 
на дрво и јаглен, со појаснувања 

, 3.2. Тендер документацијата може да се подигне во 
Министерството за образование и физичка кул-
тура „Пролет“ бр. 1 - Скопје, соба бр. 15, со надо-
месток од 500,00 денари. 

4. Доставување на понудите 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок кој треба да биде потпишан од одговорното 
лице на субјектот. 

4.2. Понудите треба да се достават во согласност со 
член 27 и член 28 од Уредбата за јавни нарачки 

4.3. Понудувачите со понудата задолжително да ја до-
стават и придружната документација предвидена 
со член 61 од Уредбата за јавни нарачки 

5. Отворање на ионудитс 

5.1. Јавното отворана на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе биде 
извршено третиот работен ден по истекот на рокот 
за доставување на понудите1 во 10,00 часот во про-
сториите во Основното училиште „11 Октом-
ври“, ул. „Мирче Ацев“ бр. 102 - Скопје 

6. Завршни одредби 

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

6.2. Секој учесник може да учествува само со една по-
нуда. 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Мини-
стерството за образование и физичка култура објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 2 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА ОДДЕЛЕНСКИ ДНЕВНИЦИ И ДНЕВНИЦИ ЗА 
РАБОТА ВО ВОСПИТНИ ГРУПИ ВО ОСНОВ-
НОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДНЕВНИЦИ НА ПАРА-
ЛЕЛКИ И ГЛАВНИ КНИГИ НА УЧЕНИЦИ ВО 
СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 1996/ 

97 ГОДИНА 

I. Општи услови 

1. 1. НАРАЧАТЕЛ: Министерството за образова-
ние и физичка култура, ул. „Вел,ко Влаховиќ" б.б. -
Скопје. 

1.2. ПРЕДМЕТ НА НАРАЧКАТА: Одделенски 
дневници и Дневници за работа во воспитни групи за 
потребите на основните училишта и Дневници на пара-
лелки и Главни книги на ученици за потребите на јав-
ните училишта во средното образование за учебната 
1996/97 година. 

1.3. Количина: 
1.3.1. Одделенски дневник за сите формирани пара-

лелки при основните училишта во вкупен тираж од 
II.053 примероци од кои на: 

-македонски јазик 7.752 примероци 
- македонско-албански 2.932 примероци 
- македонско-турски 314 примероци 
- македонско-српски 55 примероци 

1.3.2. Дневник за работа во воспитна група за сите 
забавишни групи при основните училишта во вкупен 
тираж од 650 примероци. , 

1.3.3. Дневник на паралелка за потребите на јавните 
средни училишта во вкупен тираж од 2.610 примероци 
од кои на: 

- македонски јазик 2.270 примероци 
-албански јазик 320 примероци 
- турски јазик 20 примероци 

1.3.4. Главна книга на ученици за потребите на јав-
ните средни училишта во вкупен тираж од 28.710 при-
мероци од кои на: 

- македонски јазик 24.970 примероци 
-албански јазик 3.520 примероци 
- турски јазик о . . 220 примероци 
1.4. Квалитет: 
1.4.1. Одделенските дневници и Дневниците за ра-

бота во воспитните групи треба да бидат издадени со-
гласно , Правилникот за педагошка евиденција и доку-
ментација и за начинот на нивното водење и издавање 
во организациите за згрижување и воспитание во основ-
ните училишта (,;Службен весник на СРМ“ бр. 30/84). 

1.4.2. Дневниците на паралелките и Главните книги 
на ученици треба да бидат издадени согласно член 13 и 
член 74 од Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95 и бр. 24/96). 

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.6. Право на учество на овој јавен повик имаат 

субјектите регистрирани за овој вид дејност. 

2. Рокови 

2.1. Рок на испорака на нарачката: 20.08.1996 година 
2.2. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 

отворањето на понудата. 
2.3. Рок на поднесување на понудите: 7 дена од обја-

вувањето на јавниот повик. 

3. Тендерска документација 

3.1. Примероци од дневниците и прегледи за дистри-
буција на истите по подрачни единици на Министер-
ството. 

3.2. Тендер документацијата се наоѓа во Мини-
стерството за образование и физичка култура, ул. 
„Пролет“ бр. 1 Скопје, соба бр. 15. 

4. Доставување на понудите 

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

4.2. Понудите треба да се достават во согласност со 
член 27 и член 28 од Уредбата за јавни нарачки„ 

4.3. Понудувачите со понудата задолжително да ја 
достават и придружната документација предвидена со 
член 61 од Уредбата за јавни нарачки. 

5. Отворање на понудите 

5.1. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластените претставници на понудувачите ќе биде 
извршено петтиот работен ден по истекот на рокот за 
доставување на понудите во 10,00 часот во просториите 
на Основното училиште „И Октомври“ ул. „Мирче 
Ацев“ бр. 102 - Скопје. 

6. Завршни одредби 

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како т 
оние кои не се изработени според пропозициите на јав-
ниот повик, нема да бидат разгледувани. 

6.2. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 
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Врз основа на чл. 18 и чл. 25 од Уредбата за јавни 
нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), КДУ 
„Брешија" - Дебар објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 

ЗА ЈАВНА НАРАЧКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И 
САНАЦИЈА НА ОБЈЕКТОТ БРОЈ 1 ОД КДУ ^ Р Е -

ШИЈА“ - ДЕБАР, БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. о п ш т и у с л о в и 
1.1. Нарачателот на повикот е !КДУ „Брешија" -

Дебар. 
1.2. Предмет на нарачката е доставување на понуди 

за реконструкција и санација на објектот број 1 на КДУ 
„Брешија" - Дебар. 

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

и физички лица чие седиште односно место на живеење 
е Р Македонија. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/ 
96). 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на установата - нарачателот, секој ра-
ботен ден од 10 до 14 часот, во кое време на сите 
заинтересирани учесници може да им се овозможи увид 
и појаснување околу тендерската документација. Изно-
сот на надоместокот што треба да се плати при поди-
га н,е на тендер документацијата е неповратен износ од 
20 ДМ во денарска противвредност на жиро сметка 
41030-603-1599 - на КДУ „Брешија" - Дебар. 

2.2. Понудите треба да бидат придружени со тендер 
гаранција во износ од 10°/о од вредноста на понудата. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да биде изразена со поединечни 

цени на количините од позициите дадени со тендер-
ската документација. 

3.2. Понудувачот треба да назначи рок за изведба на 
работите. 

3.3. Понудувачот треба да назначи рок на важност 
на понудата. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот. 

4.2. Понудата треба да се достави во согласност со 
чл. 27 и чл. 28 од Уредбата за јавни нарачки. 

4.3. Понудувачот кон понудата задолжително да ја 
достави документацијата предвидена со чл. 61 од Уред-
бата за јавни нарачки. 

5. РОКОВИ 
5.1. Јавниот повик трае 7 (седум) дена од денот на 

објавуваното на „Сл. весник на Република Македони-
ја“. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и 

оние кои не се изработени према позициите на јавниот 
повик, нема да бидат разгледувани. 

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

Дополнителни информации можат да се добијат на 
телефон 096-81-362 - КДУ „Брешија" - Дебар. 

Согласно член 11 и член 13 од Законот за акцизи 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 78/93 и 42/95), директорот на 
претпријатието ППТ „ШТОФ“ - Скопје на ден 
26.06.1996 год. донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНА ЦЕНА 
НА РЕЖАН ТУТУН МАРКА „МАСКОТЕ" - ПАКУ-

ВАН ВО КУТИИ ОД 100 ГРАМА 
1. - Цената на кутија тутун од 100 грама ќе биде 

179,00 денари. 
2. - Одлуката влегува во сила веднаш, со денот на 

донесувањето. Директор, 
Владо Апостолов, с.р. 
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