
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. 

Понеделник, 7 октомври 1996 
Скопје 

Број 56 Год.LII 

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

1001. 
Врз основа на член 19 од Законот за изборниот спи-

сок и за изборната легитимација („Службен весник на 
Република Македонија“ број 49/96), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3 октом-
ври 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА 

ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК 
1. Со оваа одлука се образува Државна комисија за 

избирачкиот список. 
2. Државната комисија за избирачкиот список е со-

ставена од претседател и четворица членови и ист број 
заменици и тоа: 

претседател: 
Трифун Трифуновски, секретар на Собранието на 

општина Карпош; 
членови: 

Димитрие Трпевски, судија на Основниот суд Скопје I, 
Мирјана Гошева, дипломиран правник - пензионер, 
Иџет Мемети, заменик на секретарот во Владата на 

Република Македонија и 
Каролина Чукалиева, дипломиран правник; 
заменик на претседателот: 
Ангеле Стаменковски, секретар на Собранието на 

општина Гази Баба; 
заменици на членовите: 
Љупчо Митревски, секретар на „Охридски Комуна-

лец“, 
Панче Михајловски, дипломиран правник, вработен' 

во „Силекс", 
Фикрет Муртезани, советник во Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство и 
Љупчо Мешков, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 08-3463/1 Претседател 

3 октомври 1996 година наСобранието на Република 
Скопје Македонија, 

Тито Петковски, с. р. 
1002. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репу-
блика Македонија и член 30 од Законот за локалните 
избори („Службен весник на Република Македонија“ 
број 46/96), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржани на 3 октомври 19% година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРАВИЛАТА ЗА РАМНОПРАВНО МЕДИУМ-
СКО. ПРЕТСТАВУВАЊЕ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗ-

БОРИ -1996 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат должината на тра-
ењето на изборното претставување, како и условите и 

методите на рекламирањето за користење на програм-
ското време, односно просторот во весниците за прет-
ставување на кандидати за членови на совет и градона-
чалник, политичките партии и групата избирачи и на 
нивните програми (во натамошниот текст: организа-
тори на изборната кампања). 

Согласно со одредбите од член 16 од Уставот на 
Република Македонија, за слободата на јавното инфор-
мирање, слободниот пристап кон информациите и сло-
бодата на “примање и пренесувана на информацијата, 
овие правила не навлегуваат во уредувачката политика 
на јавните гласила во однос на методите и начинот на 
редакциското информирање и следење на изборните 
активности. 

Член 2 
Должината на траењето на изборното претставу-

вана, односно изборната кампања согласно со Законот 
за локалните избори и актот за распишување на локал-
ните избори во 1996 година се утврдува 30 дена пред 
денот определен за одржувањето на изборите. 

Член 3 , 
Изборното претставување на организаторите на из-

борната кампања од првиот круг на локалните избори 
во јавните гласила започнува на 17 октомври 19% го-
дина, а завршува на 14 ноември 1996 година во 24,00 
часот. 

Член 4 
Изборното претставување на организаторите на из-

борната кампања на вториот круг на гласање на локал-
ните избори за избор на градоначалник во јавните гла-
сила започнува на 18 ноември 1996 година, а завршува 
на 28 ноември 1996 година во 24,00 часот. 

Член 5 
Јавните гласила се должни во рок од пет дена од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука да ги 
објават правилата на изборното претставување на орга-
низаторите на изборната кампања. 

Притоа, гласилата ќе утврдат критериуми за из-
борно претставување на организаторите на изборната 
кампања, согласно со бројот на поднесените листи на 
кандидати за членови на совет, односно листа на канди-
дати за градоначалници. 

Член 6 
Платеното претставување на организаторите на из-

борната кампања и нивните програми се врши во еми-
сиите на радиодифузијата и на страниците на весниците 
во времето и просторот предвидени за маркетинг. 

Член 7 
Во изготвувањеето и реализацијата на изборните 

програми и содржините на изборното претставување во 
јавните радиодифузни гласила и дневните весници, ди-
ректно неможат работно да бидат ангажирани канди-
датите за членови на совети и за градоначалник, како и 
членови на изборните штабови на политичките партии 
или членови на раководства на политичките партии, се 
додека трае изборната кампања. 
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Член 8 
Доколку во бесплатното претставување на органи-

заторите на изборната кампања се изнесуваат неточни 
податоци за кандидатите, гласилото во кое повредата с 
сторена должно с да му овозможи на оштетениот кан-
дидат време и простор за одговор.' 

Одговорот мора да се ограничи само на деманти-
рање на неточните податоци. 

Член 9 
Платеното изборно претставување во радиодифуз-

ните гласила и текстовите во весниците треба да бидат 
видливо означени, на почетокот и на крајот визуелно, 
тонски, графички или со зборови како: „платена из-
борна програма“ во радиодифузните гласила или: „пла-
тен изборен простор“ во весниците. 

Член 10 
Јавните гласила се должни да објават ценовник за 

платеното изборно претставување според кои органи-
заторите на изборната кампанл ќе можат да ги претста-
вуваат своите кандидати и нивните програми. 

Утврдената цена не смее да биде повисока од редов-
ните цени на медиумите за реклами. 

Член11 
Една партиска изборна реклама, спот или оглас не 

може да трае подолго од 1 минута и 30 секунди. 
Член 12 

Партиските реклами, спотови и огласување не смеат 
да бидат емитувани во детски, училишни и образовни 
емисии во радиодифузните гласила, односно детски 
училишни и образовни рубрики во весниците. 

Член 13 
Реклами, спотови и огласи на партиите односно 

кандидати, не можат да се емитуваат во текот на прет-
ставувањето на изборните програми на други партии, 
односно кандидати. 

Член 14 
Изборните реклами, спотови и огласи на партиите 

не можат да се емитуваат во дебатни емисии. 
Член 15 

Јавните гласила мораат да се придржуваат на основ-
ните технички нормативи за квалитетно презентирање 
на изборното претставување на организаторите на по-
литичката кампања. 

Доколку изборното претставувана е проследено со 
технички пре.чки, претставувањето ќе биде повторно 
презентирано или испечатено. 

Член 16 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Број 08-3464/1 на собранието на Република 

3 октомври 1996 година Македонија, 
СкопЈе Тито Петковски, с.р. 

1003. 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии 
од вредност донесена на седницата одржана на 
20.09.1996 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А Д А В А Њ Е О Д О Б Р Е Н И Е З А И З Д А В А Њ Е Н А 

Д О Л Г О Р О Ч Н И Х А Р Т И И О Д В Р Е Д Н О С Т 
1. На ТЕТЕКС Б А Н К А А.Д. - СКОПЈЕ и се дава 

одобрение за издавање на долгорочна хартии од вред-

ност - осма емисија на акции во вредност од 3.000.000 
ДЕМ или во денарска вредност по среден курс на На-
родната банка на Република Македонија на 20.09.1996 
година во износ од 79.842.900,00 денари. 

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

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

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. Број 01-213/1 Претседател на Комисијата, 23 септември 1996 година проф.д-р.Љубе Трпески,с.р. 

1004. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

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

вижностите на катастарската општина Видрани - опш-
тина Кичево. 

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

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

Број 10-2409/1 
1 октомври 1996 година 

Скопје 
Директор, 

дипл.геод.инж. Димитар Џонов, с.р. 

1005. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

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

вижностите на катастарската општина Мало Црско -
општина Кичево. 

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

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

Број 10-2407/1 
1 октомври 1996 година Директор, 

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

1006. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

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

вижностите на катастарската општина Козица - опш-
тина Кичево. 
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Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

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

Број 10-2408/1 
1 октомври 1996 година 

Скопје 
Директор, 

днпл.геод.инж. Димитар Џонов, с.р. 

1007. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

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

вижностите на катастарската општина Свињиште -
општина Кичево. 

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

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

Број 10-2406/1 
1 октомври 1996 година 

Скопје 
Директор, 

дипл.геод.инж. Димитар Џонов, с.р 

1008. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

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

вижностите на катастарската општина Јудово - опш-
тина Кичево. 

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

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

Број 10-2405/1 
1 октомври 1996 година 

Скопје 
Директор, 

дипл.геод.инж. Димитар Џонов, с.р 

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

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

Број 10-2404/1 
1 октомври 1996 година Директор, 

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

1010. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

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

вижностите на катастарската општина Сопотско - опш-
тина Ресен. 

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

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

Број 10-2403/1 
1 октомври 1996 година 

Скопје 
Директор, 

дипл.геод.инж. Димитар Џонов, с.р 

1011. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

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

вижностите на катастарската општина Селемли - опш-
тина Гевгелија. 

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

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

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

1009. 
Брз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Големо Црско -
општина Кичево. 

Број 10-2402/1 
1 октомври 1996 година 

Скопје 

1012. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

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

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Задолжителната инструкција, до-
несена од директорот на Царинската управа, на 1 март 
1996 година. 
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2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несени иницијативи од Групација држатели на СЦП и 
адвокатот Драган Поповски од Скопје, со Решение 
У.бр.21/96 од 19 јуни 1996 година поведе постапка з^ 
оценување уставноста и законитоста на актот означен 
во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави 
прашањето за неговата согласност со Уставот и со за-
кон. 

4. Судот на седницата утврди дека задолжителната 
инструкција е донесена од директорот на Царинската 
управа и дека со неа се уредува постапката за евиденти-
рање на стоките во слободните царински продавници. 

Исто така, Судот утврди дека според точката 6 од 
Инструкцијата, за продадените стоки во слободната ца-
ринска продавница од 4 јануари 1996 година па до при-
емот на инструкцијата, држателите на слободните ца-
рински продавници се должни во рок од пет дена од 
денот на приемот, да направат збирна спецификација за 
тој период со податоци за вредноста на продадените 
стоки во валута и денари и да ја поднесат на царинската 
испостава на заверка заедно со уплатници за уплатени 
1% царинска евиденција на евидентната сметка на ца-
ринарницата, пресметани во денарска противвредност 
на продадените стоки. 

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

Носител на законодавната власт, според член 61 од 
Уставот е Собранието на Република Македонија, кое, 
според член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот, донесува 
закони и дава автентично толкување на законите. Но-
сител на извршната власт, според член 88 од Уставот е 
Владата на Република Македонија, која согласно член 
91 од Уставот, ја утврдува политиката на извршувањето 
на законите и другите прописи на Собранието и е одго-
ворна за нивното извршување и донесува уредби и 
други прописи за извршување на законите. Според член 
95 од Уставот, државната управа ја сочинуваат мини-
стерства и други органи на управата и организации 
утврдени со закон, а организацијата и работата на орга-
ните на државната управа се уредуваат со закон. Орга-
ните на државната управа, согласно член 96 од Уставот, 
работите од својата надлежност ги вршат самостојно 
врз основа и во рамките на Уставот и законите. 

Од наведените уставни одредби, произлегува дека 
организацијата и работата на органите на државната 
управа, а. во тие рамки и нивните надлежности, се утвр-
дуваат со закон. 

Според член 2 став 1 од Законот за органите на 
управата, функциите на управата во рамките на пра-
вата и должностите на Републиката ги вршат министер-
ствата и другите органи на управата, а според член 4 од 
овој закон, тие, работите од својата надлежност ги 
вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и 
закон. Според член 19 став 2 од Законот, покрај дру-
гите работи за кои се овластени, органите на управата 
донесуваат прописи за извршување на законите, дру-
гите прописи и општи акти, кога за тоа се овластени со 
закон, друг пропис и општ акт. Таквите овластувања за 
функционерите кои раководат со органите на управата 
да донесуваат правилници, наредби и упатства за извр-
шување на законите, се утврдени и во член 160 од Зако-
нот, но само ако за тоа се овластени со тие закони. Со 
член 161 од Законот се определува содржината на прав-
ните акти на органите на управата, при што со ставот 3 
од овој член, се уредува дека со упатство се пропишува 
начинот на постапување во извршувањето на одделни 
одредби на законите и другите прописи и општи акти, а 

со член 164 од Законот се потенцира дека со прописите 
на функционерот кој раководи со органот на управата 
не можат за граѓаните, претпријатијата, установите и 
за другите организации и заедници да се установуваат 
права и обврски, ниту да се пропишува надлежност на 
органите. 

Од наведените законски одредби произведува дека 
органите на државната управа можат да бидат овла-
стени да донесуваат прописи со кои се разработуваат 
законски одредби заради нивно извршување, при што 
законот на чие извршување тие се однесуваат, мора да 
ги содржи основите за уредување на односите, како и 
рамките на овластувањето на органот на државната 
управа. 

Имајќи го предвид наведеното, Судот утврди дека, 
оспорената инструкција е донесена без посебен закон-
ски основ и е надвор од овластувањата што ги имал 
директорот на Царинската управа. 

Согласно член 52 од Уставот на Република Македо-
нија, законите и другите прописи пред да влезат во сила 
се објавуваат во „Службен весник на Република Маке-
донија“ и не можат да имаат повратно дејство освен по 
исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните. 

Со оглед на тоа што со точката 6 од Инструкцијата, 
независно што е донесена на 1 март 1996 година, се 
предвидува таа да се применува сметано од 4 јануари 
1996 година, односно пред нејзиното објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“ и пред неј-
зиното влегување во сила, Судот утврди дека е несо-
гласна со член 52 од Уставот на Република Македонија. 

5. 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. 21/96 Претседател 
11 септември 1996 година на Уставниот суд на Република 

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

1013. 
Уставниот суд на Република Македонија врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 70/92) на седницата одржана на 18 септември 1996 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 89 и членовите од 117 до 
141 од Колективниот договор склучен на ниво на рабо-
тодавец, односно меѓу Управниот одбор на Претприја-
тието во општествена сопственост Рудници за олово, 
цинк и преработка „Злетово“ - Пробиштип и Синдика-
тот на металци, енергетичари и рудари на 5 февруари 
1995 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 под-
несена иницијатива од Невенка Нотевска и Мите Сла-
вевски од Пробиштип со Решение У.бр. 37/95 од 19 јуни 
1996 година, поведе постапка за оценување законитоста 
на колективниот договор означен во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето за 
неговата согласност со Законот за работни односи. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорените 
одредби од Колективниот договор се уредува формира-
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њето, работата, и надлежностите на дисциплинската ко-
мисија во Претпријатието во општествена сопственост 
Рудници за олово и цинк и преработка „Злетово“ -
Пробиштип. Покрај останатото, на Дисциплинската 
комисија и е ставено во надлежност да ја утврдува дис-
циплинската одговорност на работникот и да изрекува 
дисциплинска казна - престанок на работниот однос на 
работникот. 

5. Согласно член 1 став 1 од Законот за работни 
односи („Службен весник на Република Македонија“ бр 
80/93 и 14/95) со овој закон се уредува остварувањето на 
правата, обврските и одговорностите на работникот и 
работодавецот од работен однос. 

Под работен однос, согласно став 2 на овој член од 
Законот, се подразбира договорен однос меѓу работни-
кот и работодавецот, заради вршење на определени 
работи и остварување на правата и обврските од тој 
однос. 

Под работодавец, во смисла на став 2 од овој член, 
се подразбира претпријатие и друго правно лице кое 
врши стопанска дејност, установа и друго правно лице 
кое врши дејност на јавна служба, државен орган и 
орган на единици на локалната самоуправа и друго до-
машно и странско физичко и правно лице кое врабо-
тува работници. 

Членот 2 од овој закон предвидува работниот однос 
на работникот да се уредува со овој или друг закон и 
колективен договор. 

Според член 3 од овој закон, работникот засновува 
работен однос доброволно на начин и под услови утвр-
дени со закон. 

Во член 4 од Законот е предвидено дека работникот 
е должен да ги исполнува обврските што произлегуваат 
од работниот однос, а за нивната повреда како и за 
причинетата штета, работникот одговара лично според 
одредбите на закон и колективен договор. 

Од наведените законски одредби произлегува дека . 
работниот однос е всушност договорен однос меѓу ра-
ботникот и работодавецот за вршење на определени 
работи, при што правата и обврските на двете дого-
ворни страни се во корелативен однос и се уредуваат со 
овој или друг закон и со колективен договор. За праша-
њето за повреда на работните^обврски како и за причи-
нетата штета, Законот упатува одговорноста на работ-
никот да се уредува според закон и колективен договор. 

Понатаму, во главата V Од Законот за работни од-
носи (кој ги уредува прашањата во врска со колектив-
ните договори) во членот 84 од Законот определува 
дека со колективен договор се доуредуваат, во соглас-
ност со закон и со други прописи, правата, обврските и 
одговорностите на работниците и на работодавецот од 
работен однос, како и обемот и начинот на оствару-
вање на правата и обврските и другите одредби за пра-
шања од интерес за работниците и работодавецот, како 
и начинот и постапката за решавање на меѓусебните 
спорови. 

Колективниот договор се применува непосредно и 6 
задолжителен за организацијата на работниците и за 
работодавците кои го склучиле како и за сите работ-
ници и работодавци во чие име е склучен договорот. 

Согласно член 90 од Законот, на ниво на работода-
вец, колективен договор склучуваат управниот одбор 
или друг соодветен орган на управување утврден со 
закон, односно со статутот на работодавецот, односно 
работодавецот и синдикатот. 

Во одредбите од одделот 4 на глава VII (членовите 
од 109 до 124) од Законот за работните односи се пред-
видени три основи за престанок на работниот однос со 
отказ од страна на работодавецот: 1) ако работникот е 
неспособен да ги извршува работните задачи утврдени 
со закон, колективен договор и договор за работа; 2) 

ако на работникот му се обезбедени потребните услови 
за работа и му се дадени соодветни упатства или пи-
смено предупредување од работодавецот дека не е задо-
волен од начинот на извршувањето на работните обвр-
ски и ако по истекот на рокот од 30 дена не го подобри 
своето работење (член 114 од Законот) и 3) ако работ-
никот ја крши работната дисциплина или не ги испол-
нува обврските утврдени со закон, колективен договор 
и договорот за работа, (член 115 од Законот). 

По основот за престанок на работниот однос со от-
каз поради кршење на работната дисциплина членот 
115 од Законот пропишува неколку случаи на кршење 
на работната дисциплина како најтипични, со тоа што 
упатува со закон и со колективен договор да се утврдат 
и други случаи на кршење на работниот ред и дисци-
плина и на работните обврски. 

Во однос на прашањето за престанок на работниот 
однос на работникот поради непочитување на редот и 
дисциплината во работењето во оспорениот колекти-
вен договор е предвидено вината да ја утврди и казна да 
изрече дисциплинска комисија 

Од изнесеното произлегува дека во Законот за ра-
ботни односи, во одделот 4 (членовите од 109 до 124) во 
целина е регулирано прашањето за престанокот на ра-
ботниот однос на работникот по трите погоре наведени 
основи, без притоа, да се определени органот кој за тоа 
одлучува, со исклучок на членовите 118 и 120 кои пред-
видуваат посебни случаи за престанок на работниот 
однос на работникот во кои одлучува надлежниот орган 
на управување. Имено, тоа се случаите на престану-
вање на работниот однос на раководните работници, на 
работниците со над 25 години работен стаж или со нај-
малку 20 години непрекината работа кај ист работода-
вец. 

Во однос на другите основи за престанок на работ-
ниот однос на работникот со отказ, Законот не содржи 
посебна одредба за определување на органот што би 
бил надлежен за одлучување. 

Со членот 61 од Општиот колективен договор за 
стопанството на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 29/94) се предвидува 
работниот однос на работникот да може да му престане 
со отказ поради кршење на работната дисциплина или 
поради неисполнувањето на обврските од работата до-
колку кршењето на работната дисциплина или неиспол-
нувањето на обврските од работа е утврдено од страна 
ка работодавецот, односно работоводниот орган или од 
него определено лице. Исто така, согласно членот 75 
од Договорот, по приговорот на работникот кај работо-
давецот, може да одлучува и органот што одлучувал во 
прв степен, при што, ако тоа бил работодавецот, ќе ја 
преиспита претходно донесената одлука. 

Поаѓајќи од содржината на цитираните законски 
одредби, а притоа имајќи го во вид и договорниот ка-
рактер на работниот однос при што договорот го пот-
пишува работоводниот орган и дека отказот всушност 
значи раскинување на работниот однос за што одлучува 
работоводниот, а не колегијалниот орган на претприја-
тието, освен во наведените случаи во членовите 418 и 
120 од Законот, Судот утврди дека работоводниот ор-
ган, односно работодавецот може во одделни случаи да 
формира комисија која претставува еден вид стручно 
тело што ќе ја утврди фактичката состојба. 

По утврдувањето на истата, работоводниот орган, 
односно работодавецот донесува решение за престанок 
на работниот однос на работникот. 

Исто така, согласно член 117 од Законот отказот за 
престанок на работниот однос од страна на работодаве-
цот му се дава во писмена форма, а по барање на работ-
никот работодавецот е должен да даде и писмено обра-
зложение за причините за давање на отказот. 
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Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека со 
постоењето на можноста работоводниот орган да фор-
мира стручно тело што ќе спроведе постапка и ќе 
утврди дали се исполнети условите за изрекување на 
мерката престанок на работниот однос на работникот 
со отказ, постоењето на орган како што е дисциплин-
ската комисија во претпријатието4 односно во друго 
правно лице, со право да изрекува и мерка-престанок 
на работниот однос, не е во согласност со одредбите од 
Законот за работни односи. 

Од тие причини Судот утврди дека одредбите од 
Колективниот договор за уредување на правата, обвр-
ските и одговорностите од работниот однос на работни-
ците и работодавачот во ПОС Рудници „Злетово“ што 
се однесуваат на формирањето, работата и надлежно-
стите на дисциплинската комисија се несогласни со За-
конот за работни односи. 

Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исл,ами, 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. 37/95 Претседател 
18 септември 1996 година на Уставниот суд на Република 

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

1014. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 70/92) на седницата одржана на 18 септем-
ври 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 45 став 2 од Општите услови 

за испорака на топлинска енергија, донесени од Самоу-
правната интересна заедница за енергетика („Службен 
весник на СРМ“ бр. 47/89). 

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 Собранието на општина Центар - Скопје 
Извршен одбор со решение У. бр. 79/96 од 26 јуни 1996 
година поведе постапка за оценување законитоста на 
член 45 став 2 од актот означен во точката 1 од оваа 
одлука затоа што со оспорената одредба се наметнува 
обврска за општината да ги плаќа сметките за испорака 
на топлинска енергија во случај кога за одредени об-
јекти не смее да се прекине испораката на енергија, а 
потрошувачот не ја исполнил својата обврска и не ги 
платил сметките што не е во согласност со Законот за 
енергетика, Законот за буџетите и Законот за локал-
ната самоуправа. 

4. На седницата Судот утврди дека врз основа на 
член 11 од Законот за енергетика Самоуправната инте-
ресна заедница за енергетика на 15 јуни 1989 година ги 
донела Општите услови за испорака на топлинска енер-
гија, со кои се определуваат условите и начинот на 
испорака, меѓусебните права, обврски и одговорности 
на испорачателот и корисникот на топлинската енер-
гија. 

Во член 45 од Општите услови е предвидено дека 
испораката на топлинската енергија не смее да се пре-
кине ниту ограничи освен во случаи на виша сила на 
објекти и постојки на кои со прекинот или ограничува-
њето би се довело во опасност животот на луѓето, си-
гурноста на објектите и постројките како и на опште-
ствените објекти што се од посебна важност за одржу-
вање на нормален живот на граѓаните како што се: 
болниците,окиврнарските и сточарските фарми и оран-
жерии. 

Во оспорениот член 45 став 2 е предвидено дека 
преземената топлинска енергија од страна на потрошу-
вачите од претходниот став во случај да не можат да се 
исполнат во законски утврдениот рок, сметките ќе ги 
исплати општинското собрание на чија територија се 
најдуваат потрошувачите. 

5. Според член 36 од Законот за енергетика испора-
ката на енергија не смее да се прекине ниту ограничи 
освен во случај на виша сила, за објектите, уредите и 
постројките на кои со прекинот или ограничувањето се 
доведува во опасност животот и здравјето на луѓето 
како и на објектите кои се од битно значење за стопан-
скиот развој на Републиката. 

Со Општите услови за испорака на одделни видови 
енергија од енергетските системи се определуваат об-
јектите, уредите и постројките од став 1 на овој член 
како и начинот на обезбедување со енергија во случај 
на виша сила. 

Од изнесената одредба произлегува дека испораката 
на енергија а во тие рамки и испораката на топлинска 
енергија не смее да се прекине или ограничи, освен во 
случај на виша сила при што со Општите услови за 
испорака на одделни видови енергија треба да се опре-
делат објектите, уредите и постројките на кои со преки-
нувањето или ограничувањето се доведува во опасност 
животот и здравјето на луѓето како и на објектите кои 
се од значење за стопанскиот развој на Републиката 
како и начинот на обезбедување со енергија во случај 
на виша сила. 

При тоа од Законот не произлегува можност дека со 
Општите услови треба и може да се предвиди кој ќе ги 
надомести трошоците за обезбедување на енергија во 
случај на виша сила ако корисниците не можат да ги 
надоместат направените трошоци. 

Во Законот за буџетите („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 79/93) односно во член 7 се утвр-
дени приходите на Буџетот на фондовите и од каде тие 
се обезбедуваат, а во член 8 под б) се предвидени тро-
шоците и останатите плаќања на буџетите на едини-
ците на локалната самоуправа и тие таксативно Се наве-
дени , при што не е оставена можност единиците на 
локалната самоуправа да ги надоместуваат овие тро-
шоци. 

Според Законот за локалната самоуправа, односно 
во член 62 се утврдени сопствените и дополнителните 
извори на приходи на единиците на локалната самоу-
права при што и од овој закон не произлегува обврска 
на единицата на локалната самоуправа да ги надомести 
овие трошоци. 

Со оглед на изнесеното а имајќи го предвид статусот 
на општината како единица на локалната самоуправа и 
статусот на организацијата која врши производство, 
пренос и дистрибуција на топлинска енергија Судот 
смета дека не произлегува обврска за единицата на ло-
калната самоуправа односно за општината дека таа е 
должна да ги надомести трошоците за испорака на со-
одветен вид на енергија ниту во случај на виша сила 
кога корисникот не може да ги надомести тие трошоци, 
поради што, оспорената одредба не е во согласност со 
наведените законски одредби. 

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

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

У. бр.79/96 Претседател 
18 септември 1996 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 
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1015. 
Уставниот суд на Република Македонка, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот и член 70 од Делов-
никот на Уставниот суд на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр, 70/ 
92), на седницата одржана на 18 септември; 1996 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 7 став 5 од Колективниот 
договор за основното образование („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 65/95). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несена иницијатива од Основното училише „Крсте Пет-
ков Мисирков“ од Радовиш со Решение У.бр. 129/96 од 
19 јуни 1996 година, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на оспорените одредби од ко-
лективниот договор означен во точка 1 од оваа одлука, 
затоа што се постави прашањето за нивната согласност 
со Уставот и законот. 

4. Судот на седницата утврди дека во. оспорениот 
став 5 од член 7 од Колективниот договор е предвидено 
доколку ги исполнува општите и посебните услови, 
предност при засновање на работен однос има лицето 
кое живее во град, а со најдолг стаж во училиште на 
село. 

5. Според член 32 став 2 од Уставот на Република 
Македонија секому, под еднакви услови му е достапно 
секое работно место, а според ставот 5 на овој член 
остварувањето на правата на вработените и нивната 
положба се уредуваат со закон и со колективни дого-
вори. 

Тргнувајќи од означената уставна одредба како и од 
посебното уставно значење и карактер на Воспитно-
образовната дејност, постои уставна можност со посе-
бен закон да се пропишат условите под кои може да се 
изведува Воспитно-образовната дејност во основното 
образование. 

Во член 68 став 1 од Законот за основното образова-
ние („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
44/95) е предвидено дека учителот, наставникот, струч-
ниот работник и воспитувачот се избираат по пат на 
јавен оглас. Во член 70 став 1 од Законот е предвидено' 
дека предимство при вработување во основно училиште 
под исти услови имаат учители, наставници и стручни 
работници кои работат во селски населби, во потешки 
услови на работа. 

Според член 7 од Законот за работните односи рабо-
тен однос може да заснова секое лице кое ги исполнува 

^ општите услови утврдени со овој и друг закон и посеб-
ните услови утврдени со закон, колективен договор и 
акт на работодавецот. 

Според член 84 од Законот за работните односи со 
колективниот договор се доуредуваат во согласност со 
закон и со други прописи, правата, обврските и одго-
ворностите на работниците и на работодавецот од ра-
ботен однос, како и обемот и начинот на остварување 
на правата и обврските и другите одредби за Прашања 
од интерес за работниците и работодавецот, како и 
начинот и постапката за решавање на меѓусебните спо-
рови. 

Според член 86 од овој Закон колективен договор не 
може да содржи одредби со кои на работниците им се 
утврдуваат помали права или понеповолни услови за 
работа од правата и условите утврдени со закон, а ако 
содржи такви одредби се применуваат соодветните 
одредби од законот. 

Со оглед на тоа што со Законот за основното обра-
зование е предвидено да се даде предимство под ед-
накви услови на лица што работат во селски населби, 
независно дали живеат во град или во село, а според 
оспорените одредби од Колективниот договор, предим-
ство им се дава на лицата кои живеат во град, но имаат 
најдолг стаж во училиште на село, што значи дека 
вакво право немаат лицата што работат и живеат во 
село, Судот оцени дека се предвидуваат помали права 
за одредена категорија на учители, наставници и 
стручни работници од правата предвидени во член 70 од 
Законот за основното образование што не е допуштено 
во смисла на член 86 од Законот за работните односи, 
со што се создава и нееднаквост меѓу вработените во 
основното образование. 

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

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

У.бр. 129/96 Претседател 
18 септември 1996 година на Уставниот суд на Република 

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

И С П Р А В К И 
По извршеното срамнување со изворниот текст е 

утврдено дека во текстот на Законот за локалните из-
бори („Службен весник на Република Македонија“ број 
46/96) е направена грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 

Во членот 10 став 1, во втората реченица, зборо-
вите: „денот определен за одржување на изборите“ се 
заменуваат со зборовите: „рокот на нивното именува-
ње“-

Број 13-2976/28 Од Законодавно-правната 
30 септември 1996 година комисија на Собранието 

Скопје на Република Македонија 

До извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за територијал-
ната поделба на Република Македонија и определување 
на подрачјата на единиците на локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 49/ 
96) се направени грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ПО-
ДЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА НА ЕДИНИЦИТЕ 

НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 

Во член 8 став 1 во точката 13. Самоков, по зборот 
„Ковче“ се става запирка; во точката 25. Ростуша, збо-
рот „(Ростушка )"се брише; во точката 32. Центар 
Жупа, наместо зборот „Пареша“ треба да стои зборот 
„Пареши“; во точката 38. Конопиште, наместо зборо-
вите „Г. Бошава, Д. Бошава“ треба да стојат зборовите 
„Горна Бошава, Долна Бошава“; во точката 39. Росо-
ман, по зборот „Мрзен“ запирката се брише; во точ-
ката 41. Другово, зборот „Доленци“ се брише; во точ-
ката 43. Вранештица, по зборот „Речани“ наместо за-
пирка треба да стои тире; во точката 44. Зајас, по 
зборот „Речани“ наместо запирката треба да стои тире; 
во точката 46. Чешиново, по зборот „Врбица“ сврзни-
кот „и“ се заменува со запирка . а по зборот „Соколар-
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ци" се додаваат зборовите: „и Ново Селани“; во точ-
ката 47. Облешево, зборовите „Ново Селани^ и запир-
ката се бришат; во точката 56. Клечевце, по зборот 
„Руѓинце“ наместо сврзникот „и“ треба да стои за-
пирка, а по зборот „Облавце“ се додаваат зборовите „и 
Аљинце“; во точката 57. Старо Нагоричане, зборот 
„Аљинце“ се брише; во точката 63. Белчишта по збо-
рот „Горно Средоречие“ наместо сврзникот „и“ треба 
да стои запирка; во точката бб. Прилеп, наместо зборо-
вите: „Големо Коњари I и И“ 'феба да стојат зборо-
вите: „Големо Коњари“; во точката 69. Кривогаштани 
по зборот „Боротино“ наместо запирката треба да стои 
сврзникот „и“, а зборовите: „и Заположани II", се бри-
шат; во точката 73. Радовиш, наместо зборот „Ралиш" 
треба да стои зборот „Раклиш“; во точката 84. Мур-
тино, по зборот „Банско“ запирката се заменува со 
сврзникот „и“ а зборовите „Габрово“ и „и Борисово“ се 
бришат; во точката 105. Извор, зборот „УИЈИ" се 
брише; во точката 106. Штип, наместо зборот „Судик“ 
треба да стои зборот „Судиќ“; во точката 112. Илин-
ден, наместо зборот „Дељадровце" треба да “стои збо-
рот „Дељадровци во точката 114. Сарај, зборот „Руд-
ник“ се брише. 

Број 13-3036/167 Од Законодавно-правната 
30 септември 1996 година комисија наСобранието 

Скопје на Република Македонија 

Огласен дел 

воз на стоки, меѓународен превоз на патници, меѓуна-
родна шпедиција, малограничен премет со соседните 
земји Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ. 

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

Претпријатието за обврските преземени во прав-
ниот промет одговара со сиот имот со кој располага 
со целосна одговорност. ' 

Лице овластено за застанување во внатрешен и на-
дворешен промет с Аџами Фатмир, директор без огра-
ничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1270/96. (7253) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1214/96 на регистарска влошка бр. 1-67904^0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар Приватната здрав-
ствена организација - ординација по општа медицина 
„ПРЕВЕНТИВА - 99" ц.о. ул. „Лука Геров“ бр. 52, 
Скопје. 

Скратен назив: „ПРЕВЕНТИВА - 99" ц.о. Скопје. 
Дејности: 130111, 130120, 130159. 
Лице овластено за застапување Велјановски Ду-

шан, директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

1214/96. (7254) 

З А П И Ш У В А Њ Е В О С У Д С К И О Т Р Е Г И С Т А Р 
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 

Срег. бр. 1142/96 на регистарска влошка бр. 1-67948-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар Друштвото за за-
штита на авторски музички права д.о. п.о. ул. „Мак-
сим Горки“ бр. 18, Скопје. 

Скратен назив: Д.О.О. „СОКОМ-ЗАМП", Скопје. 
Дејност: 110904. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, во име на основа-
чот и за своја сметка, во име на основачот и за негова 
сметка. 

Друштвото за обврски во правниот промет со трети 
лица одговара со основачкиот влог и со средствата кои 
ќе ги стекне во иднина. 

Друштвото го застапува и претставува Пантелеј 
Кочовски, в.д. директор без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1142/96. (7252) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1270/96 на регистарска влошка бр. 1-67949-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и запишување право за вршење 
работи во надворешно-трговскиот промет на Претпри-
јатието за производство, услуги и трговија на големо 
и мало „СУИСС-КОМПАНИ" ц.о. експорт-импорт, 
улј „Рифат Бурџевиќ" бр. 101, Скопје. 

Основач на претпријатието с Аџами Фатмир од 
Скопје. 

Дејности: 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
откуп на сурова кожа, волна, јагниња, шумски и земјо-
делски производи, 07011, 070111, 070112, 070113, 
070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070131, 0802, 
08020, 070201, 070202, 060501, 060601, 060502 , 060602, 
050301, 050302 , 090140, 090150, 090160, 080190, 013121, 
013122, 012820, 012830, 012613, 012615, 07031, 070310, 
07032, 070320, реекспорт, посредување и застапување 
во надворешно-трговскиот промет, меѓународен прс-

Основниот суд Скопје Ј - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1506/96 на регистарска влошка бр. 1-67947-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и запишување на право за врше-
ње надворсшно-трговски промет на Услужното тргов-
ско претпријатие „ЕЛЕКТРО-БОРЧЕ'А д.о.о. ул. „Ко-
зле“ бр. 202, Скопје. 

Претпријатието с основано со акт за основање бр. 
01 од 25.06.1996 год., а основач е Борис Младеновски 
од Скопје. 

Дејности: 050301, 090131, 090139, 110309, 110909, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 
070320, консигнациска продажба, реекспорт, компен-
зациони работи, посредување и застапување во надво-
решно-трговскиот промет. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица претпријатие.то одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет с основачот Борис 
Младеновски, директор, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1506/96. (7255) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1606/96 на регистарска влошка бр. 1-67972-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост на Претпријатието за производ-
ство промет, посредување и услуги „МОДИСТА" 
д.о.о. експорт-импорт ул. „Есперанто“ бр. 8, Кумано-
во. 

Дејности: Д10905, 110903, 110909, 110901, 110620, 
11313, 11419, 11413, 11420, 11430, 11526, 11602, 011710, 
011721, 011722, 011723, 011724, 011390, 011729, 011741, 
011742, 011743, 011749, 011799, 011949, 01201, 0120201, 
012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012612, 012613, 
012622, 012623 , 012614, 012699 , 012703, 013022, 013021, 
013030, 013099, 013113, 013114 , 013115, 013119, 013050, 
0130121, 0130400, 013500, 013901, 013904, 013909, 
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020110, 020121, 020140, 030003 , 030004, 050100, 050301, 
050302, 060503, 060501, 060502 , 060601, 060602, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 0780114, 
080119, 080121, 080122, 080129, 080130, 080201, 080202, 
090110, 090121, 090123, 080131, 090132, 090133, 090202, 
090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 
090189, 090201, 090202, 090209, 100200, 110109, 110301, 
110302, 110303, 11309, 110401, 110402, 110403, 110404, 
120312, откуп на сточарски, земјоделски производи, 
печурки и др. 070310, 070320, дејности во надворешен 
промет, комисиони и консигнациони работи, реек-
спорт, посредување и застапување во областа на про-
метот со стоки и услуги, малограничен промет со Ал-
банија, Грција, Бугарија и Србија. 

Со одлука од 19.06.1996 год. основач на претприја-
тието е Љиљана Ристиќ и Славица Ристиќ-Јакимовска. 

Славица' Јакимовска - директор со неограничени 
овластувања за застапување на претпријатието во вна-
трешен и надворешен промет. 

Неограничена одговорност, со целосна одговор-
ност. 

Од Основниот суд Скопје 1 
1606/96. 

Скопје, Срег. бр. 
(7316) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1482/96, на регистарска влошка бр. 1-9759-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на 
основач и проширување на дејност на Претпријатието 
за трговија угостителство и транспорт „СИМПЕКС" 
д.о.о. експорт-импорт ул. „Сервет Бајрами“ бр. 6, Го-
стивар. 

Дејноста се проширува со: 120420. 
Пристанува основачот Садику Садик. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

1482/96. (7317) 

96. (7318) 

Директор Симоновска Јасминка, без ограничување. 
Основач Симоновска Јасминка. 

Дејности: 013050, 013099, 050100, 050201, 050202, 
050209, 050301, 050302, 060602 , 070111, 070112 , 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128,м 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070227 , 070228, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080190, 
080201, 080202 , 090140, 090172, 110301, 110403, 110404, 
11090, 070310, 070320, консигнација, реекспорт, заста-
пување на странски правни и физички лица, малогра-
ничен промет со Албанија, Грција, СР Југославија и 
Бугарија. 

Неограничено овластување. 
Одговара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 

1613/96. (7319) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Сосг. бр. 2345/96 на регистарска влошка бр. 1-12733-07 
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име 
на фирма, седиште, основачи, проширување на деј-
ност во внатрешно трговското работење, зголемување 
на основачки влог и промена на лице овластено за за-
стапување во внатрешно НТП на Претпријатието за 
производство, промет, посредување и застапништво 
„МАК-ГИБХ" д.о.о. експорт-импорт ул. „Џон Кене-
ди“ бр. 25-1У-локал 1 Скопје. 

Како основач на претпријатието истапува лицето 
Вера Андоновска од Скопје а пристапуваат Слободан 
Андоновски, Христо Костовски и Горги Димовски. 

Дејноста на претпријатието во внат“решен трговска 
промет се проширува со: 011319, 011390, 011832. 
011920, 011941, 012429, 013021, 013022, 013030, 013099. 
013111, 013121, 013041, 013042, 013043, 013200, 020140 
020202, 020302, 070131, 060501, 060502, 060601, 060602 
060609, 070132, 070150, 070240, 070250, 7070260, 080119 
080190, 080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110304 
110309, 110903, 110309, 11903, 11404, 11620, 11902 
11905, 050301, 050302, 050209. 

Се брише досегашниот директор Вера Андоновска 
а се запишува Слободан Андоновски. 

Од Основниот суд Соије I - Скопје, Срег. бр. 2345/ 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 1323/96 на регистарска влошка бр. 1-68014-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар основањето на При-
ватната здравствена организација-специјалисточка ор-
динација за болести на уво, нос и грло „ДОКТОР 
ЉУПЧО“ п.о. ул. „Д.Г. Кара“ бр. 48, Тетово. 

Здравствената организација е основано со акт за 
основање бр. 01/96 од 10.06.1996 год., а основач с 
Љупчо Милошевски од Тетово. 

Дејности: 130120, амбулантно-полик^иничка и дис-
панзерска здравствена заштита. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Љупчо Милошевски, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 1323/ 
96. (7423) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2083/96, на регистарска влошка бр. 1-54089-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
овластено лице за застапување во внатрешен промет 
и надворешно трговски промет на Трговското прет-
пријатие на големо и мало „АХ-ПРОМ" ц.о. експорт-
импорт с. Батинци, Скопје. 

Се брише Хасан Авдовиќ, директор, а се запишува 
Неџат Авдовиќ, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2083/96. (7424) 

, Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2265/96 на регистарска влошка бр. 1-57069-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за трговија на големо 
и мало „БУБА 1 “ ц.о. увоз-извоз ул. „Смилева“ бб. 
Гевгелија. 

Дејности: 01307, 013071, 013072, 013073, 013074. 
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 

2265/96. (7425) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1613/96, на регистарска влошка бр. 1-67966-
0-0-0, го заниша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост на Претпријатието за производ-
ство, градежништво и трговија „ДИЈАМИ 96" д.о.о. 
експорт-импорт с. Миладиновци, Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1290/96, на регистарска влошка бр. 1-68005-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и запишување на право на врше-
ње работи на надворешно трговскиот промет на Прет-
пријатието за производство, трговија и услуги „ХА-
КЛА" д.о.о. експорт-импорт ул. „Маршал Тито“ бр. 
254, Гевгелија. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
18.06. 1996 год., а основач с Ѓорѓи Пакетов. 
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Дејности: 020110, 020121, 020131, 060402, 07011, 
070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07014(1, 
070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 110309, 090209, 070310, 
070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице овластено за застанување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е 
Ѓорѓи Пакетов, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 1290/ 
96. (7426) 

0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на име 
на фирма, седиште и лице овластено за застапување 
во внатрешниот и НТР на Претпријатието за прои-
зводство, трговија и услуги „НАТО" д.о.о. ул. „Прво-
мајска“ бр. 15, Демир Капија. 

Се врши промена на името на фирмата така да во 
иднина ќе гласи: Претпријатие за производство, трго-
вија, угостителство и услуги „М.М.-2" д.о.о. експорт-
импорт, Демир Капија. 

Се брише досегашниот вд директор Ристова Илин-
ка, а се запишува Сузана Глигорова, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2350/96. (7478) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2085/96, на регистарска влошка бр. 1-32649-
0-0-0, го заниша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за производство, трго-
вија на големо и мало и услуги „КОБРАН" ц.о. увоз-
извоз ул. „Наррдна Револуција“ бр. бб, Куманово. 

Дејности: 013500, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 060609, 060803, 090121, 090122, 090123, 090124, 
090129, 090201, 090209, 100103. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
2085/96. (7427) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1253/96 на регистарска влошка бр. 1-6643-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив на Претпријатието за деловни услуги, внатрешна 
и надворешна трговија „КОСМО" извоз-увоз д.о.о., 
Бул. „Маркс и Енгелс" 1/7-17, Скопје и во иднина ќе 
гласи: Претпријатие за производство, промет и услуги 
„КОСМО" д.о.о. извоз-увоз, Бул. „Маркс и Енгелс" 
1/7-17, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
1253/96. (7479) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1679/96 на регистарска влошка бр. 1-17664-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на нази-
вот на Претпријатието за производство, промет и ус-
луги „Р-МИС" увоз-извоз п.о. ул. „Иво Лола Рибар“ 
бр. 95, Скопје и во иднина ќе гласи: Претпријатие за 
производство и услуги „ВЕВЧАНИ-ИНЖИНЕРИНГ" 
проектирање, инжинеринг, завршни и занаетчиски ра-
боти во градежништвото п.о. ул. „Иво Лола Рибар“ 
бр. 95, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1679/96. (7476) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр: 1201/96 на регистарска влошка бр. 1-67980-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Производното трговско претпријатие „НЕШАТ КО-
МЕРЦ-96" ц.о. експорт-импорт с. Боговиње, Тетово. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
05.06.1996 година, а основач е Адеми Исмит од с. Бо-
говиње, Тетово. 

Дејности: 011320, 012201, 012310, 012321, 012810, 
013010, 013021, 013121, 050100, 060501, 060502, 060601, 
060609, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 
070123 , 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070221, 070222 , 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250 , 070260, 080121, 080190, 
080201, 080202, 090131, 090212, 110109, 110301, 110309, 
110909, 120190, 070310, 070320, повторен извоз, заста-
пување на странски лица, меѓународна шпедиција, ма-
лограничен промет со соседните земји. 

Неограничени овластувања, одговорноста до виси-
на на вложените средства. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во земјата и странство е Адеми Исмит, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
1201/96. (7477) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1620/96 на регистарска влошка бр. 1-68040-0-
0-0, го заниша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, транспорт, услуги и 
трговија на големо и мало, експорт-импорт д.о.о., ул. 
„Ленинова“ бр. 2/8, Валандово. 

Основач: Ресмије Асанова од Валандово, ул. „Ле-
нинова„ 2/8, Валандово, со л.к. бр. 25612 и М.Б. 
0403958468005. 

Дејности: 011820, 013500, 013909, 020110, 020131, 
020201, 060501, 060502, 080201, 080202, 090131, 100391, 
110109, 110302, 110309, 110620, 110909, 070111, 070112, 
070113 , 070114 , 070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 070310, 070320, консигнација, комисио-
на продажба, застанување на странски фирми, посре-
дување и реекспорт, малограничен промет, меѓунаро-
ден транспорт на патници и стоки, меѓународна шпе-
диција. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
истапува во свое име и за своја сметка, со неограниче-
ни овластувања, а за своите обврски одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот правен промет е Ре-
смие Асанова, директор со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1620/96. (7480) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2350/96 на регистарска влошка бр. 1-39758-0-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег, бр. 1202/96 на регистарска влошка бр. 1-68002-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и запишува право на работење 
во надворешно трговски промет на Претпријатието за 
производство и трговија „САНДИ“ д.о.о. експорт-им-
порт ул. „Климент Охридски“ бр. 13-1/4, Скопје. 

Дејности: 011091, 011810, 011820, 011831, 011832, 
011930, 011942, 011949, 011990, 013200, 013500, 013909, 
070127, 070132, 1103011, 110611, 110909, 070225, 070250, 
010991, 011099, 011119, 011220, 011299, 011721, 11724, 
011729, 011910, 012323, 012421, 012611, 012612, 012613, 
012614, 0126152, 012621, 012622, 012699, 013030, 013050, 
013121, 013122, 0132034, 070111, 070112, 070113, 070114, 
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070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070125 , 070128, 
070129, 070131, 071040, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 080112, 080121, 1080190, 070211/07^222, 
070223, 070224, 070226, 070227, 070229, 070240, 110905, 
080201, 080202, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а 'за обврските 
настанати во правниот промет со трети/лица претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице. овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешно и надворешно трговски дејности е Кри-
стина Костова, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1202/96. - (7449) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2208/96, на регистарска влошка бр. 1-7459-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основач и директор на Претпријатието 
за услуги производство и трговија на големо и мало 
„БА-РО-Н-КОМПАНИ" ц.о. експорт-импорт ул. „Пе-
тар Ацев“ бр. 27-2/10, Скопје. 

Пристапува основачот Јована Костадиновска, а ис-
тапува Роберто Петковиќ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2208/96. (7450) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2103/96 на регистарска влошка бр. 1-65642-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„КОМПАНИЈА-ГРУЈОСКИ" д.о.о. увоз-извоз ул. 
„Лука Геров“ бр. П, Скопје. 

Се брише Станка Стојческа, директор, а се зани-
шува во внатрешен и надворешен промет е Арсена 
Грујоска, директор. ' 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
2103/96. (7451) 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 07()250, 070260, 070111, 070112, 
070113 , 070114 , 070121, 070122 , 070123 , 070124 , 070125, 
070126, 070127, 070128, .070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110611, 
110612, 110901, 110903, 110905, 110909, 080201, 080202, 
080190, 0703Ј0, 070320, посредување и застанување во 
надворешно трговски промет. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
с Стефан Марковски, директор без ограничување. -

Од Основнито суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1272/96. (7453) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 3036/96 на регистарска влошка бр. 1-14065“О-
О-О, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија на големо и ма-
ло „САН-КОМЕРЦ" увоз-извоз ц.о. ул. „Чеде Фили-
повски“ бб, Гостивар. 

Се брише Рамадани Садула, се запишува Рамадани 
Фатима - директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
3036/96. (2863) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со. решението 
Срег. бр. 7272/96, на регистарска влошка бр. 1-67860-

0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство промет и услуги „И-Ј 
ФЕШТА" д.о.о. ул. „Никола Тримпаре" бр. 33, Ско-
пјс. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
04.06.1996 год., а основач е Јордан Ристески од Скопје. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070230, 
070310, 070320, 110109, 110309, 110303, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 071027, 
070128, 070129, 070132, 071040, 030003, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешен и надворешен трговски промет с Јордан 
Ристески, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7272/96. (7452) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1272/96, на регистарска влошка бр. 1-68004-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и запишување право за вршење 
на работи во надворешно трговски промет на Прет-
пријатието за трговија на големо и мало „АРИМО М" 
д.о.о. Трговски центар Карпош бб, Скопје. 

Претпријатието с основано со акт за основање од 
14.06.1996 год., а основач с Стефан Марковски. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение го 
Срег. бр. 2814/96, на регистарска влошка бр. 1-16017-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на лице 
и правен облик на Производно и трговското прет-
приајтие „ГОДИНГ ПЕТРОЛ" д.о.о. експорт-импорт 
ул. „101" бр. 11, Тетово. 

Досегашниот правен облик на производно и тргов-
ското претириајтие се менува и ќе гласи: Производно 
и трговско претпријатие „ГОДИНГ-ПЕТРОЛ" д.о.о. 
експорт-импорт ул. „101" бр., 1, Тетово. 

Се брише Гајур Кадриу, вд директор, а се запишува 
Имран Кадриу, вд директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
2814/96. (2864) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. ,бр. 4676/96 на регистарска влошка бр. 1-66861 “О-
О-О, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и запишување право за вршење 
работи во надворешно-трговскиот промет на Новина-
ко издавачка дејност „НИД „ДАТА БАНКА-ЈЕЛ-
ЛОВВ ПАГЕС" д.о.о. ул. „11 Октомври“ бр. 18/42, 
Скопје. 

Основачи: Митевски Сашо, Митевска Маја, Стој-
ниќ Анета, сите од Скопје и Јусифи Џељаљ од с. Бла-
це, Скопско. 

Фирма и седиште: НИД „ДАТА БАНКА-ЈЕЛ-
ЛОВВ ПАГЕС" д.о.о. ул. „11 Октомври“ бр. 18/42, 
Скопје. 

Дејности: 012820, 012830, 013400, 013901, 013902, 
080121, 080122, 080123, 0870129, 080201, 080202, 090132, 
090183, 110202, 110302, 110303, 110304, 110309, 11611, 
11620, 11901, 11990:2, 11903, 11909, 120190, 120311, 
120312, 120349, 120350, 120362, 120420, 140499, 060501, 
060502, 060503, 070128, 070132, 070226, 070250, 012421, 
012429, 012410, 070310, 070320, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 
070127, 070128, 070129, 070132, 070131, 070140, 07021, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070229, 070225, 070226, 070250, 070230, 
070260, 080190 , 090121, 090202, 110109, 110301, 110402, 

. 110403, 110404. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието 

настапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
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сторени во правниот промет со трети лица, одговара 
со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување е: Митевска Сашо 
- директор, со неограничени овластувања, Во надво-
решно трговскиот промет, ќе го застапува Митевски 
Сашо, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4676/96. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 3164/96, на регистарска влошка бр. 1-32567-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це на Производно тргоското претпријатие „ПЛА-
НУМ" експорт-импорт д.о.о. ул. „Воденска“ бр. 31, 
Богданци. 

Се брише Лисичкова Марика, директор, а се запи-
шува во внатрешен и надворешен промет Лисичков 
Томе, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
3164/96. (2990) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 3166/96, на регистарска влошка бр. 1-7729-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име 
на фирма и лице на Производно трговското претприја-
тие „ХРОМАИНЖЕНЕРИНГ" експорт-импорт ц.о., 
ул. „Маршал Тито“ Богданци. 

Се брише Шутов Ристо, директор, а се занишува 
во вантрсшсн и надворешен промет Свенчев Коста-
дин, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
3166/96. (2991) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 14234/95, на регистарска влошка бр. 2-1039-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
соодносот на Задругата за слсктроинсталатсрски и за-
наетчиски работи, трговија и услуги „ЕДИСОН“ ц.о. 
сксиорт-импрот ул. „Шуто Оризари“ бб, Скопје. 

Промена на соодносот на основачкиот влог помеѓу 
основачите на Задругата и за електроинсталатсрски и 
занаетски работи, производство, трговија и услуги „Е-
ДИСОН“ ц.о. експорт-импорт ул. „Шуто Оризари“ 
бб, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
14234/95. (2992) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение^ 
Срег. бр. 4269/96, на регистарска влошка бр. 1-24128-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за производство и трго-
вија во мешовита сопственост „ВИ ПРО“ увоз-извоз 
д.о.о. Момински пат бб, Гевгелија. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
130233. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4269/96. (2993) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1632/96 на регистарска влошка бр. 1-68081-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во ме-
шовита сопственост и запишување право на работа во 
надворешно трговскиот промет на Друштвото за услу-
ги и трговија „ТОМИСЛАВ-ДОРИ-ЈОХАН БАУ 
КОНСАЛТИНГ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Софиска“ бр. 
24, Скопје. 

Основачи: Томислав Христов од Скопје, Јохан Ан-
дреас Пал од Австрија и Дорис Хелга Сидали од Авс-
трија. 

Дејности: 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 
012322, 012323, 013090, 050100, 050209, 050301, 050302, 

060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070123, 070124, 070125, 
070126, 0701,27^ 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150ј 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070227, 070228, 
070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 110401, 
110402, 110403, 110404, 110905 , 070310, 070320, надво-
решна тргови ја Со прехранбени и непрехранбени прои-
зводи, застапување и посредување во надворешно 
трговскиот промет, реекспорт, консигнација, меѓуна-
роден транспорт и меѓународна шпедиција, малограни-
чен промет со соседните земји. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Томислав Христов, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1632/96. (7454) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2145/96, на регистарска влошка бр. 1-14523-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште на Услужното, трговско претпријатие на големо 
и мало „МЕЛАРОЗА" д.о.о. увоз-извоз ул. „Никола 
Тесла“ бб, Гостивар. 

Новото седиште на претпријатието се наоѓа на ул. 
„Благоја Тоска“ бр. 31/6, Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2145/96. (7455) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 6968/96 на регистарска влошка бр. 1-67729-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието, за производство, трговија и услуги 
„К.М.Р." п.о. ул. „Никшиќка" бр. 12/19, Куманово. 

Претпријатието с основано со акт за основање бр. 
01 од 03.06.1996 год., а основач с Ненад Митровски. 

,Дејности: 013021, 013011, 013112, 013113, 013114, 
013115 , 013119 , 013121, 013122 , 060501, 060502 , 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 0701Ј2, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 071032, 071040, 070150, 070211, 
070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227, .070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 070310, 070320, 080112, 080119, 080121, 
080190, 080201, 080202, 110301, 110202, 110303, 110304, 
110309, 110903, 110905, 110909, 013400, 060502, 060602, 
090121, 091031, 091032, 090139, 091040, 090150, 020350, 
011941, 011946, 012321, 012421, 012622, 013030, 013050, 
013060, 020110, 020121, 020129, 020131, 020140, 020201, 
020202, 020302, 110202, 110902, 110109, 110404, 110402, 
110403, 120311, 120312. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице овластено за застапување е Ненад Митров-
ски, в.д директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
6968/96. (7456) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1338/96, на регистарска влошка бр. 1-67965-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за промет, транспорт и услуги „А-
ФРО - ВАЛ" д.о.о. експорт-импорт с. Желино, Тето-
во. 

Претпријатието с основано со одлука за основање 
од 20.06.1996 год., а основач с Бари Беќири. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
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070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223; 070224 
070225 , 070226, 070227, 070229 , 070230, 070240, 070250, 
070260, 060501, 060502, 110109, 110303, 110309, П0909 
070310,070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, .а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица Претпри-
јатието целосно одговара. 

Лице овластено за застанување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет с 
Бари Беќири, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 1338/ 
(7457) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2172/96 на регистарска влошка бр. 1-2132-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Основното училиште „ФАН НОЛИ" с. Тре-
бош, Тетово. 

Се брише Нади Асани, а се запишува Веби Велиу 
како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2172/96. (7512) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1121/96 на регистарска влошка бр. 1-67993:0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, трговија, промет и 
услуги „ЕНТЕРИЕР 96" ц.о. експорт-импорт с. Него-
тино, Гостивар. 

Претпријатието е основано со договор за основање 
бр. 01-01 од 28.05.1996 година, а основачи се Авни Са-
лаи и Гази Салахи од Гостивар, с. Неготино. 

Дејности: 012201, 012202, 0123, 012310, 012321, 
012322, 012323, 012324, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128 , 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022 , 070221, 070222, -070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 08012, 080129, 080190, 08020, 080201, 
080202, 110109, ПОЗО, 110301, 110309, 11090, 110903, 
110909, 0703, 070310, 070320, застапување на странски 
фирми, посредување и реекспорт, консигнациони и ко-
мисиони работи, меѓународна шпедиција, малограни-
чен промет со Албанија, Грција и Бугарија. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на 
претпријатието во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Авни Салаи, директор без ограни-
чување. 

Од, Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1121/96. „ „ „ „ (7513) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1921/96 на регистарска влошка бр. 1-66601-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште и проширување на дејност во внатрешен промет 
на Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„СОКЕ-МАРАН" експорт-импорт д.о.о., Бул. „АВ-
НОЈ“ бр. 64, Скопје. 

Во иднина седиштето ќе биде на ул. „Бул. „АВ-
НОЈ“ бр. 64. 

Дејности: 070131, 110303, 110304, 110402, 110404, 
110902 110903, 110905, 090139, 080112, 080114, 080129, 
011313, 012201, 030003, 050300. 

Од Основниот суд. Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
1921/96. (7514) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1275/96 на регистарска влошка бр. 1-68038-0-
0-6, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, промет, услуга и ин-
жинеринг експорт-импорт „ЕЛЕКТРОНИКА“ д.о.о. 
ул. „Марко Крале“ бр. 96, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
30.05.1996 год., а основач с Раде Стоилко Црничиќ од 
Скопје, ул. „Марко Крале“ бр. 96, Скопје, со л.к. 
869133 и м.б. 3009957450103, издадена од МВР Скопје. 

Дејности: 011312, 011390, 011419, 011920, 013030, 
013071, 013072 , 013073, 013074, 013099, 020202, 060501, 
060502, 060503 , 060601, 060602 , 060609, 070111, 070112, 
070113, 070114 , 070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080111,-080112, 080113, 
080114, 080119 , 080121, 080122 , 080123, 080129, 080190, 
080201, 080202 , 090121, 090122 , 090123, 090124, 090129, 
090131, 090132 , 090133, 090139, 090150, 090160, 090171, 
090172 , 090179, 090182, 090183 , 090189, 090201, 090202, 
090209, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110401, 
110402, 110403, 110404, 110901, 110902, 110903, 110905, 
110909, 070310, 070320. 

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

Раде Стоилко Црничиќ, директор без ограничува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - "Скопје, Срег. бр. 
1275/96. (7515) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4252/96 на регистарска влошка бр. 1-66926-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија, на големо и мало 
„ДОАН-КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. 
„Виетнамска“ бр. 64-а. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 090150, 090209, 110309, 110909, 070310, 070320, 
реекспорт, застапување странски физички и правни 
лица, продажба на стока од консигнационен склад. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
има неограничени овластувања и потполна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Јашар Фазли од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4252/96. (4755) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5220/96, на регистарска влошка бр. 1-66908-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија и услуги „ПАЛМА РО-
ЈАЛ" д.о.о. експорт-импорт с. Пирава, Валандово. 

Претпријатието е основано со акт за основање, до-
несен на 08.03.1996 год., а основач е Тони Арабаџиев 
од с. Пирава, Валандово, МБ 1502964463009 и ЛК. бр. 
23251 МВР - Валандово. 

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 
070211, 070212 , 070213, 070214, 070219, 070221.070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 110109, 120363, 
110903, 110905 , 020110, 030003 , 012142, 060501, 060502, 
060503, 080201, 080202, 080190, 0703, 070310, 070320. 

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

Тони Арабаџиев, директор и овластено лице. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

ѕ (4767) 

бр. 

5220/96. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5467/96 на регистарска влошка бр. 1-66966-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за инженеринг, пропаганда, промет и 
графички услуги „П-2 ДИЗАЈН'4 д.о.о. експорт-им-
порт, ул. „Титово Ужичка“ бр. 19, Скопје. 

Претпријатието с основано со одлука за основање 
од 15.03.1996 год., а основач с Марија Белковска од 
Скопје, со стан на бул. „Партизански Одреди4' бр. 111/ 
3-9, со л.к. бр. 906394 СВР Скопје и матичен број 
1012937455102. 

Дејности: 011941, 011949, 012201, 012321, 012322, 
012421, 012429, 013010, 013021, 013030, 013041, 013042, 
013050, 013099, 013121, 013122, 013400, 013500, 020140, 
030003 , 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
071023, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 
090124 , 090129, 090133, 090139, 090140, 090171, 090172, 
090181, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 110109, 
110301, 110302, 110303, 110309, 110401, 110402, 110403, 
110404, 110901, 110905, 110909, 120311, 120312, 070310, 
070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
има неограничени овластувања. Во правниот промет 
со трети лица претпријатието истапува во свое име и 
за своја сметка, а за обврските кои се сторени во прав-
ниот промет со трети лица претпријатието одговара 
со целиот свој имот. 

Претпријатието ќе работи како друштво со ограни-
чена одговорност. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
5467/96. (4768) 

стителство „САГАПО" џ.о. увоз-извоз, ул. „184 
11-24, Кичево, 

Се брише Видеска Миловојка, директор без огра-
ничување, а се. запишува Петревска Сузана, директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
5349/96. (4771) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1151/96 на регистарска влошка бр. 1-66352-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето 
на д.о.о. со право на работа во надворешно тргов-
скиот промет на Претпријатието за трговија на големо 
и мало „ЕМАКО" д.о.о. извоз-увоз ул. „Димитрија 

Чупоски“ бб, Скопје. 
Основач: Шерифовски Ејуп од Скопје. 
Дејности: 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 

070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070220, 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 
110909, 013110, 01200, 013030, 070310, 070320. 

Во свое име и за своја сметка целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување Шерифовски Ејуп 

- директор со неограничени овластувања во внатре-
шниот и надворешниот трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1151/96. (3130) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 4506/96, на регистарска влошка бр. 1-3289-0-
():(), ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за промет на големо и мало 
„ТЕХНО ХРОМ“ извоз-увоз ц.о. Скопје, ул. „Пандо 
Кљашсв" бр. 94. 

Се брише Ангелов Коста, а се занишува Ангелова 
Каља, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
4506/96. 4 (4769) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1944/96 на регистарска влошка бр. 1-1265-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Стопанска банка АД - Скопје ул. „11 
Октомври“ бр. 7, Скопје. 

Во внатрешниот промет се прошируваат дејности-
те: емисија и запишување на хартии од вредност. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
1944/96. (7489) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1259/96 на регистарска влошка бр. 1-8712-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, на Претпријатието за производство и трговија на 
големо и мало „ГРАФИКА ПРОМЕТ“ п.о. експорт-
импорт, ул. „Киро Крстевски“ бр. З-б, Скопје. 

Новото седиште на фирмата с на ул. „Ленинова“ 
бр. 30, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр: 
1259/96. (7490) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5296/96, на регистарска влошка бр. 1-47685-
0-0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „УНИПРОТЕКТ" д.о.о. експорт-импорт, ул. 
„Перо Наков“ бб, Скопје. 

Истапува основачот Гуџов Дине. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

5296/96. ' (4770) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5349/96, на регистарска влошка бр. 1-60802-

0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
овластено лице на Претпријатието за трговија и уго-

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 12599/95 на регистарска влошка бр. 1-65225-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
друштво со ограничена одговорност на Претпријатие-
то за производство, трговија и услуги „СТИЛ-
СПОРТ" експорт-импорт д.о.о. ул. „Веселин Масле-
ша“ бр. 5-1/24, Скопје. 

Основач: Јулија Коцевска од Софија НР Бугарија. 
Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012621, 

012622, 012624, 013021, 0130622, 013072, 013074, 013903, 
060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124 , 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070131, 070140, 07021, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219 , 070221, 070222, 070223, 
070224, 070229 , 070225, 070226, 070250, 070230, 070260, 
080111, 080112 , 080114, 080119 , 080121, 080114, 080119, 
080121, 080129 , 080190, 080201, 080202, 090150, 090160, 
090171, 090179, 09018, 090183, 090189, 090201, 090202, 
090209, 110109, 110301, 110302, 110309, 11905, 110909, 
120420, 070310, 070320, застапување на странски фир-
ми, посредување во областа на промет на стоки и ус-
луги, трговија на консигнација, компснзациона тргови-
ја, малограничен промет со: Албанија, Бугарија, 
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Грција, и СР Југославија, комисионо работење, реек-
спорт, бссцарински(фришоп)продавници, услуги на 
меѓународна шпедиција. 

Претпријатието во правниот промет Со треѓи лица 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застанување во ^натрсш^н и на-
дворешен промет е: Јулија Кочевска, вршител на дол-
жноста директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
12599/95. (3573) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 3940/96, на регистарска влошка бр. 1-66447-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост на Претпријатието за производ-
ство, промет и услуги „КЛИНА КОМПАНИ“ извоз-
увоз ц.о. с. Јанче, Гостивар. 

Дејности: 011320, 011390, 03003, 050301, 060501, 
060502, 060601, 060602, 080190, 110109, организирање 
забавни игри (флипери, пикадо) и друг вид игри со 
забавен карактер, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070128, 070129, 070132, 070211, 
070212 , 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070229, 070250, 070320, 070320. 

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

За обврските направени во правниот промет со 
трети лица одговара со сите средства. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет с 

Ава Сулоска - директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

3940/96. (3574) ^ 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 

дека со решението Ст. бр. 1779/95 од 10.1.1996 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТ „Март 
Комерц“ од Скопје ул. „Џон Кенеди“ бр. 25-5/19. 

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Србољуб Глигоров 
од Скопје ул. „Париска“ бр. 82, телефон 252-353. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагаа. Рочиште 
за испитува!г,о на пријавените побарувана се закажува 
на 6.III. 1996 год. во 8.05 часот, соба бр. 83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1761) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 329/96 од 22.1У.1996 година с отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија и услуги „Берза Трејд“ од Скопје ул. „Методи 
Митевски“ бр. 81. 

За стечаен судија с одредена Маја Малсхова судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од 
Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-11/7, телефон 251-738. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште 
за испитување на пријавените побаруван,а се закажува 
на 15.XI. 19% год. во барака 4, соба бр. 10 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1768) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 102/96 од 06.111.1996 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
„Пер - Грам“ од Скопје ул. „Луј Пастер“ бр. 5. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска' 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од 
Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-Ш7, телефон 251-738. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на 14.XI. 19% год. во 10 часот, соба бр. 56 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје. (1769) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 163/96 од 6.V.1996 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Земјоделска задруга 
„Дервен" од Сушица - Скопје. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов судија при 
овој суд. 

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

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на 19.X. 1996 год. во 9 часот, соба бр. 4 во овој суд. 
. Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1774) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 308/96 од 27.111.1996 година с отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
„Акроплан Студио“ од Скопје ул. „Јане Сандански“ бр. 
76/63. 

За стечаен судија е одредена Маја Малехова судија 
пјзи овој суд. 

За стечаен управник с одреден Раде Стефановски од 
Скопје, ул. „Пелистерска'4 бр. 1-И/7, телефон 251-738. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на 15.XI. 19% год. во 10 часот, Барака бр. 4, соба 10 во 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1767) 

Основниот суд во Струга со решението Ст. бр. 20/96 
од 20.IX. 19% година, отвори стечајна постапка према 
должникот ТПП „Гајур“ од с. Велешта. 

За стечаен судија се определува Даути Фатмир, су-
дија на Основниот суд - Струга. 

За стечаен управник се определува Гол абоски Ило, 
ул. „Ѓуро Салај“ бр. 27, Струга. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања со пријава, со поднесок во 2 примероци со 
докази и вирманска уплата за такса од 600 ден. уплатена 
на жиро сметка 41020-696-37 во рок од 30 дена од објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на РМ“. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги нами-
рат своите долгови. 
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Рочиште за испитување на побарувањата се зака-
жува за 28.XI. 1996 година во 11 часот, во Основниот суд 
- Струга. 

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 
ден 20.IX.1996 година. 

Од Основниот суд во Струга. (1765) 

Основниот суд во Струга со решението Ст. бр. 23/96 
од 19.IX. 1996 година, отвори стечајна постапка према 
должникот „Дримкол“ДОО Градежништво - с. Вев-
чани. 

За стечаен судија се определува Фатмир Даути, су-
дија на Основниот суд - Струга. 

За стечаен управник се определува Ѓорѓи Кутаноски 
од Струга, ул. „Струшки кепенци" бр. 12/23. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања со пријава, со поднесок во 2 примероци со 
докази и вирманска уплата за такса од 600 ден. уплатена 
на жиро сметка 41020-696-37 во рок од 30 дена од објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на РМ“. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги нами-
рат своите долгови. 

Рочиште за испитувано на побарувањата се зака-
жува за 28.XI .1996 година во 10,30 часот во Основниот 
суд во Струга, а должниците се должни да ги измират 
своите долгови. 

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 
ден 19.IX.1996 година. 

Од Основниот суд во Струга. (1766) 

Стечајниот совет на Основниот суд Скопје 1-Скопје,. 
објавува дека по основ на поведената стечајна постапка 
над Претпријатието за економски и организациони 
услуги и промет „Економски Центар“ - Скопје, ќе 
одржи рочиште за испитувано на побаруваната на до-
верителите на 05.XI.1996 година во 9,30 часот во соба 
бр. 59 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1770) 

Стечајниот совет при Основниот суд Скопје I -
Скопје, ги повикува сите доверители на стечајниот 
должник, Претпријатие за градежништвото и трговија 
на големо и мало, увоз-извоз „Хидроинжинеринг" -
Скопје. Рочиште за испитување на побарувањата се 
закажува на ден 28.Х.1996 година во 8 часот во просто-
риите на судската палата, соба бр. 59. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17/3) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 445315/94, издаден од УВР-Скопје на име 

Садрија Нуијовски, с. Чифлик, Скопје. (4376) 
Пасош бр. 368097, издаден од ОВР - Кичево на име 

Нурије Лимани, с. Г. Строгомишта, Кичево (5127-а) 
Пасош бр. 497426/95, издаден од УВР - Гевгелија 

на име Ванчо Богатинов, ул. „Петар Мусов“ бр. 25, 
Богданци. (5128) 

Пасош бр. 6386/92, издаден од УВР - Скопје на име 
Сашо Ничевски, ул. „Василије Ѓуковиќ" бр. 20, (5129) 

Пасош бр. 391416/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Александар Јорданов, ул „Јабланица“ бр. З-а, 
Скопје. (5130) 

Пасош бр. 482077/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Миле Божиновски, ул. „Франц Лист“ бр. 35-б, Ма-
цари, Скопје (5131) 

Пасош бр. 442493/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Александар Столевски, ул. „Орце Николов“ бр. 
178, Скопје. (5132) 

Пасош бр. 562550/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Нешат Сулејман, ул. „Благоја Стефковски" бр. 99/ 
3-13, Скопје (5133) 

Пасош бр. 598862/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Сабит Амити, ул. „171" бр. 17, Скопје. (5134) 

Пасош бр. 397891/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Енвер Зенку, с. Жубрино, Кичево. (5135) 

Пасош бр. 897805/96, издаден од УВР - Скопје на 
име Мирка Копачева, ул. „Војводинска“ бр. 6/2-8, 
Скопје. (5136) 

Пасош бр. 599322/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Насер Сахити, ул. „Брсјачка буна“ бр. 109-а, 
Скопје. (5137) 

Пасош бр. 0505266 на име Шијакова Верка, ул. 
„Питу Гули“ бр. 19, Неготино. (5140) 

Пасош бр. 532709 на име Бејноска Муфтарема, ул. 
„11 Октомври“ бр. 68, Кичево. (5138) 

Тековна сметка бр. 639/55 и чекови од бр. 491181 до 
491184 и од бр. 542275 до 542284 (14 чека), издадени^ 
Стопанска банка а.д. - Скопје, на име Бејноски Сафет, 
ул. „11 Октомври“ бр. 68, Кичево. (5139) 

Работна книшка на име Гордана Трајковска, 
Скопје. 

Швајцарска - цол сообраќајна дозвола на име Кара-
мешиноски Анѓеле, форд ескорт - 1.6 1 16У, бр. на 
шасија WFOAXXGCAA PM 25163, бр. на мотор РМ 
25163, 66 КВ, боја темносина, год, на произ. 1993. 
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1010. Решение на Републичката геодетска 
управа 2979 

1011. Решение на Републичката геодетска 
управа . 2979 

1012. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 21/96 од 11 септември 1996 
година 2979 

1013. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 37/95 од 18 септември 1996 
година 2980 

1014. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 79/96 од 18 септември 1996 
година 2982 

1015. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 129/96 од 18 септември 
19% година 2982 
Исправка на Законот за локалните избори 2983 
Исправка на Законот за територијалната 
поделба на Република Македонија и опре-
делување на подрачјата на единиците на 
локалната самоуправа 2983 

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

Жиро сметка 40100-603-12498. Печат: Печатница „Нова Македонија“ - Скопје 
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