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Врз основа на член 31 од Уредбата за изменување и 

дополнување на Уредбата за јавни нарачки, Комисијата 
на Владата на Република Македонија за јавни набавки, 
на седницата одржана на 22.11.1996 година го утврди 
пречистениот текст на Уредбата за јавни набавки. 

Пречистениот текст на Уредбата за јавни набавки ги 
опфаќа Уредбата за јавни нарачки („Службен весник 
на РМ“, бр. 18/96) и Уредбата за изменување и дополну-
вање на Уредбата за јавни нарачки („Службен весник 
на РМ“, бр. 35/96) во кои е означен и денот на нивното 
влегување во сила. 

Бр. 23-1825/9 
27 ноември 1996 година 

Скопје 

Комисија за јавни набавки 
Претседател, 

д-р Петар Наумоски, с.р. 

УРЕДБА 
ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

(Пречистен текст) 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува и постапката и начинот на 

склучување на договори меѓу Владата на Република 
Македонка, републичките органи на управата, управ-
ните организации и другите корисници на Буџетот на 
Република Македонка, јавните претпријатија, фондо-
вите, агенциите основани со закон, Народната банка На 
Република Македонија и Заводот за платен промет (во 
натамошниот текст: набавувачи), со правни и физички 
лица (субјекти) за набавка на стоки, вршење на услуги, 
материјални права и изведување на градежни работи 
(јавни набавки). 

Под градежни работи во смисла на оваа уредба се 
подразбира вршење на претходни работи, подготви-
телни работи и градење односно реконструкција на об-
јекти и внатрешно уредување. 

Набавувачите од став 1 од овој член се утврдени во 
Прегледот што е составен дел на оваа уредба. 

Член 2 
Владата на Република Македонија, републичките 

органи на управата и управните организации, јавните 
набавки од член 1 ги вршат во рамките на средствата 
предвидени во Буџетот за тековната година. 

Јавните претпријатија, фондовите, агенциите осно-
вани со закон, Народната банка на Република Македо-
нија и Заводот за платен промет јавните набавки ги 
вршат во рамките на плановите донесени од страна на 
управните органи. 

Член 3 
Секое правно и физичко лице може да учествува на , 

јавен повик за јавна набавка. 
Член 4 

За спроведување на оваа уредба набавувачите фор-
мираат комисија. 

Во зависност од обемот, карактерот и специфично-
стите на јавните набавки набавувачите можат да фор-
мираат повеќе комисии. 

Комисиите од ставот на 1 и 2 на овој член се соста-
вени од претседател и најмалку 2 члена и нивни заме-
ници. 

Во комисиите членови не можат да бидат функци-
онери што раководат со органите на управата односно 
одговорното лице во органите, организациите и устано-
вите. 

Член 5 
Покрај постојаниот состав на Комисијата, доколку 

природата на набавката тоа го бара, во работата на 
Комисијата можат да бидат вклучени и други стручни 
лица. 

Член 6 
Најдоцна до 31 јануари секој избавител доставува до 

Комисијата на Владата рамковен годишен план за јавни 
набавки за тековната година. 

Набавките Љ о имаат степен на воена или државна 
тајна посебно се планираат, за што писмена согласност 
дава претседателот на Владата. 

Член 7 
Оваа уредба не се однесува на набавките за кои се 

обезбедени средства од меѓународни институции, а за 
кои се пропишани условите на користење. 

КОМИСИЈА НА ВЛАДАТА ЗА 
ЈАВНИ НАБАВКИ 

Член 8 
Владата на Република Македонија формира Коми-

сија на Владата за јавни набавки со мандат од четири 
години. 

Член 9 
Комисијата на Владата за јавни набавки е составена 

од: 
- советник на претседателот на Владата - претседа-

тел; 

- претставници од определени министерства; 
- претставници на јавни претпријатија; 
- други стручни лица. 

Член 10 
Комисијата на Владата: 
- донесува деловник за работа; 
- ја следи реализацијата на јавните набавки и дава 

предлози за подобрување на системот на јавните на-
бавки; 

- ги информира нарачателите за условите на паза-
рот; 

- дава предлози за вршење на групни набавки заради 
постигнување најповолни услови; 

- ги разгледува приговорите во врска со јавните на-
бавки; 

- води регистар на јавните набавки извршени во те-
кот на годината; -

- врши контрола на јавните набавки; 
- доставува тримесечен извештај до Владата за извр-

шени јавни набавки; 
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- врши и други работи сврзани со оваа уредба. 
. Комисијата заради остварување на задачите од став 
1 алинеи 2, 3 и 4 на овој член, користи извори на пода-
тоци и информации од стопанските прегледи, извештаи 
и прегледи на Стопанската комора, регистри на прет-
пријатијата во Република Македонија и странство, 
стручна литература,' податоци од дипломатско-конзу-
ларните претставништва на Република Македонија во 
странство, стопански пр,егледи во странство, странски 
фирми и други извори. 

Член 11 
По потреба прописите за работа на Комисијата на 

Владата, ги пропишува Владата. 

ПОСЕБНИ КОМИСИИ ЗА ЈАВНИ 
НАБАВКИ 

Член 12 
По потреба, Владата на РМ може да формира по-

себни комисии за јавни набавки за извршување на кон-
трола за утврдување на регуларноста и непристрасно-
ста на одделни јавни набавки. 

Член 13 
Посебната комисија за јавни набавки е составена од: 
- претставник на Јавното правобранителство - прет-

седател; 
- истакнат правник кој не е од редовите на функци-

онерите и раководните лада кои ги избира или именува 
Владата на РМ; 

- 2 министри во Владата; 
- други стручни лица. 

Член 14 
Контролата на одредена јавна нарачка од страна на 

посебната комисија се врши по барање на претседате-
лот на Владата или министер. 

Член 15 
Членовите на Комисијата се должни да ја чуваат 

тајноста на податоците од доверлив карактер со кои се 
запознале во текот на извршувањето на контролата. 

Член 16 
За потребите на контролата, членовите на комиси-

јата можат да побараат да им бидат ставени на увид 
сите документи кои се однесуваат на предметот на кон-
тролата, да добијат нивни копии и да обават разговори 
со сите лица од кои сметаат дека можат да добијат 
релевантни информации во врска со јавната набавка. 

Член 17 
За извршената контрола посебната комисија соста-

вува извештај кој го доставува до Владата. 

ЈАВНОСТ НА НАБАВКИТЕ 
Член 18 

Секоја јавна набавка задолжително се објавува во 
едно од средствата за јавно информирање во земјата и 
странство. 

Член 19 
Јавниот повик меѓу другото треба да ги содржи и 

следниве податоци: 
- назив и адреса на набавувачот; 
- број на јавниот повик; 
- предмет на набавка; 
- количина; 
- рок на испорака или изведба; 
- рок на важност на понудата; 
- технички карактеристики на стоките или услугите; 
- потребна придружна документација; 
- краен рок за поднесување на понудите. 

Доколку е предвидено тендерска документација, се 
одредува местото каде што истата може да се подигне, 
како и износот на надоместокот што евентуално треба 
да се плати. 

Доколку е предвидена постапка со јавно отворање 
на понуди, место, ден и час на одржување на јавното 
отворање. 

Член 20 
По 0арање на набавувачот, претседателот на Вла-

дата може да одобри одредени набавки кои се врзани за 
безбедноста и одбраната да не се огласуваат во „Служ-
бен весник на РМ“ или други јавни гласила. 

Набавките од став 1 на овој член ќе се вршат според 
постапката за прибирање на понуди без јавно отворање 
на постапката и со непосредна спогодба. 

ПОСТАПКА 
I. Постапка со јарно отворање на побуди 

Член 21 
Постапката со јавно отворање се врши за јавна на-

бавка чија вредност надминува денарска противвред-
ност на 200.000 германски марки. 

Јавно отворање на понуди, нарачателот може да 
врши и за нарачка чија вредност е помала од износот 
предвиден во став 1 на овој член. 

Член 22 
Отворањето на писмените понуди се врши во прису-

ство на понудувачите-јавноста. 

А. Отворен повик 

Член 23 
Повикот е отворен кога секој субјект може да под-

несе понуда. 
Член 24 

Набавувачот е должен да го огласи јавниот повик со 
рок на доставување на понудите од 15 дена. 

Во случај на итност овој рок може да биде покус но 
не помалку од седум дена. -

Член 25 
Доколку во решението за јавна набавка е предви-

дена тендерска документација, заинтересираните суб-
јекти можат даја подигнат истата од денот на огласува-
њето на јавниот повик, па се до крајниот рок за подне-
сување на понуди. 

Член 26 
Понудата и документацијата се доставува во запеча-

тен плик. 
На предната страна од пликот, во горниот лев агол 

треба да биде назначено „не отварај“, како и бројот на 
јавниот повик. Во средината на пликот да биде назна-
чена адресата на набавувачот. 

Член 27 
Пратката се доставува препорачано, по пошта, со 

предавање на архивата на набавувачот или со преда-
вање на комисијата на набавувачот на лице место, на 
денот и часот на јавното отворање на понудите. 

Член 28 
За јавните набавки за опрема и инвестициони ра-

боти пред одржување на јавното отворање, претседате-
лот на комисијата ја утврдува максималната цена на 
предметот на набавката, над која не може да биде склу-
чен договор. 
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Во запечатен плик, истата се чува во строга тајност 
се до моментов на нејзиното соопштување предвидено 
во член 30 став 1 точка 2. 

Член 29 
Основни критериуми за избор на најповолен добаву-

вач се: функционалните карактеристики на произво-
дот, оценка за квалитетот на производот, цените, начи-
нот на плаќање, рокот и начинот на испорака, поте-
клото на производот, домашно производство или увоз, 
бонитетот на добавувачот, гаранција за квалитетот на 
производот и обезбеденоста со резервни делови - пост 
продажен сервис. 

Член 30 
Отворањето на пратките ги врши комисијата во при-

суство на понудувачите - јавноста според следната по-
стапка: 

1. Претседателот на комисијата ги констатира при-
стигнатите понуди и присуството на понудувачите. 

2. Претседателот или член од ,комисијата јавно ги 
отвора и чита понудите во целост. 

3. За постапката околу јавното отворање на пону-
дите, на лице место се води записник кој го потпишу-
ваат сите присутни членови на комисијата. 

Во записникот, покрај постапката, се забележуваат 
и евентуални мислења и забелешки на присутните пону-
дувачи. 

4. Врз основа на записникот, комисијата врши це-
лосна анализа на отворените понуди и изготвува извеш-
тај со предлог за избор на најповолен понудувач. Из-
вештајот, комисијата го доставува до наредбодавателот 
за донесување на одлука за избор на најповолен понуду-
вач. 

За најповолни добавувачи можат да се предложат 
еден или повеќе добавувачи под услов ако ги прифатат 
најповолно понудените услови. 

5. Врз основа на Одлуката на наредбодавецот се 
склучува договор со најповолните добавувачи. 

6. За одлуката се известуваат учесниците. 
7. Постапката за избор на најповолен добавувач не 

може да трае повеќе од 90 дена од денот на јавното 
отворање на понудите. 

8. Учесниците за изборот на најповолен понудувач 
имаат право на приговор кој го доставуваат во рок од 8 
дена од денот на известувањето. 

9. Врз основа на донесеното решение односно од-
лука за извршениот избор на носител на набавката, се 
склучува договор. 

Примерок од договорот се доставува до Комисијата 
на Владата. 

Член 31 
Доколку претседателот на Комисијата процени дека 

не е можно детално проучување на понудите на самото 
јавно отворање, одлуката може да биде донесена нај-
доцна во рок од 7 дена. 

Истата ќе им биде соопштена на понудувачите по 
писмен пат. 

Член 32 
Доколку два или повеќе понудувачи ги понудиле нај-

поволните услови според критериумите утврдени во ре-
шението за набавка, можно е на истото јавно отворање 
од нив да се побараат нови понуди. 

Доколку присутните понудувачи не се заинтереси-
рани да поднесат нова понуда, или пак поднесените 
понуди се повторно истоветни или пак доколку тие не 
се присутни во просторијата, за привремен носител на 
набавката ќе се определи субјектот кој прв поднел по-
нуда. 

Член 33 
Доколку претседателот на Комисијата процени дека 

ниту една од добиените понуди не одговара на бараните 

услови или дека на јавното отворање не се обезбедени 
потребните услови за регуларно водење на постапката, 
тој може да донесе одлука јавниот повик да се поништи. 
Тој е должен по писмен пат да ги извести понудувачите 
за поништување на повикот. 

Претседателот на Комисијата е должен да го пов-
тори јавниот повик во рок од 7 дена. 

Член 34 
Понудите на оние понудувачи кои се елиминирани 

според член 30 им се враќаат без да бидат отворени. 

Член 35 
Секој понудувач може да добие писмено образложе-

ние за отфрлање на неговата понуда доколку тоа го 
побара по писмен пат. 

Б. Ограничен повик 

Член 36 
Јавен повик може да биде објавен со прибирање 

на документација од ограничен број на субјекти чија 
подобност претходно се утврдува според критериумите 
утврдени во решението за набавката. 

Член 37 
На јавниот повик од член 36 се применуваат и одред-

бите од членовите 24, 25, 27 и 28. 
Член 38 , 

Документацијата се доставува во запечатен плик кој 
во левиот горен агол треба да ја носи ознаката „не 
отворај“ како и бројот на јавниот повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува испраќачот. 

Член 39 
Комисијата ја разгледува документацијата и ја утвр-

дува листата на оние субјекти од кои ќе се побара по-
нуда. 

Претседателот на комисијата по писмен пат им упа-
тува барање за понуда на субјектите од претходниот 
став. 

Член 40 
Понудите се доставуваат во запечатен плик. 

Член 41 
Отворањето на понудите го врши Комисијата во 

полн состав во присуство на понудувачите - јавноста. 
Претседателот на Комисијата јавно ги соопштува 

условите од понудите. Оние понуди кои бележат битни 
разлики од условите предвидени во решението за на-
рачка веднаш се елиминираат. 

Член 42 
И во оваа постапка се применуваат одредбите од 

членовите 31, 32, 33 и 35. 

П. Постапка за прибирање на понуди без јавно отво-
рање 

Член 43 
Прибирање на понуди за јавно отворање се врши за 

набавка чија вредност“ изнесува од 50.000 до 200.060 
германски марки во денарска противвредност. 

По исклучок, можна е примена на оваа постапка и 
при поголема вредност од претходниот став, доколку 
предметот на набавката бара проучување на понудите, 
за што Комисијата на Владата дава одобрение. 

Член 44 
По писмените понуди од член 43 од оваа уредба се 

одлучува без присуство на понудувачите. 4 
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Член 45 
Во постапката - отворање на понуди без присуство 

на јавноста се применуваат членовите 27 и 28. 
Член 46 , 

Понудата и останатата документација се испраќаат 
во запечатен плик кој содржи уште два запечатени пли-
кови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката „не отворај“ како и бројот на јавниот 
повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува испраќачот. 

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

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

Член 47 
Отворањето на пратките го врши Комисијата без 

присуство на јавноста според следната постапка: 
1. Комисијата пристапува кон отворање на плико-

вите што ја носат ознаката „документација“ и ги реги-
стрира сите прилози. 

Комисијата ги елиминира оние понудувачи кои не ја 
доставиле потребната документација, кои понудата ја 
доставиле со задоцнување, кои не ги исполнуваат кри-
териумите утврдени со решение за набавка, или пак кои 
немаат право да поднесат понуда. 

2. Потоа, комисијата ги отвора пликовите со ознака 
„понуда“ и ги регистрира сите прилози. 

Таа веднаш ги елиминира оние понуди кои битно 
остануваат од условите на повикот. 

3. По разгледување на сите доставени понуди, прет-
седателот го определува привремениот носител на на-
бавката според критериумите предвидени во решени-
ето за набавка. 

Член 48 
Доколку два или повеќе субјекти доставиле исто-

ветни понуди со најповолни услови, комисијата може да 
побара од нив доставување на нови понуди по писмен 

Директен разговор со понудувачите од страна на 
комисијата е можен исклучително заради дополнување 
или дообјаснување на понудата. 

Член 50 
Доколку претседателот на комисијата процени дека 

не е добиено ниту една понуда која ги задоволува усло-
вите на повикот, тој може да го поништи повикот и за 
тоа по писмен пат да ги извести сите понудувачи. 

Во тој случај претседателот на комисијата е должен 
да го повтори јавниот повик во рок од 7 дена. 

Член 51 
Набавувачите од член 1 од уредбата по пат на приби-

рана на понуди без јавно отворање можат да вршат 
јавни набавки врз основа на склучени рамковни го-
дишни договори за соработка. 

Ш.Постанка со непосредна спогодба 
Член 52 

Јавната набавка може да се изврши со непосредна 
спогодба со определен носител на набавката. 

Член 53 
Оваа постапка се применува во следните случаи: 
1.- Доколку вредноста на набавката не надминува 

50.00,0 германски марки во денарска противвредност. 
2. Доколку набавката е наменета за елиминирање на 

последиците од елементарни непогоди и други појави 
кои имаат карактер на виша сила. 

3. Доколку набавката треба да се изврши заради 
раскин на договорот. 

4. Доколку предметот на набавката може да го 
исполни само еден субјект или пак тој има ексклузивно 
право или лиценца. ' 

5. Доколку и во повторениот обид по двете прет-
ходни постапки не е утврден носител на набавката. 

6. Доколку се работи за изградба на објект од инте-
рес за одбраната и безбедноста на земјата и нарушу-
вање на јавниот ред и мир. 

7. Набавка од непосреден производител. 
8. Набавка на материјални средства кои се врзани за 

безбедноста и одбраната на земјата. 
9. Набавка на материјални средства кои имаат итен 

карактер. 
10. По пат на учество на лицитации. 

Член 54 
И за оваа постапка може да се предвиди во решени-

ето за набавка претходно огласување. 
Член 55 

Носителот на набавката се избира според критери-
умите утврдени во решението за набавка. 

Член 56 
Јавна набавка може да се врши и по пат на порачка 

или заклучница за вредност до 5.000 ДЕМ. 

Документација 

а) Решение за јавна набавка 
Член 57 

Пред отпочнување со постапка, претседателот на 
комисијата донесува решение за јавна набавка. 

Решението се донесува на одделен образец што го 
утврдува Комисијата на Владата. 

б) Понуда 
Член 58 

Понудата се доставува во еден оригинален примерок 
кој треба да биде̂  потпишан од страна на одговорното 
лице на субјектот. 

Член 59 
Понудата треба да ги содржи сите битни елементи 

назначени во јавниот повик. 
Член 60 

Во цената на понудените стоки и услуги со странско 
потекло задолжително се внесува износот на царин-
ските и сите останати давачки. 

в) Придружна документација 

Член 61 
Со понудата, понудувачот е должен да ги достави 

најмалку и следниве документи: 
1. Документ за бонитет и документ со кој понудува-

чот потврдува дека ги измирил сите свои обврски 
спрема државата во изминатиот сметководствен пе-
риод. 

2. Изјава дека против субјектот не е поведена сте-
чајна постапка. 

Бонитетот на субјектот од став 1 точка 1 се цени за 
време од изминатите шест месеци и тоа дали во овој 
период жиро-сметката на понудувачот не била блоки-
рана, дали субјектот редовно исплатува плати и дали во 
законскиот рок ги плаќа обврските спрема државата, 
15-то дневните, аконтации по основ од данок од до-
бивка и данок на промет на производи и услуги и ак-
цизи; 
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Податоцит,е за бонитетот на понудувачот ја утвр-
дува надлежната институција за платен промет. 

Член 62 
Видот на обврските наведени под точка 1 од членот 

61 ги пропишува министерот за финансии по претходно 
мислење на министерот за стопанство. 

Член 63 
Потребната придружна документација се утврдува 

поединечно, во решението за набавка. 
Не е дозволено барање на документација која не е 

оправдана според природата на набавката. 
г) Договор 

Член 64 
Најдоцна во рок од седум дена по завршувањето на 

постапката, набавувачот е должен по писмен пат да го 
извести субјектот за прифаќањето на условите на пону-
дата. 

Известувањето од претходниот став претставува 
потврда за субјектот дека е дефинитивно утврден за 
носител на договорот: 

Член 65 
За секоја Јавна набавка се потпишува договор меѓу 

набавувачот и носителот, чии битни елементи ги утвр-
дува Комисијата на Владата за јавни набавки. 

Член 66 
Од страна на набавувачот договорот го потпишува 

лице кое е овластено од страна на функционерот кој 
раководи со орган на управата или одговорното лице на 
претпријатието 

Секој набавувач до Комисијата на Владата на поче-
токот на буџетската година ја доставува листата на 
овластените потписници на договори. 

Од страна на носителот на јавната набавка, догово-
рот го потпишува овластен потписник. 

-Член 67 
Комисијата на Владата го определува износот на 

јавната набавка над кој договорите задолжително ги 
потпишуваат функционерот што раководи со органот, 
односно директорот на набавувачот. 

Член 68 
По потпишувањето, набавувачот е должен во рок од 

седум дена да достави еден примерок од договорот до 
Комисијата на Владата за јавни набавки, заедно со еден 
примерок од соодветното решение, освен за набавките 
што имаат степен на воена и државна ,тајна. 

Член 69 
За секоја промена на ,условите под кои е склучен 

договорот (предметот и вредноста) со која се доведува 
во прашање регуларноста на изборот на носителот, на-
бавувачот е должен да побара одобрение од Комисијата 
на Владата. 

Член 70 
Носителот на договорот може дел од договорните 

обврски да му ги отстапи на подизведувач, доколку тоа 
претходно било наведено во понудата. 

. Член 71 

Носителот на договорот е целосно одговорен за 
„извршувањето на обврските од страна на подизведува-
чите. 

Член 72 

Набавувачот го задржува правото да не прифати 
одреден подизведувач. 

КАУЦИИ, ГАРАНЦИИ, АВАНСИ 

Член 73 

За одредени набавки може да се предвиди полагање 
на кауција за учество на јавниот повик, под услови кои 
ги утврдува комисијата за јавни набавки. 

Член 74 

Авансираното на финансиските средства зависи од 
пазарните услови и карактерот на производот што се 
набавува. 

Авансно плаќање се врши во услови кога на пазарот 
не може да се набават производи и услуги без плаќање 
на аванс и кога со авансно плаќање се постигнува пони-
ска продажна цена. 

Авансот не може да биде поголем од 50% од вредно-
ста на договорот. 

За потрошни материјали и услуги авансот може да 
изнесува до 30% од вредноста на материјалот или услу-
гата. 

ПОСЕБНИ МЕРКИ 

Член 75 

Доколку Комисијата утврди дека субјектот - носи-
тел на јавната набавка внесол неточни податоци на 
понудата или придружната документација или не ги 
извршува договорените обврски, покрај преземањето 
на мерки утврдени со закон, таа е должна да достави 
писмено известување до Комисијата на Владата. 

Комисијата на Владата ќе побара од субјектот -
носител на јавната набавка објаснение за наводите 
содржани во писменото известување. 

Член 76 

Комисијата на Владата може да и наложи на набаву-
вачите дека субјектот - носител на јавната набавка од 
член 75 ќе се смета за неподобен за склучување на 
договори за јавни набавки за период најмалку од една 
година: 

Неподобност се однесува како за субјектот, така и 
за одговорното лице на истиот. 

Член 77 -

Комисијата на Владата ја доставува до сите набаву-
вачи листата на субјектите од член 76. 

ПРЕГЛЕД 

на набавувачи според Уредбата за јавни набавки 

1. Министерство за образование и физичка култура 
2. Министерство за труд и социјална политика 
3. Министерство за наука 
4. Министерство за култура 
5. Министерство за правда 
6. Министерство за финансии 
7. Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство 
8. Министерство за внатрешни работи 
9. Министерство за одбрана 
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10. Министерство за развој 
11. Министерство за стопанство 
12. Министерство за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина 
13. Министерство за надворешни работи 
14. Министерство за здравство 
15. Министерство за сообраќај и врски 
16. Завод за статистика на Република Македонија 
17. Републички хидрометеоролошки завод 
18. Републичка геодетска управа 
19. Архив на Македонија 
20. Републички завод за судски вештачења 
21. Службата за општи и заеднички работи во Владата 
на РМ 
22. Царинска управа на Република Македонија 
23. Македонски црвен крст ^ 
24. Македонска академија на науките и уметностите -
Скопје 
25. Народна и универзитетска библиотека „Климент 
Охридски“ - Скопје 
26. Јавно претпријатие за пасишта 
27. Македонски железници 
28. ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ - Скопје 
29. Електростопанство на Македонија - Скопје 
30. Македонија пат 
31. Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор 
32. Фонд за пензиско и инвалидско осигурување 
33 Македонска радио телевизија 
34. Фонд за здравствено осигурување 
35 Републички завод за вработување 
36 Завод за платен промет на Република Македонија 
37 Народна банка на Република Македонија 
38 Агенција за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал 
39 Агенција за санација на банки и штедилници 
40. Јавно претпријатие за аеродромски услуги „Скопје“ 
- Скопје 

1177. 

Врз основа на член 233 од Законот за царините 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 
и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НАПЛАТА 
НА ЦАРИНА И НА ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ НА 

АКЦИЗНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишува начинот на обезбеду-

вање наплата на царината и на другите јавни давачки и 
на известувањето во постапката на увоз, надзор на дви-
жењето и чувањето под надзор на производите од тар. 
бр. 1,2,3 и 6 од Законот за акцизи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 78/93). 

Член 2 
Царинскиот обврзник може да внесе производи од 

член 1 од оваа одлука во царинското подрачје на Репу-
блика Македонија, ако кај Заводот на платен промет и 
Царинската управа поднесе посебна гаранција за обез-
бедување на наплата на ,царина и на други јавни да-
вачки. 

Гаранцијата од став 1 на овој член гласи на царин-
скиот обврзник или шпедитерот. 

Член 3 
Под гаранција во смисла на член 2 од оваа Одлука се 

смета гаранција која ја издава банката „ЦГН" - ЦА-
РИНСКА ГАРАНЦИЈА, формат А-4, што е составен 
дел на оваа Одлука. 

Со гаранцијата од став 1 на овој член, банката гаран-
тира дека ќе ја плати царината и другите јавни давачки, 
доколку царинскиот обврзник неовластено ја подигне 
стоката која е под царински надзор, пред да уплати 
царина и други увозни давачки. 

Гаранцијата се определува во висина од: 
- 3.000.000 ДЕМ за производите од тар. бр. 1 од 

Законот за акцизи; 
- 1.000.000 ДЕМ за производите од тар. бр. 2, 3 и 6 

од Законот за акцизи. 

Во гаранцијата од став 1 на овој член се запишуваат: 
бројот на гаранцијата, важењето на гаранцијата, пода-
тоците за гарантот (матичен број, полн назив, место и 
поштенски број, адреса, жиро-сметка, надлежната 
служба на Заводот за платен промет кај која се води 
жиро-сметката на банката гарант), податоците за ца-
ринскиот обврзник, местото и датумот на издавањето 
на гаранцијата. На гаранцијата се става потпис на овла-
стеното лице и печат на банката. 

Член 4 
Гаранцијата не може да се повлече додека не се 

намират обврските за плаќање на царина и на другите 
увозни давачки за производите од член 1 од оваа одлука 
кои се неовластено подигнати од под царински надзор. 

Член 5 
Царинскиот обврзник поднесува гаранција во два 

примерока на Заводот за платен промет, од кој еден 
заведен примерок од Заводот за платен промет, се под-
несува на Царинската управа. 

Член 6 
Евиденција за примените гаранции води Царинската 

управа. 
Член 7 

Ако царинскиот обврзник не ја плати пресметаната 
царина и другите увозни давачки во пропишаниот рок, 
Царинската управа доставува барање со преглед на ста-
саните, а ненамирени обврски до надлежниот Завод за 
платен промет, плаќањето да се изврши на товар на 
средствата на гарантот. 

Заводот за платен промет, без одлагање, ја изве-
стува Царинската управа за постоење на евентуални 
пречки за извршување на издадената гаранција, за по-
кренување на постапка за присилна наплата. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 31.12.1996 година. 

Бр. 23-3032/1 
25 ноември 1996 година 

Скопје . 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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1178. 
Врз основа на член 2 од Законот за посебните да-

вачки при увоз на земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен весник на РМ“ бр. 2/94) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПОСЕБ-
НАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. При увозот на одделни земјоделски и прехранбени 
производи коишто со Законот за царинската тарифа се 
определени со ознаката „П“ („Службен весник на РМ“ 
бр. 38/96), висината на посебната давачка заедно со 
царинската стапка може да изнесува до 80%. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, а ќе се применува од 31.12.1996 
година. 

Бр. 23-3018/1 Претседател на Владата 
25 ноември 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1179. 
Врз основа на член 12 од Законот за надворешно-

трговско работење „Службен весник на РМ“ бр. 31/93, 
41/93 и 78/93) и член 45 од Законот за Владата на Репу-

з. блика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 
63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕ-
ДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И 

УВОЗ 
Член 1 

Во Одлуката за распоредување на стоките на форми 
на извоз и увоз („Службен весник на РМ“ бр. 39/96) во 

ИЗВОЗ 

член 3 во бројот 1 после зборовите „семенски матери-
јал“ се додаваат зборовите „како и други земјоделски 
производи“. 

После бројот 6 се додава нов број 7 кој гласи: „се 
означени стоките за чиј Извоз или увоз е потребно да се 
прибави согласност од Министерството за стопанство“. 

Член 2 
Во Одлуката за распоредување на стоките на форми 

на извоз и увоз („Службен весник на РМ“ бр. 39/96) во 
Списокот на стоките со форми на извоз и увоз (Прилог 
1) во делот на извозот сите кратенки, „К“ (контингент) 
се заменуваат со кратенките „ЛБ" (слободен извоз), 
освен производите од Списокот 1 каде кратенката „К“ 
(контингент) се заменува со кратенките „ЛБ1" и „ЛБ7" 
и во делот на увозот сите кратенки „К“ (контингент) се 
заменуваат со кратенките ,,ЛБ" (слободен увоз), освен 
производи од Списокот 2 каде кратенката „К“ (контин-
гент) се заменува со кратекките „ЛБ1", „ЛБ7" и „Д4". 

Списокот 1 и Списокот 2 се составен дел на оваа 
одлука. 

Член 3 
Со денот на применувањето на оваа одлука, преста-

нува да важи Одлуката за утврдување на обемот, на 
контингентите за извоз и увоз на стоки од 1.05.1996 до 
31.12.1996 година со квартална динамика („Службен 
весник на РМ“ бр. 21/96 и 42^6). 

ЧЛен 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 31.12.1996 година. 

Бр. 23-2861/1 
25 ноември 1996 година 

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

СПИСОК 1 

0708 20 
00 

00 Грав Л Б1 

1001 10 00 00 Тврда пченица Л Б 1 
1001 90 00 10 Семенска пченица Л Б 1 

1001 90 00 30 Наполица Л Б 1 

1001 90 00 50 Меркантилна п ч е н и ц а ' Л Б 1 

1001 90 00 90 Друга пченица ЛБ1 

1003 00 00 10 Ј а ч м е н с е м е н с к и Л Б1 

1003 00 00 20 Ј а ч м е н п и в а р с к и ЛБ1 

1003 00 00 30 Ј а ч м е н добиточен Л Б1 

1003 00 00 90 Јачмен д р у г Л Б1 

1 005 10 10 00 Пченка х и б р и д н а Л Б1 

1005 10 90 00 Пченка д р у г а Л Б1 

1005 90 00 10 Пченка м е р к а н т и л н а Л Б1 

1005 90 00 90 Пченка д р у г а ЛБ1 



2 декември 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 64 - 0 |р . 3217 

И З В О З С П И С О К ! 

1101 
00 00 00 Брашно од пченица или наполица ЛБ1 

1512 11 00 00 Сурово масло од сончоглед ЛБ1 

1701 99 10 00 Бел шеќер ЛБ1 

2301 10 00 00 Брашно, прав и пелети од месо или од 
месни отпадоци, џимиринки ЛБ1 

2301 20 00 00 Брашно, прав и пелети, од риби или 
од черупкари, мекотелци или од други 
водени безрбетници ЛБ1 

2302 Трици и други остатоци добиени со 
просејување, мележе или друга обработка 
на жита и мешункасти растенија, непеле-
тизирани или пелетизирани: 

2302 10 00 00 Од пченка ЛБ1 

2302 20 00 00 Од ориз ЛБ1 

2302 30 00 00 Од пченица ЛБ1 

2302 40 00 00 Од други жита ЛБ1 

2302 50 00 00 Од мешункасти растенија ЛБ1 

2303 10 00 00 Остатоци од производство на скроб 
и слични остатоци ЛБ1 

2303 20 00 00 Резанки од шеќерна репка ЛБ1 

2303 30 00 00 Остатоци од пивари или дестилерии Л Б1 

2304 00 00 00 Маслени погачи и други цврсти остатоци, 
добиени при екстракција на масло од соја, 
немелени, мелени или пелетизирани Ј1Б1 

2305 00 00 00 Маслени погачи и други цврсти 
остатоци, добиени со екстракција 
на масло од кикиритки, мелени, 
немелени или пелетизирани Л Б1 

2306 10 00 00 Маслени погачи од семе на памук ЛБ1 

2306 20 00 00 Маслени погачи од семе на лен Л Б1 

2306 30 00 00 Маслени погачи од семе на сончоглед ЛБ1 

2309 90 00 11 Храна за риби на младенка ЛБ1 

2309 90 00 19 Друго Л Б1 

2309 90 00 20 Добиточна храна збогатена со 
меласа, џ и б р а , јаглени хидрати, 
витамини, минерали и слично ЛБ1 

2309 90 00 90 Друго Л Б1 

2709 00 90 10 Нафта, сурова Л Б7 

2710 00 00 10 Авио бензин Л Б7 
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ИЗВОЗ СПИСОК! 

2710 00 00 11 
2710 00 00 12 

2710 00 00 13 

2710 (10 00 1 4 

2710 00 00 15 
2710 00 00 16 

2710 00 00 17 

2710 00 00 22 

2710 00 00 31 

Моторен бензин, безоловен ЛБ7 
Друг моторен бензин, со октански 
број до 95 ЛБ7 
Друг моторен бензин, со октански 
број над 95 ЛБ7 

Бензин за преработка и мешање 
(базен или примарен) ЛБ7 

Вајтшпирт ЛБ7 
Специјални бензини (други екстрак-
ционИ) ЛБ7 

Гориво за млазни мотори од 
бензински тип ЛБ7 

Гориво за млазни мотори од 
петрОлејски (керозински вид) ЛБ7 

Дизел гориво ЛБ7 

2710 00 00 41 
2710 00 00 49 
2711 12 00 10 

2711 13 00 10 

2714 10 00 00 

2714 90 00 00 
4401 10 00, 00 

4403 10 00 00 

4403 92 00 00 
4403 99 00 15 

Масла за ложење на друго место 
неспомнати, ниту опфатени: 

Со содржина на сулфур до 2% по маса ЛБ7 
Со содржина на сулфур над 2% по маса ЛБ7 
Мешавини ,на пропан и бутан, што 
содржат од 50% до 70% на пропан , ЛБ7 

Мешавини на бутан и пропан, што 
содржат од 50% до 65% на бутан ЛБ7 

Битумиенозни или маслени шкрилци 
и тариесок ЛБ7 

Друго ЛБ7 
Огревно дрво во облици, цепеници, 
гранки, снопови ч е л и ч н о ЛБ1 

Дрво необработено, заштитено со боја, 
креозот или со други материи ЛБ1 

Дрво необработено од бука ЛБ1 
Ореови трупци ЛБТ 

4403 99 00 50 

4403 90 00 90 

Трупци за режење и фурнир од 
други меки широколисници 

Друго 

ЛБ1 

ЛБ1 
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У В О З С П И С О К 2 

0407 00 31 00 Кокошкини јајца . ЛБ1 
0602 10 00 00 Лозни калеми ЛБ1 
0602 10 90 00 Други калеми ЛБ1 
0601 20 10 00 Лозни садници . ЛБ1 
0602 20 90 00 Други садници ЛБ1 
1001 10 00 00 Тврда пченица ЛБ1 
1001 90 00 10 Семенска пченица ЛБ1 
1001 90 00 30 Наполица ЛБ1 
1001 90 00 50 Меркантилна пченица ЛБ1 
1001 90 00 90 Друга пченица ЛБ1 
1006 10 00 10 Семенски ориз ЛБ1 
1006 1 0 00 90 Друг ориз ЛБ1 
1006 20, 00 00 Ориз, лупен (костенлив) ЛБ1 
1006 30 00 10 Полубел и бел ориз ЛБ1 
1006 30 00 20 Друг ориз ЛБ1 
1006 40 00 10 Уфак ЛБ1 
1006 40 00 90 Друг кршен ориз ЛБ1 
1101 00 00 00 Брашно од пченица или наполица I ЛБ1 

1202 Кикиритки, непржени или 
непечени, во лушпа, лупени, 
кршени или дробени: 

1202 10 10 00 Семенски ЛБ1 
1202 10 90 00 Други - ЛБ1 
1202 20 00 00' Лупени, вклучувајќи кршени . 

или дробени ЛБ1 

2204 29 00 10 Вино трпезно ЛБ1 
2204 29 00,21 Вино квалитетно, бело ЛБ1 
2204^29 00 29 Вино квалитетно, друго ЛБ1 
2204 29 00 30 Вино десертно ЛБ1 
2204 29 00 90 Вино, друго ЛБ1 
2208 90 78 10 Вински дестилат , ЛБ1 
2710 00 ЈЗО 10 Авио бензин ЛБ7 
2710 11 Моторен бензин, безоловен ЛБ7 
2710 00 00 12 Друг моторен бензин, со октански 

број до 95 ЛБ7 

2710 00 00 13 Друг моторен бензин, со октански 
број над 95 ЛБ7 
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УВОЗ СПИСОК 2 

2710 00 00г 14 

2710 00 00 15 

2710 00 00 16 

2710 00 00 17 

2710 00 00 19 

2710 00 00 21 
2710 00 00 22 

2710 00 00 23 

2710 00 00 29 

2710 00 00 31 

2710 00 00 39 

2710 00 00 41 

2710 00 00 49 
2711 12 00 10 

2711 13 00 10 

4012 10 90 00 

4012 20 90 00 

4012 90 00 00 
3105 20 00 00 

3105 40 00 00 

3105 51 00 00 
7208 25 00 90 
7208 61 10 00 

7208 51 90 00 

Бензин за преработка и мешање ? ј 
(базен или примарен) - Ј1Б7 

Вајтшпирт ЛБ7 

Специјални бензини, други 
(екстракциони) Лб7 

Гориво за млазни мотори од 
бензински тип ЛБ7 

Керозин (вклучувајќи гориво за 
млазни мотори од керозински тип) ЛБ7 

Петролеј (керозин за мотори) ЛБ7 
Гориво за млазни мотори од петролејски 
(керозински вид) ЛБ7 

Друг керозин ЛБ7 
Други, средни масла и производи 
врз база на тие масла, други ЛБ7 

Дизел гориво ЛБ7 

Други масла ЛБ7 

Масла за ложење на друго место л 

неспомнати, ниту опфатени: 

Со содржина на с у л ф у р до 2% по маса ЛБ7 

Со содржина на сулфур над 2% по маса ЛБ7 
Мешавини на пропан и бутан што „ 
содржат од 50% до 70% на пропан , ( ЛБ7 

Мешавини на бутан и пропан што 
содржат од 50% до 65% на бутан ЛБ7 

Проектирани гуми, други Д4 
Употребувани пневматски надворешни 
гуми, други Д4 

Друго ѕ Д4 
Минерални или хемиски ѓубрива 
што содржат три ѓубриви елементи: 
азот , фосфор и калиум ЛБ1 
Амониум дихидрогенортофосфат (моно-
амониум фосфат) и негови мешаници со 
диамониумфосфат ЛБ1 
Што содржат нитрати и фосфати ЛБ1 
ТВТ со дебелина над 4,75 м м , д р у г о ЛБ7 
ТВЛ со шари во рељеф со дебелина 
на 10 мм ЛБ7 
ТВЛ, друго ЛБ7 
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УВОЗ СПИСОК2 

7208 52 10 00 
7208 52 90 00 
7208 53 10 00 

7208 53 90 00 

7208 54 10 00 

7208 54 90 00 

7208 90 10, 00 

ТВЛ со дебелина од 4 ,75мм до 10 мм ЛБ7 
ТВЛ, д р у г о ЛБ7 
ТВЛ со дебелина од Змм до 4,75 мм 
со шари во рељеф ЛБ7 

ТВЛ, д р у г о Л Б7 

ТВЛ со дебелина од 2 мм или повеќе ЛБ7 

ТВЛ со дебелина до 2 мм ЛБ7 

ТВЛ само површински третирани или ј 
просто сечени во форми освен правоаголна 
(вклучувајќи квадратна) ЛБ7 

7208 90 90 00 

7209 15 00 00̂  

7209 16 00 00 

7209 17 00 00 

7209 18 00 00 

7209 26 00 00 

7209 27 00 00, 

7209 90 10 00 

ТВЛ, д р у г о ЛБ7, 

Топловалани траки со дебелина од 3 мм 
и поголема ЛБ7 

ТВТ со дебелина од 1мм до 3 мм ЛБ7 

ЛВТ со дебелина од 9 ,5мм до 1 мм ЛБ7 

ЛВТ со дебелина помала од 0,5 мм ЛБ7 

ЛВЛ со дебелина од 1мм до 3 мм ЛБ7 

ЛВЛ со дебелина од 0 ,5мм до 1 мм ЛБ7 

ЛВЛ само површински обработени или 
просто сечени во форми освен правоаГолна 
(вклучувајќи квадратна) ЛБ7 

7209 90 90 00 

7210 30 00 00 

7305 

7305 11 00 00 

7305 12 00 00 

7305 19 00 00 

7305 20 10 00 

7305, 20 90 00 

7305 31 00 00 

7305 39 00 00 

7305 90 00 00 

Ладновалан лим, други ЛБ7 

Електролитички превлечени или прек-
риени со цинк ЛБ7 

Други цевки (на пример: заварени, з а -
ковани или затворени на сличен начин), 
со кружен напречен пресек, чиј надворешен . 
пречник надминува 406,4 мм, од железно 
или челик: 

Заварени надолжно, електролачно, под 
заштитен слој ЛБ7 

ч 
Други, надолжно заварени ЛБ7 
Други . ЛБ7 

Надолжно заварени ЛБ7 

Други ЛБ7 

Други надолжно заварени ЛБ7 

Други , други ЛБ7 

Други 
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УВОЗ список 2 

7306 Други цевки и шупливи профили (на при-
м е р н о отворени споеви, заварени, зако-
вани или затворени на сличен начин), од 
железо или челик: 

7306 10 П 00 До 168,3 мм ЛБ7 

7306 10 1 9 00 Над 158,3 мм до 406,4 мм ЛБ7 

7306 10 90 00 Спирално заварени ЛБ7 

7306 30 1 0 00 Со додатен прибор, погодни за спрове-
дување на гасови или течности, за упо-
треба во цивилни воздухоплови ЛБ7 

7306 30 21 00 . До 2 мм ,ЛБ7 

7306 32 29 00 Над 2 мм ЛБ7 

7306 30 51 00 Превлечени со цинк ^ ЛБ7 

7306 30 59 00 Други ЛБ7 

7306 30 71 00 Превлечени со цинк ЛБ7 

7306 30 78 00 Други ЛБ7 

7306 30 90 00 Над 168,3 мм до 406,4 мм ' - ЛБ7 

7306 50 10 00 Со додатна опрема погодни за спроведу-
вање на гасови или течности, за употреба 
во цивилни воздухоплови ЛБ7 

7306 50 91 00 Прецизни цевки ', , ЛБ7 

7306 50 99 00 - Друго ' ЛБ7 

7306 60 -1 0 00 Со додатна опрема, погодни за спроведу-
вање на гасови или течности, за употреба 
во цивилни воздухоплови ЛБ7 

7306 60 31 00 , До 2 мм ЛБ7 

7306 60 39 00 Над 2 мм ЛБ7 
7306 60 90 00 Со други пресеци ЛБ7 
7306 90 00 00 Друго 4 ЛБ7 

7604 Прачки и профили од алуминиум: 

7604 10 10 00 Прачки од нелегиран алуминиум 4 ЛБ7 
7604 10 90 00 Профили од нелегиран алуминиум ЛБ7 
7604 21 00 00 Шупливи профили од легури на 

алуминиум ЛБ7 

7604 29 10 00 Прачки од легури на алуминиум ЛБ7 
7604 29 90 00 Профили од легури на алуминиум ЛБ7 
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УВОЗ С П И С О К 2 

7603 10 90 00 

7608 20 10 00 

7608 20 30 00 

7608 20 91 00 

7608 20 99 00 

8702 

8702 10 11 00 

8702 10 19 00 

8702 10 91 00 

8702 10 99 00 

8702 90 11 00 

8702 90 19 00 

8702 90 31 00 

8702 90 39 00 

8702 90 90 00 

Д р у г и ц е в к и о д н е л е г и р а н а л у м и н и у м 

Со д о д а т н а о п р е м а , п о г о д н а з а с п р о в е -
д у в а њ е на г а с о в и и л и т е ч н о с т и , з а у п о -
т р е б а во ц и в и л н и в о з д у х о п л о в и , ц е в к и 
о д л е г у р и на а л у м и н и у м 

З а в а р е н и ц е в к и о д л е г у р и на а л у м и н и у м 

Ц е в к и о д л е г у р и на а л у м и н и у м , с а м о 
е к с т р у д и р а н и 

Ц е в к и о д л е г у р и на а л у м и н и у м , д р у г и 

М о т о р н и в о з и л а з а п р е в о з на 10 и л и 
п о в е ќ е л и ц а , в к л у ч у в а ј ќ и го и в о з а ч о т : 

Нови 

У п о т р е б у в а н и 

Нови 

У п о т р е б у в а н и 

Нови 

У п о т р е б у в а н и 

Нови 

У п о т р е б у в а н и 

Со д р у г и м о т о р и 

Л Б7 

Л Б7 
Л Б7 

Л Б7 

Л Б7 

Л Б7 

Л Б7 

Л Б7 

Л Б7 

Л Б7 

Л Б7 

Л Б7 

Л Б7 

Л Б7 

1180. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за царин-

ската тарифа („Службен весник на РМ“ бр. 38/96) и 
член 2 од Законот за посебните давачки при увоз на 
земјоделски и прехранбени производи („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 2/94) и член 45 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗ 
НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Одлуката за определување на посебни давачки 
при увоз на одделни земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен весник на РМ“ бр. 39/96 и 52/96), став 1, 
во точката 2 за тарифните ознаки 0406 30 00 00 и 0406 90 
00 20 бројот „70,00", се заменува со бројот „50,00". 

Во точка 3 за тарифните ознаки 1001 10 00 00; 1001 
90 00 30; 1001 90 00 50 и 1001 90 00,90 бројот „6,00" се 
заменува со бројот „3,60". 

Во точка 4 за тарифната ознака 1101 00 00 00 бројот 
„11,50" се заменува со бројот „5,50". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, а ќе се применува од 31.12.1996 
година. 

1181. 

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-
зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ“, бр. 37/96) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
АД „КАРПОШ-ПРЕДИЛНИЦА" - КРИВА ПА-

ЛАНКА 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

износ од 1,49% од вкупната главница во АД „Карпош-
Предилница" - Крива Паланка. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши по 

избраниот модел, согласно Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден оД денот 

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

Бр. 23-3019/1 
25 ноември 1996 година 

Скопје 

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

Број 23-2482/5 
23 септември 1996 го, 

Скопје 

претседател на Владата 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 
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1182. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ“, бр. 37/96) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
АД „КАРПОШ-ТКААЧНИЦА" - КРИВА ПА-

ЛАНКА 
Член 1 

Да се изврши продажба на државниот капитал во 
износ од 12,11% од вкупната главница во АД „Карпош-
Ткаачница" - Крива Паланка. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши по 

избраниот модел, согласно Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Број 23-2482/4 Претседател на Владата 
'23 септември 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1183. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

- зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ“, бр. 37/96) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
АД „КАРПОШ-КОНФЕКЦИЈА" - КРИВА ПА-

ЛАНКА 
Член 1 

Да се изврши продажба на државниот капитал во 
износ од 1,23% од вкупната главница во АД „Карпош-
Конфекција" - Крива Паланка. 

Член 2 
Продажбата на државниот -капитал да се изврши по 

избраниот модел, согласно Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Број 23-2482/3 4 Претседател на Владата 
23 септември 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1184. 

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ 
број 4/96), и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонка („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 
63/94), Владата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА САТЕЛИТСКИ ЦЕНТАР ЗА ПОВРЗУВАЊЕ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗЕМЈИТЕ ОД 
ЕВРОПА, АМЕРИКА И АВСТРАЛИЈА, НА ПО-
ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА „КИСЕЛА ВОДА“ -

СКОПЈЕ 
1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 

на сателитски центар за поврзување на Република Ма-

кедонија со земјите од Европа, Америка и Австралија, 
на дел од КП број 37, КО „Јаболци“, во м.е: „Чешма“, 
на подрачјето на општината „Кисела Вода“ - Скопје, 
чиј инвеститор ќе биде Претпријатието за ПТТ соо-
браќај „Македонија“ од Скопје и се определува земјиш-
тето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна 
употреба. 

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

3. Со потпишувањето на оваа одлука, престанува да 
важи Одлуката за определување на услови за градба на 
сателитски центар за поврзувањето на Република Ма-
кедонија со земјите од Европа, Америка и Австралија, 
на подрачјето на општината „Кисела Вода“ - Скопје, 
број 23-1662/1 од 27.05Д^6 година. 

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

Бр 23-3105/1 Претседател на Владата 
25 ноември 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1185. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник РМ“ бр. 44/95, 34/96) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ С. 

ГОРНО ЛИСИЧЕ - СКОПЈЕ 
Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Гоце Делчев“ с. Горно Лисиче -
Скопје што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 3.07.1996 година. 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Број 23-128/1 
25 ноември 1996 година 

Скопје 

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

1186. 
Врз основа на член 97 од Законот за средно образо-

вание („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 
45 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО СРЕДНО ,ГРАДЕЖНО УЧИЛИШТЕ 

„ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“ - СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот ца 
Државното средно градежно училиште „Здравко Цвет-
ковски“ - Скопје што го донесе Училишниот одбор на 
седницата одржана на 27.2.1996 година. 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма^ 
кедонија". 

Број 23-777/1 
25 ноември 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенкоски, с.р. 
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1187. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ“ бр. 44/9Ј, 34/96) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ МИСИРКОВ“ 

- КУМАНОВО 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Крсте Мисирков“ - Куманово 
што го“ донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 31.01.1996 година. 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Број 23-481/1 4 Претседател на Владата 
25 ноември 19% година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1188. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КУЗМАН ШАПКА-

РЕВ“ НАСЕЛБА ДРАЧЕВО - СКОПЈЕ 
Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Кузман Шапкарев“ населба Дра-
чево - Скопје што го донесе Училишниот одбор на 
седницата одржана на 25.12.1995 година. 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник ца Република Ма-
кедонија“. 

Број 23-165/1 Претседател на Владата 
25 ноември 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1189. 
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 13 ноември 1996 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1 Се укинува член 34 точка 14 од Законот за измену-
ва ње и дополнување на Законот за Народната банка на 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 17/96). 

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

3 Уставниот суд на Република Македонија, по подне-
сена иницијатива од КомерциЈална банка АД - Скопје и 
Александар Маневски од С К О П Ј Е , СО Решение У. бр. 
118/96 од 18 септември 1996 година, поведе постапка за 
оценување уставноста на одредбата од член 34 точка 14 
од законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа 

што основано се постави прашањето за нејзината со-
гласност со Уставот на Република Македонија. 

4 Судот на седницата утврди дека со точката 14 на 
членот 34 од Законот е предвидено, покрај мерките 
што се преземаат против банка односно штедилница 
која во своето работење не се придржува на правната 
легислатива, го овластува гувернерот да презема и 
други мерки за кои смета дека се неопходни да се при-
менат. 

5. Согласно член 14 став 1 од Уставот на Република 
Македонија никој не може да биде казнет за дело кое 
пред да биде сторено не било утврдено со закон или со 
друг пропис како казниво дело и за кое не била предви-
дена казна 

Како што се гледа од изнесеното, сторителот не 
може да биде казнет за дело кое, пред да го изврши, не 
било предвидено во законот како такво. 

Со оглед на тоа дека гувернерот на Народната 
банка, како инокосен орган на истата, покрај мерките 
кои Народната банка на Македонија ги презема против 
банките кои во своето работење не се придржуваат на 
законот и кои се таксативно наброени во членот 34 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
Народната банка на Македонија, со точката 14 од 
истиот член од Законот е овластен да презема и други 
мерки за кои смета дека е неопходно да се применат кон 
соодветната банка, без да се утврди кои се тие мерки и 
кои се тие случаи кога овие мерки би биле неопходни, 
Судот оцени дека оваа одредба од Законот е несогласна 
со Уставот Ова дотолку повеќе што според оценката 
на Судот гувернерот на Народната банка, како иноко-
сен орган на истата, во ситуација кога во Уставот на 
Република Македонија е застапена концепцијата на по-
делба на власта на законодавна, судска и извршна, не 
може да биде овластен сам да го определува видот-на 
мерките и сам да цени во кои случаи е неопходно истите 
да се применат. 

6 Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како в,о 
точката 1 од оваа одлука. , 

7. Ова решение Судот го 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 и 
д-р Јосиф Талевски. 

У бр 118/96 
13 ноември 1996 година Претседател, 

С к о п ј е На Уставниот суд 
на Република Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р: ' 

По извршеното срамнување од .изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за утврдување 
на опрема која може да се увезе без плаќање царина, 
објавено во „Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 62/96, се поткраднала грешка поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА 
КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦА-

РИНА 

Во Тарифната ознака (2) 8471 60 4000, под а) Ласер-
ски печатари, под количина (4), наместо ,Д парче“, 
треба да стои „7 парчиња“. 

Бр. 23-2981/2 
25 ноември 1996 година 

Скопје V Влада на Република 
Македонија 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е заведен (спор за долг по тужбата на 

тужителот Снежана Стевановска од Скопје, ул. „Киро 
Фетак“ бр. 1/18, против тужената Вера Трајковска од 
Скопје со стан н^ ул. „Зрењанин" бр. 67, Драчево, сега 
со непозната адреса. 

Се повикува лицето Вера Трајковска од Скопје да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас и во истиот рок да ја достави својата адреса. 

Во спротивно на истата ќе и биде одреден привремен 
старател кој ќе ги застапува нејзините интереси пред 
судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 2345/95. 
(429) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд се води парнична постапка за развод 
на брак по тужба на тужителката Рамадани Имране, 
родена Билали, од с.Васкинце, против тужениот Рама-
дан Авни од с. Отља на привремена работа воАвстрија 

со непозната адреса. Вредност на спорот 60.000,00 
денари. 

На тужениот му се поставува привремен застапник 
Аница Аргировска, стручен соработник при Основниот 
суд во Куманово, која ќе го застапува тужениот до 
окончување на постапка или до негово појавување во 
судот. 

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1704/96. (428) 

Пред Основниот суд во Куманово во тек е постапка 
за надомест на штета, по тужба на Синановски Горан 
од Скопје, ул. „19" бр. 2 - Радишани, против тужените 
Ристиќ Ивица и Ристиќ Владо и двајцата од с. Таба-
новце - Куманово. Вредност на спорот 675.000,00 де-
нари. 

Се повикува Ристиќ Ивица од с. Табановце, кој сега 
живее во Скопје со непозната адреса да во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ да се јави во судот, достави точна адреса или опре-
дели свој полномошник кој ќе ги штити неговите инте-
реси по тужба на Сиљановски Горан од Скопје. 

До колку во определениот рок не се јави на предлог 
на тужителот односно негов полномошник ќе се по-
стави за привремен застапник на тужениот неговиот' 
татко второтужениот Ристиќ Владо од Табановце. 

Времениот застапник ги има сите права во смисла на 
чл. 85 од ЗПП. 

Од Основниот суд во Куманово ,,П. бр. IX. 1241/96. 
^ ^ . (431) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор по тужба на тужителот 
Хусеини Хусеин, против тужените Сејфули Селиме и 
двајцата од с. Требош, а која сега се наоѓа на привре-
мена работа во Италија. 

Се повикува тужената Сејфули Селиме да об.јави 
или да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во Основен суд Тетово, постави свој полно-
мошник. Во спротивно судот ќе и постави привремен 
стадател. ; ' 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 898/93. (430) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип е поведена постапка за 

развод на брак по тужбата на тужителката Весна Гра-
цева од Штип, ул. „Страшо Пинџур" бр. 15, против 

тужениот Ѓорѓи Грацев со непозната адреса на престо-
јување во Мелбурн-Австралија. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот да се јави на овој суд и достави точна 
адреса или да определи свој застапник или полномош-
ник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен за-
стапник по службена должност кој ќе ги застапува него-
вите интереси до завршувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр.711/96 

Пред Основниот суд во Штип е поведена постапка за 
изменување на одлука за доделување на деца по туж-
бата на тужителот Бајрамов Талат од Штип, ул. „Ра-
дански пат4! бр. 167, против тужената Бајрамова Низа-
фет со непозната адреса на престојување во Италија. 

Се повикува тужената во роќ од 30 дена по објавува-
њето на огласот да се јави во овој суд и достави точна 
адреса или да определи свој застапник или полномош-
ник. Во спротивно, ќе и биде поставен привремен за-
стапник по службена должност кој ќе ги застапува неј-
зините интереси до завршувањето на постапката.„ 

Од Основниот суд во Штип, П.бр.930/96. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1850/96 година на регистарска влошка бр: 1-37-0 ја за-
ниша во судскиот регистар промената на фирма, на 
трансфорамцијата на Акционерското друштво во ме-
шовита сопственост за производство, обработка и про-
мет на тутун, земјоделство и трговија на големо и 
мало, извоз-увоз, „Јака“ - Радовиш во Акционерско 
друштво за производство, обработка и промет на тутун, 
земјоделство и трговада на големо и мало извоз-увоз 
„Јака-Радовиш" П.О.ул; Маршал Тито“ бр. 1 - Радовиш 

“ Сопственици на 23.065 обични акции. 
Основна главница 11.699.920 ДМ или 306.654.903,00 

Ден. 
Од основниот суд во Штип, срег. бр. 1850/96 (8817) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 2439/96 на регистарска влошка бр. 1-33411-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и лице овластено за застанување на Претпри-
јатието за производство, трговија и услуги на големо 
и мало „ГРИНИ-ПРОМЦТ" извоз-увоз п.о. с. Добро-
шане, Куманово. 

Како основач на претпријатието истапува лицето 
Стоимко Златковски од 16.09.1996 год. 

Се брише досегашниот директор Зоран Спасовски, 
а се занишува Златковски Стоимко. 

Од Основниот суд СКОПЈЕ I - Скопје, Срег. бр. 
2439/96. (7660) 

Основниот суд Скопје 1 - СкопЈе, со решението 
Срег. бр. 1930/96 на регистарска влошка бр. 1-61451 “О-
О-О, ја заниша во судскиот регистар промената на седи-
ште на Приватната здравствена организација - специ-
јалистичка ординација по кожни и венерични болести 
„Д-Р СВЕТЛАНА“ п о ул. ,.П Октомври“ бр. 16/29, 
СКОПЈС ^ 

Новото седиште на ординацијата с на ул. „11 Ок-
томври“ бр. 16/29, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1930/96. Т Т (7661) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2110/96, на регистарска влошка бр.1-52763-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма основач и проширување на дејности на Претприја-
тието за производство и услуги „ЛЕНИКОМАК" 
д.о.о. ул. „“Пандил Шишков“ бр. 14/1, Скопје. 

Новиот назив на фирмата е Претпријатие за прои-
зводство, и, услуги ,„ЛЕНИКОМАК" д.о.о. ул. „Пан-
дил Шишков бр. 14/1, во претпријатието пристапува 
Тања Мрзљак. 

Дејности: 011315, 011320, 012002, 012142, 012201, 
012321, 013021, 013050, 013121, 013200, 020209, 060609', 
090183, 011231, 012202, 012410, 012429. 

Се брише Ѓурѓина Данчула, се запишува Тања 
Мрзљак. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2110/96. (7621) 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 
080121, 110301, 110903, 110905, 110909, 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1218/96. (7716) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1320/96 на регистарска влошка бр. 2-1036-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Електромонтажна, услужна и прометна за-
друга „ЕЛЕКТРОТЕРМА" ц.о. увоз-извоз, ул. „Ру-
звелтова" бр. 1, Скопје. 

На ден 30.04.1996 год., од задругата истапил Ројчи-
нов Андреја. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1320/96. ' (7712) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1900/96 на регистарска влошка бр. 1-664-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на“ 
ДОО за производство, услуги и промет „ЕЛЕКТРО-
МЕТАЛ" ц.о. ул. „120" бр. 2, Тетово. 

Усогласување на Д.О.О. „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" ц.о. 
за производство, услуги и промет ул. „120" бр. 2, Те-
тово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1900/96/ ^ ^ ^ ^ (7713) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1058/96 на регистарска влошка бр. 2-751-2-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Радиодифузното претпри-
јатие МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 
ОСНОВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН ДЕЛ МАКЕДОН-
СКА ТЕЛЕВИЗИЈА бул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје. 

Се брише Сашо Орданоски, директор, а се запишу-
ва Сталин Лозановски, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1058/96. (7714) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1370/96 на регистарска влошка бр. 1-65745-0- 1 

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, трговија, 
туризам и услуги „ВИП-М" д.о.о. експорт-импорт, 
Градски Трговски Центар I спрат локал 4, Скопје. 

Се менува лицето овластено за застапување во вна-
трешен и надворешен трговски промет. 

Се брише Андоновска Татјана, директор без огра-
ничување. 

Се запишува Цветановски Митко, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Срег. бр. 
1370/96. (7715) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1624/96 на регистарска влошка бр. 1-68086-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Производното, трговско, угостителско и услужно 
претпријатие „НАТАЛИ-Д.Р" д.о.о. увоз-извоз, ул. 
180 бр. 12/1, Тетово. 

Основач на претпријатието е Добреска Ружица од 
Тетово. 

Дејности: 01221, 012310, 012321, 012322, 012421, 
012611, 012613, 012614; 012615, 012622, 012820, 013021, 
013022, 013073 , 013121, 013200, 013400, 060501, 060502, 
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, 
070229, 070230, 07024р, 070250, 070260, 070121, 080201, 
080202, 090121, 090129, 090140, 090181, 090201, 090209, 
110301, 070310, 070320. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Добреска Ружица од 
Тетово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1624/96. - (7717) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2066/96 на регистарска влошка бр. 1-66389-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за промет и услуги „ВЕЈ“ д.о.о. 
ул. „Коце Металец“ бр. 92, Скопје. 

Се брише Мирсад Вечка, директор а се запишува 
во внатрешен и надворешен промет Фикрет Вечка, ди-
ректор. ' 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје„ Срег. бр. 
2066/96. ^ (7718) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 1218/96 на регистарска влошка бр. 1-16038-0-
0-0, го запиша проширувањето на дејноста на Тргов-
ското претпријатие ДОЈЧИН“ ц.о. увоз-извоз, ул. 
,Дебарска“ бр. 22, Тетово. 

Основниот суд Скопје I - Скопје,4 со решението 
Срег. бр. 11926/95 на регистарска влошка бр. 1-65158-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија, производство и услуги 
МИРАБЕЛ" д.о.о. извоз-увоз, ул. „Бутелска“ бр. 6, 

Сксшје. 
Претпријатието е основано со Акт за основање бр. 

1/1 од 16.10.1995 год. 
Дејности: 012611, 012613, 012615, 012622, 012699, 

012703, 012810, 012820; 012830, 060501, 060602, 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, 080190, 080201, 
080202, 110109, 110302, 090209, 110303, 110304, 110309, 
110909, 070310, 070320, застапување на странски лица, 
посредување во надворешно-трговскиот промет, реек-
спорт, продажба на стоки во посебни царински про-
давници, консигнациона продажба, услуги во меѓуна-
родна шпедиција, обавување малограничен промет со 
Грција, Албанија и Бугарија. 

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

За обврските преземени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со целокупниот 
имот. 
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Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Додевска Лена, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
11925/96. (7719) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2317/96 на регистарска влошка бр. 1-2136-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејности на Новинската издавачко претпријатие 
„СТУДЕНТСКИ З Б О Р “ ц.о. ул. „Пиринска“ бб бара-
ка бр. 5, Скопје. 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 
продажба на таксени и даночни вредносници. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2317/96. (7734) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1042/96 на регистарска влошка, го запиша 
во судскиот регистар основањето на Претпријатието 
за трговија, застапување и услуги „ЕУРИС МАК“ 
д.о.о. увоз-извоз, ул. „Воин Драшкоци" бб, Скопје. 

Претпријатието е основано од Стојан Илиевски од 
Република Австрија и Огниан Бозарев од Република 
Бугарија. 

Дејности: 011711, 011723, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
!090132, 090133, 090139, 110302, 110303, 110309, 110909, 
070310, 070320, посредување и застапување во промет 
на стоки и услуги, застапување на странски лица, про-
дажба на странски стоки од консигнациони складишта 
(консигнација), реекспорт. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1042/96. (7735) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2561/96 на регистарска влошка бр. 1-10082-0-
0-0, го заниша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Претпријатието за производство, услуги, 
трговија на големо и мало „АРСО“ увоз-извоз ц.о. ул. 
„Самоилова“ бр. 39, Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
013400, 070132. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2541/96. „ „ „ „ ( 7 7 3 6 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1355/96 на регистарска влошка бр. 1-38133-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за деловни услуги, внатре-
шна и надворешна трговија „ОСКАР-КОМЕРЦ" из-
воз-увоз д.о.о. бул. „Јане Сандански“ бр. 78, Скопје. 

Се брише основачот Миле Ивановски од Скопје. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

1355/96. ^ ^ ^ ^ (7741) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег бр. 2064/96 на регистарска влошка бр. 1-16968-0-
0-0, Ја заниша во судскиот регистар промената на пре-
зиме и проширување на дејност на Претпријатието за 
трговија и услуги „ЕВРОКОМП 92'' д.о. увоз-извоз 
ул „АлиЈа Авдовиќ“ бр 32, Скопје 

Дејноста во внатрешен промет сс проширува со: 
012810, 013021, 013121, 013122, 110309, 120350, 110109. 

Презимето на основачот сс менува од Бајрамова на 
Бајрами, името на сегашното лице за застанување ќе 
гласи Рабит Бајрами 

Од Основниот суд СКОПЈС I - С К О П Ј С , Срег. бр. 
2064/96. (7742) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2878/96 на регистарска влошка бр. 4-51-0-0-0, го запи-
ша во судскиот регистар проширувањето на дејност на 
Авто-мото друштво „СТРУГА“, ул. „Пролетерски 
бригади“ бб, Струга. 

Дејности: продажба на мало на административни 
таксени марки, продажба на мало на даночни вредно-
сници и хартии од вредност. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2878/96. 
^ ^ ^ ( 7 5 1 6 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 6350/96 на регистарска влошка бр. 1-14399-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар прошируваното на 
дејноста и запишувањто) на НТП на „ДАНДАР" - при-
ватно претпријатие за изведување на занаетчиски ра-
боти во градежништвото и промет на големо и мало 
ц.о. с. Кадино, Скопје. 

Дејноста се проширува во внатрешен промет со: 
110903, се запишува надворешен трговски проемт со: 
070310, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди 070320, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

Лице овластено за застапување во надворешен 
тргоски промет с Богдановски Младен - директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
6350/96. (7577) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2449/96 на регистарска влошка бр. 1-65143-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, трговија 
и услуги „УНИМАК-ХЕМИКАЛ" д.о.о. увоз-извоз 
ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2/4, Скопје. 

Се брише Дацев Илија се запишува Јован Иванов 
како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2449/96. (7579) 

I Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1165/96, на регистарска влошка бр. 1-28407-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице 
овластено за застанување во внатрешен трговски 
просмт и НТР на „ЕУРОБОСС -92" д.о.о. за прои-
зводство, трговија, услуги ексиорт-имирот ул. „Живко 
Брајковци“ бр. 6, Скопје. 

Основачи: Фериде Љамалари од Скопје и Ханифе 
Љамалари од Скопје. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
има и за своја сметка. 

За сторените обврски одговара со сите свои сред-
ства. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот промет е основачот Фе-
риде Љамалари директор без ограничување. 

Од основачите, основачот Фадиљ Љамалари иста-
пува со тоа што својот основачки флог и го отстапува 
на Ханифе Ламалари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1165/96. (7580) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1481/96, на регистарска влошка бр. 1-68104-
0-0-0, го заниша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост Претпријатието за производ-
ство, промет и услуги „ЕКЕ-КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. 
„Крсте Асенов“ бр. 1/2-8, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
бр. 01-96 од 25.6.1996 год. а основач е Шефки Остро-
в а ва од с. Пожарање-Витина СР Југославија. 
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Дејности: 011721, 011941, 011949, 012321, 012322, 
012421, 01280,! 013121, 013042, 050301, 050302, 060501, 
060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 080121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 
080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090131, 
090133, 090181, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 
11620, 1109:2, 110903, 110905, 110909, 070320, 070310, 
надворешна трговија со прехрамбени производи, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, за-
стапување на странски фирми посредување во надво-
решно трговскиот промет, меѓународна шпедиција, 
продажба на странска стока и консигнација. 

Неограничени овластувања-целосна одговорност, 
в.д. директор на претпријатието во внатрешниот и на-
дворешниот трговски промет е Есма Дациќ од Скопје 
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1481/96. ' (7581) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1962/96, на регистарска влошка бр. 1-24447-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште на Претпријатието за производство и промет 
на големо и мало „УКРАИНА ТРАДЕ" извоз-увоз 
д.о.о. бул. „Јане Сандански“ бр. 108/22, Скопје. 

Ново седиште на фирмата с: Бул. „Јане Сандан-
ски“ бр. 108/22, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1962/96. (7582) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2154/96, на регистарска влошка бр. 1-35264-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це на Претпријатието за производство, услуги и трго-
вија на големо и мало ,.ЦЕКО“ увоз-извоз д.о.о. ул. 
,.Филип Фплиповнќ" бр. 16, Скопје. 

Се брише Ацо Цоковски, директор, а се запишува 
во внатрешен и надворешен промет Сузана Цековска, 
директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2154/96. (7583) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2562/96 на регистарска влошка бр. 1-19441 “О-
О-О ја заниша во судскиот регистар промената на седи-
ште и промена на лице овластено за застапување на 
Претпријатието за трговија и услуги „МОНАРХ“ 
д.о.о. увоз-извоз, ул. „Цветан Димов“ бр. 129, Скопје. 

Се менува седиштето на фирмата од ул. „Душан 
Тасковиќ" бр. 45/9, Скопје, на ул. „Цветан Димов“ бр. 
129, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Андовска Соња, 
директор со неограничени овластувања, а се запишува 
Брнзев Ѓокица, директор со неограничени овластува-
ња за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2562/96. (7656) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2392/96 на регистарска влошка бр. 1-16804-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на 
основач и проширување на дејност на Претпријатието 
за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало 
и услуги ,.ЕЛИМАР" д.о. ул. „Миле Попјорданов" бр. 
70/10, Скопје. 

Истапува основачот Елена Маленкова. 
Дејности: 013400, 050100, 050202, 050301, 110309, 

110402, 110403, 110404, 110909, реекспорт, малограни-
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чен промет со соседните земји, консигнациона прода-
жба на странски стоки, меѓународна шпедиција, заста-
пување и посредување во прометот со стоки и услуги. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2392/96. (7657) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2331/96 на регистарска влошка бр. 1-3566-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на 
основач, истапување на Претпријатието за промет на 
големо и мало со увоз-извоз „БАЛКАН“ д.о. Скопје, 
Г.Т.Ц. Скопје спрат 2, секција 3, бр. 3. 

Од претпријатието како основач истапува лицето 
Владимир Јосифовски од Скопје од 20.08.1996. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
2331/96. (7658) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2312/96 на регистарска влошка бр. 1-9162-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и директор на Претпријатието за туристичко 
посредување и трговија на големо и мало „НОРА“ 
ц.о. експорт-импорт, ул. „Штипска“ бр. 2, Тетово. 

Кон претпријатието пристапува Хајрие Имери. 
Се брише Бујар Имери, а се запишува Хајрие Име-

ри, како нов директор. 
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 

2312/96. (7659) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.660/96 од 30.Х.1996 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТ „Алди Импекс“, 
с. Студеничани од Скопје, ул; бр. 1. 

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

За стечаен управник е одреден Димитровски 
Илија, Скопје, ул. „Димо Хаџи Димов“, бр.41, телефон 
203-937. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 18.ХII.1996 година во 11,15 часот, во 
барака 4, соба бр. 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2023) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето на поранешниот Окружен стопански суд - Скопје е 
отворена стечајна постапка со решението И. Ст.бр.142/ 
96 од 08.1У.1996 година над должникот Трговско прет-
пријатие „Еурокомерц" ц.о. увоз-извоз - Тетово, ул. 
„А.Здравковски" бр. 11. 

За стечаен судија е одредена Слаѓана Илиеска, су-
дија при Основниот суд во Тетово. 

За стечаен управник е одреден Симоски Глигур од 
Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 222 - телефон 22-025. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 22.1.1997 година во 10,30 часот, соба бр. 
60 при овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (2024) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Сг.бр.378/96 од 14.Х.1996 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТУ „Лао Комерц“ 
од Скопје ул. „Видое Смилевски-Бато" бр.65-2/8. 

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

За стечаен управник е одреден Димитријевски 
Илија, Скопје ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 41, телефон 
203-937. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 18.ХИ.1996 година во 11,00 часот, во 
барака 4, соба бр. 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2025) 

Основниот суд во Кичево, објавува дека со решени-
ето Ст. бр. 54/96 од 04.Х1.1996 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ДОО за производство на 
текстилна конфекција „Кикотекст" од Кичево, ул. 
„Магистрален пат“ број 20. 

За стечаен судија е одреден Миле Анѓелески, судија 
во Основниот суд во Кичево. 

За стечаен управник е одреден м-р. Драги Смиљков 
со стан на ул. „4-ти Јули“ бр. 184/1-60 во Кичево со 
телефон број 36-630. 

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

Рочиште за испитувње на пријавените побарувања 
се закажува на 24.ХН.1996 година во 12 часот, во Ос-
новниот суд во Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево. (2026) 

Основниот суд во Кичево, објавува дека со решени-
ето Ст.бр.113/96 од 04.ХИ.1996 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ДОО „Столичара" од 
Македонски Брод, ул. „Маршал Тито“ бб. 

За стечаен судија е одрден Абдула Лимани, судија во 
Основниот суд во Кичево. 

За стечаен управник е одреден Боро Маркоски 
Сланско - Македонски Брод телефон бр. 74-475. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 24.ХП.1996 година во 13 часот, во Ос-
новниот суд во Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево. (2027) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето, Ст.бр. 231/96 од 14.Х.1996 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ПТУ „Фортуна 84 Про-
мет“ од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 19/5. 

За стечаен судија е одреден Исмаилаки Хасани, су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од 
Тетово, ул. ,,Димо Гавроски Кара“ бр. 76, телефон 
33-370. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 16.ХП.1996 година во И,ЗО часот, соба 
бр. 60 при овој суд. 

Од Основниот суд од Тетово. , (2028) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето Ст.бр.95/96 од 25.X. 1996 година е отворена стечајна 
постапка на должникот и т н „Аутомаркет Соната“ од 
Тетово, ул. „Илинденска“ б.б. 

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од 
Тетово, ул. ,Димо Гавроски Кара“ бр. 76, телефон 
23-730. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 15.1.1997 година во 10,00 часот, соба бр. 
60 при овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (2029) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето Ст.бр. 291/% од 25.Х.1996 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ПП „Диониси" од Г.Ре-
чица. 

За стечаен судија е одреден Исмаилаки Хасани, су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од 
Тетово, ул. „Димо Гавроски Кара“ бр. 76, телефон 
23-370. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се задолжува на 15.1.1997 година во 10,30 часот, соба 
бр. 60 при овој суд. 

Од Основниот суд од Тетово. (2030) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето Ст.бр. 228/96 од 14.Х.1996 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ПТП „Речица Комерц“ 
од Тетово, ул. „113" бр. 38. 

За стечаен судија е одреден Убавка Сергениевска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од 
Тетово, ул. „Димо Гавроски Кара“ бр. 76, телефон 23-
370. 

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

Рочиште за испитување се на пријавените побару-
вања се закажува на 16.ХИ.1996 година во 11,00 часот, 
соба бр. 60 при овој суд. 

Од Основниот суд од Тетово. (2031) 
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Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето Ст.бр.325/96 од 25.Х.1996 година е отворена сте-
чајна постава над должникот ПП „Бравла" од Тетово, 
ул? „ЈНА“ бр. 41/11. 

За стечаен судија е одреден Сл агана Илиевска, су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од 
Тетово, ул. „Димо Гавроски Кара“ бр. 76, телефон 
23-370. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 15.1.1997 година во 09,30 часот, соба бр. 
60 при овој суд. 

Од Основниот суд од Тетово. (2032) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето Ст.бр.277/96 од 14.Х.1996 година е отворена сте-
чајна постапка над ,должникот ППТТ „Арбреша" од 
Тетово, ул. „Срашо Пинџур" бр. 3. 

За стечаен судија е одреден Загорка Белковска, су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од 
Тетово, ул. „Димо Гавроски Кара“ бр. 76, телефон 
23-370. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 16.XII. 1996 година во 12,00 часот, соба 
бр. 60 при овој суд. 

Од Основниот суд од Тетово. (2033) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето Ст.бр.336/96 од 14.Х.1996 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ПТТ! „ЗС Компани“, с. 
Синичане. 

За стечаен судија е одреден Исмаилаики Хасани, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од 
Тетово, ул. „Димо Гавроски Кара“ бр. 76, телефон 
23-370. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 16.ХН.1996 година во 12,30 часот, соба 
бр. 60 при овој суд. ^ 

Од Основниот суд во Тетово. (2034) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.585/96 од 28.Х.1996 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП „Макимпорт" од 
Скопје, ул. „140" бр. 143. 

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

За (стечаен управник е одреден Тодорче Петрески од 
Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 18.ХН.1996 година во 10,00 часот, во 
барака 4, соба бр. 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2035) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 102/96 од 29.Х.1996 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПП „Лека“ 
ДОО Скопје, ул. „Зеленика“ бр. 7. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ѓорѓоноски Ристо од 
Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 10/1-2, телефон 
318-852. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувала 
се закажува на 24.Х11.1996 година во 9,00 Часот, во 

- барака 4, соба бр. 6 при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2036) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Сг.бр.570/96 од 28.Х.1996 година е отворена 
стечајна постапка над должникот СДФК „Маџари" од 
Скопје, ул. „Благоја Стефковски" бб. X / 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд; / ч 

За стечаен управник е одреден Ѓорѓи Божиновски, 
од Скопје, ул. ,Ленинова“ бр. 63/11-7, Телефон 132-289. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 18.ХИ.1996 година во 11,00 часот, во 
барака 4, соба бр. 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2041) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.201/96 од 25.IX.1996 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ПОС „Треска-Осогово" 
од Крива Паланка. Г 

За стечаен судија е одреден Благоја Цветковски, 
судија при овој суд. ( 

За стечаен управник е одреден Цветан Митевски, 
дипломиран правник од Крива Паланка, ул. „Маршал 
Тито“ бр. 167, телефон 75-001. 

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

Рочиште за Испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 15.XI.1996 година во 10,00 часот, сала 
бр. 7/11 на овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 108/96 од 29.Х.1996 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППМУ „ДЕ-
ОМАК" увоз-извоз од Скопје, ул. „Јордан Филиповиќ" 
бр. 6. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Горѓоноски Ристо од 
Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 10/1-2, телефон 
318-852. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побрувања 
се закажува на 24.ХН.1996 година во 8,50 часот, во 
барака 4, соба бр. 6 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II --Скопје. (2037) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Основниот суд Скопје П во Скопје објавува дека со ' 

решението III Л. бр. 75/96 од 17.Х.19% година, заклу-
чена е ликвидациона постапка над должникот Произ-
водно трговско претпријатие „Металпласт“ експорт-
импорт Ц.О. Скопје, бул. АВНОЈ бр. 16/1-25. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата во Основ-
ниот суд Скопје II - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2008) 

Основниот суд Скопје II во Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 129/96 од 05.Х1.1996 година се заклу-
чува ликвидациона постапка над Производно, трговско 
услужно претпријатие „Манта 5" с. Арачиново -
Скопје. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должникот да се брише од регистарот на претпријати-
јата при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2009) 

Основниот суд Скопје II во Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 69/96 од 5.Х1.1996 година се заклучува 
ликвидациона постапка над Претпријатието за произ-
водство, трговија на големо и мало „РТ Флекс Компа-
ни“ експорт-импорт Скопје со седиште на ул. „Ѓорѓи 
Сугаре" бр. 6/1-11. 

По правосилноста на решението должник да се из-
брише од регистарот на претпријатијата при Основниот 
суд Скопје И - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2010) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 222/96 од 18.Х.1996 година се отвора 
постапка за редовна ликвидација над ТПП ,Лида Ко-
мерц“ од Скопје, бул. АСНОМ бр. 44 локал 1. 

За Ликвидационен управник се определува Ружица 
Алексиќ од Скопје, ул. „Никола И. Мајски“ бр. 41/11, 
телефон 511-946. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 18.XII.19% година во 10,35 часот барака 4, 
соба број 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2011) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Л. бр. 30/% од 25.X.1996 година се отвора по-
стапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
трговија и услуги „Денис“ увоз-извоз Џ.О., Куманово 
со жиро сметка при ЗПП - Филијала Кумандво. 

За Ликвидационен управник се определува Трајко 
Цаневски од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48Ј теле-
фон 22-222. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 06.XII.1996 година во 9,00 часот, во соба број 
7ЛИ во судот. 

Од Основниот суд во Куманово. (2012) 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реиц?т 

нието Л. бр. 34/96 од 12.Х1.1996 година се отвора по-
стапка за редовна ликвидација над Претпријатиј,ата за 
производство, трговија и услуги „Маржи - 95" експорт 
- импорт ДОО - Куманово со жиро сметка при ЗПП -
филијала - Куманово. ' 

За Ликвидационен управник се определува Трајко 
Цаневски од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48, теле-
фон 22-222. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 24.XII. 1996 година во 9,00 часот соба број 7/ 
III во судот. 

Од Основниот суд во Куманово. (2013) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Л.' бр. 29/96 од 11.XI. 1996 година се отвора по-
стапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
производство, трговија на угостителство и услуги „Де-
бида" увоз-извоз П.О. - Куманово, ул. „Брака Филипо-
виќ" бр. 18 со жиро сметка 40900-601-33689 при ЗПП -
филијала Куманово. 

За Ликвидационен управник се определува Трајко 
Цаневски од куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48, теле-
фон 22-222. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 24.1.1997 година во 9,00 соба број 11/Ш во 
судот 

Од Основниот суд во Куманово. (2014) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Л. бр. 23/96 од 11.XI.1996 година се отвора по-
стапка за редовна ликвидација над ПИТУ „Бајка“ Ц.О.-
увоз-извоз од Куманово ул. „Титова Митровачка" бр. 
23 со жиро сметка при ЗПП - филијала - Куманово. 

За Ликвидационен управник се определува Цаневски 
Трајко од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48, телефон 
22-222. 
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 24.1.1997 година во 9,00 часот, соба број 1ЛИ 
во овој суд 

Од Основниот суд во Куманово. (2015) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Л. бр. 33/96 од 11.XI. 1996 година се отвора по-
стапка за редовна ликвидација над Станбената задруга 
„Стреа44 од Куманово, ул. „Никола Тесла44 бр. 160 со 
жиро сметка бр. 40900-697-9807 при ЗПП Филијала -
Куманово. 

За Ликвидационен управник се определува Трајко 
Цаневски од Куманово, ул. „11 Ноември44 бр. 48, теле-
фон 22-222. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на,деи 24.1.1997 година во 9,00 часот соба број ИЛИ 
на овој суд 

Од Основниот суд во Куманово. (2016) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Л. бр. 31/96 од 11.Х1.1996 година се отвора по-
стапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
производство и трговија на големо и мало „Ико-Ком" 
Д.О. - Куманово со жиро сметка при ЗПП - Филијала -
Куманово. 

За Ликвидационен управник се определува Трајко 
Цаневски од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48, теле-
фон 22-222. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 24.1.1997 година во 9,00 часот соба број ИЛИ 
во судот 

Од Основниот суд во Куманово. (2017) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението II Л. бр. 279/96 од 05.Х1.1996 година се 
отвора постапка за редовна ликвидација над Претприја-
тието за производство, трговија, транспорт, туризам и 
услуги „Катерина АС“ ДОО, Скопје, ул. „Маршал Ти-
то“ бр. 95 со жиро сметка бр. 40120-601-334998. 

За Ликвидационен управник се определува Томо Па-
новски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 64/2/9, 
телефон 162-067. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 20.ХП.1996 година во 8,00 часот соба број 26 
во зградата на Апелациониот суд - Скопје. 

Од Основниот суд I - Скопје. (2018) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето Л. бр 13/96 од 22.Х.1996 година се отвора постапка 
за редовна ликвидација над должникот ПТП „Флора44 

од с. Добарце. 
За Ликвидационен управник се определува Перо Јо-

вановски од Тетово, ул. ,Димо Гавроски Кара44 бр. 76, 
телефон 23-370. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 25 .XII. 1996 година во 9,00 часот, соба број 60 
при овој суд 

Од Основниот суд во Тетово. (2019) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението II Л. бр. 278/96 од 07.XI. 1996 година се 
отвора постапка за редовна ликвидација над Претприја-
тието за производство, трговија и услуги „Емаком" 
ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Волгоградска" бр. 2-
3/10 со жиро сметка бр. 40100-601-322009. 

За Ликвидационен управник се определува Радослав 
Кипровски од Скопје, бул. „АСНОМ44 бр. 8/3-36, теле-
фон 415-054. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 18.ХП.1996 година во 11,00 часот соба број 
26 во зградата на Апелациониот суд - Скопје 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2020) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 232/96 од 08.X.1996 година се отвора 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
внатрешна и надворешна трговија „Ади - Комерц44 

ДОО - Скопје, со седиште на ул. „378" бр. 41, со жиро 
сметка 40100-601-144129. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 25.Х1.1996 година во 8,20 часот соба број 59 
во зградата на Апелациониот суд - Скопје 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 280/96 од 07.Х1.1996 година се отвора 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
промет и услуги „Боки - Турс44 - Скопје со седиште на 
ул. „Руџер Бошковиќ“ бр. 17-2-1 и жиро сметка 40100-
601-322126. ) 
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За Ликвидационен управник се определува Драги 
Трпевски од Скопје, ул. „Христо Чернопеев" бр. 1 - А, 
телефон 217133. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувана на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 18.XII. 1996 година во 11,15 часот, соба број 
26 во зградата на Апелациониот суд - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2022) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 204/96 од 18.Х.1996 година се отвора 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
производство, промет и услуги „Бран Комерц“ од 
Скопје со седиште на ул. „Кузман Јосифовски - Питу“ 
бр. 19/9-41 со жиро сметка 40100-601-316996. 

За Ликвидационен управник се определува Бранко 
Димитровски од Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев - Ја-
смин“ бр. 6/1-7. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 18.XII. 1996 година во 11,45 часот, барака бр. 
4 соба број 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2042) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
реи ението II Л. бр. 280/96 од 05.XI.1996 година се 
отвора постапка за редовна ликвидација над Претприја-
тието за промет и услуги „Филип И“ експорт-импорт 
Д.О.О. - Скопје со седиште на ул. „Мариовска“ бр. 22 и 
број на жиро сметка 40100-601-222494. 

За Ликвидационен управник се определува Дабески 
Жарко од Скопје, ул. „Скупи 6" бр. 23, телефон 310-
589. 

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

Се закажува рочиште за испитувано на пријавените 
побарувана на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 27.XII. 1996 година во 9,30 часот, во барака 
бр. 4 соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (2043) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 205/96 од 07.XI.1996 година се отвора 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
промет и услуги „ Ал-Ви Компани“ ц.о. експорт-импорт 
- Скопје со седиште на Булевар АВНОЈ бр. 82Л-23 и 
жиро сметка бр. 40100-601-132375 - ЗПП - Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Дабески 
Жарко од Скопје, ул. „Скупи 6" бр. 23. 

Се , повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавуваното на огласот во „Службен весник на 

РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот долж-
ник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 27.XII.1996 година во 10 часот, во барака бр. 
4 соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2044) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 8/96 од 09.Х.1996 година се отвора 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
производство, внатрешен и надворешен промет на 
стоки на големо и мало „Шери Компани“ Д.О. експорт-
импорт - Скопје со седиште на ул. „Виетнамска“ бр. 58. 

За Ликвидационен управник се определува Дабески 
Жарко од Скопје, ул. „Скупи 6" бр. 23. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 21.XII. 1996 година во 10,00 часот, во барака 
бр. 4 соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (2045) 
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Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за производство и трговија на големо и мало „Хи-
дро - Мак Инженеринг“ ц.о. увоз-извоз - Скопје (57%) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трго-
вија на големо и мало и производство на конфекција 
„Борсалино" експорт-импорт д.о.о. - Скопје (5797) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за вна-
трешен и надворешен промет на големо и мало „Су-
мер" ц.о. - Скопје“ (5807) 

Тркалезен печат и штембил ,под назив: „Претприја-
тие за промет на големо и мало, производство, услуги 
„Бад Комерц“ Д.О. извоз - увоз - Скопје, ул. „Народен 
Херој“ бр. 23/3-12. (5824) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за 
завршни занатски работи во градежништвото ,,Лабин 
Инженеринг“ д.о. експорт-импорт-Скопје (6075) 

Правоаголен печат под назив: „Ноќен клуб „Оран-
ски“ - Орански Николај, „Сава Ковачевиќ“ бр. 29-а, 
тел. 229-459 - Скопје“ (6076) 

Тркалезен печат под назив: „Приватно претприја-
тие за производство и трговија извоз-увоз „С-1" -
Скопје ' (6077) 
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Тркалезен печат под назив: Бродарско друштво 
„Мирче Ацев“ - Скопје (6078) 

Тркалезен печат под назив: Здружение на жените 
ромки „Есма“ - Скопје (6079) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за произ-
водство, промет, економска пропаганда и маркетинг 
„Либеро“ експорт-импорт д.о.о. - Скопје“ (6080) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие и кому-
нални производи, услужни работи „Комуналец“ со ц.о. 
- Прилеп и штембил под назив: ЈП „Комуналец“ со 

Ц.О. - Прилеп 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 0474508 издаден од ОВР-Ресен на име 
Арслановски Нејат, ул. „Славејко Арсов“ бр. 28, Ресен 

(6050) 
Пасош бр. 0003760/92 издаден од УВР-Тетово на име 

Адемо Шабан, с. Стримница, Тетово (6051) 
Пасош бр. 147506 издаден од УВР-Тетово на име 

Елмази Абдилазис, ул. „Ј. Сандански“ бр. 6-98 сг.23, 
Тетово (6052) 

Пасош бр. 057939 издаден од ГУВР-Скопје на име 
Лилјана Илиевска, ул. „Варшавска“ бр. 9-а Скопје 

(6053) 
Пасош бр. 209132/94 издаден од ГУВР Скопје на име 

Атнан Адеми с. Грушино Скопје (6054) 
Пасош бр. 0454447 издаден на име Костадинов 

Илија, Миравци, Гевгелија (6055) 
Пасош издаден на име Весели Беби, ул. „Страшо 

Пинџур" бр. 3 Гевгелија (6056) 
Чекови од тековна сметка бр. 618-50 од бр. 

11503435-1150449 издаден од Стопанска банка а.д. 
Скопје на име Франц Улчар, ул. „Владимир Комаров“ 
бр.40/2/2 Скопје (6057) 

Тековна сметка издадена на име Манев Драгослав 
Штип (6058) 

Чекови од тековна сметка бр. 27064-63 издадени од 
Стопанска банка а.д.- Скопје на име Димитар Стојми-
ровски, ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 18/2-7 Скопје (6059) 

Чекови од тековна сметка 5986-71 од бр. 11960677 до 
11960685 издадена од Стопанска банка а.д. Скопје на 
име Венера Јаневска, ул. ,Ленинова“ бр. 60/2 Скопје 

(6060) 
Чекови од тековна сметка бр. 25851-38 од бр. 

12074415 до 12074429 издаден од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Јонче Коневски, ул. „Корзика" бр. 30 н. 
Влае Скопје (6061) 

Чекови од тековна сметка бр, 1822/51 издадена на 
име Виолета Серафимова, ул. „Скопска“ бр. 29 Кочани 

(6062) 
Чекови од тковна сметка 40424-58 од бр. 11497184 до 

11497187 издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје на 
име Делов Бошко, ул. „Љуба Ивановиќ“ бр. 38-3-19 
Скопје (6063) 

Чекови од бр. 12152182 до 12152196 издадени од Сто-
панска банка а.д. Скопје на име Нацева Иванка ул. „13 
Ноември“ бр. 16, Скопје в , (6082) 

Чекови од тековна сметка бр. 34963, 13!7641, 124464 
издадена на име Блажески Зоран, ул. „Н. Доага“ бр. 96, 
Крушево (6064) 

Чекови од тековна сметка бр. 10674232 и 10674233 
издаден од Стопанска банка а.д.- Скопје на име Благоја 
Трајковски с. Марино, ул. „410" бр. 5 Скопје (6065) 

Чекови од тековна сметка бр. 87178205 до 8718210 
издаден од Стопанска банка а.д. Скопје на име Стеван 
Попчески, ул. „И.Лола Рибар“ бр. 72/2-4 Скопје (6066) 

Чекови од тековна сметка бр. 107980-72 бр. 2732653, 
21732654 и 2732655 издаден од Комерцијална банка а.д.-
Скопје на име Раде Смилевски, Скопје (6067) 

Работничка книшка издадена на име Ќенан Бе-
лули, с. Буковиќ Скопје (6068) 

Чековна книшка бр. 12029572 до 12029580 издадена 
од Стопанска банка а.д.- Скопје на име Тешевска Ана-
стасија, ул. „Коце Металец“ бр. 4/18 Скопје (6069) 

Чековна книшка бр, 11975715 до 11975723 издаден од 
Стопанска банка а.д. - Скопје на име Љупчо Ѓорѓиев, 
ул. Димо Хаџи Димов“ бр. 71 Скопје (6070) 

Чековна книшка бр. 7535/25 издадена од Охридска 
банка а.д. Охрид на име Христовски Панде ул. „Дими-
тар Влахов“ бр. 26 Охрид (6071) 

Чековна книшка 853/75 11 чекови издадени од 
Охридска банка а.д.- Охрид на име Апостолоска Мира, 
ул. „Абас Емин“ бр. 31, Охрид (6072) 

Чековна книшка 8295/92 6 чекови издадени од 
Охридска банка а.д. Охрид на име Стојаноски Глигор, 
с. Ботун Охрид (6073) 

Чековна книшка бр. 0048083.70 бр. 03513041, 
03513043, 03513046, 0003513040 и 0003513044 издаден од 
Комерцијална банка а.д.- Скопје на име Јовановиќ 
Спаса, Скопје (6074) 

Пасош бр. 0619935 издаден од УВР Прилеп на име 
Аризанкоски Марјан, ул. „Борис Кидрич" бр. 93 При-
леп 7 (5925) 

Пасош бр. 81700/93 издаден од ОВР - Струга на име 
Беќироски Бајрам, ул. „Боро Дуни“ бр. 30 Струга 

(5946) 
Пасош бр. 836334/% издаден од ГУВР - Скопје на име 

Мирсад Карадовиќ, ул. Б. Стевковски“ згр. 17/3/2, 
Скопје (5915) 

Пасош бр. 148252/93 издаден од УВР - Тетово на име 
Дана Серафимоска, с. Брвеница, Тетово (5916) 

Пасош бр. 359791/94 издаден од ГУВР - Скопје на име 
Тахири Љумније, ул. „172" бр. 13-а, Скопје (5917) 

Пасош бр. 137208/93 издаден од ОВР - Струга на име 
Зиба Лумтуни, с. Ливада, Струга, - (5947) 

Пасош бр. 83011/93 издаден од ОВР . Струга на име 
Селадин Рамадани, с. Шум, Струга, (5948) 

Пасош бр. 730495 издаден од УВР - Штип на име 
Глигоров Тони, с. Таринци, Штип (5949) 

Пасош бр. 0495593 издаден од УВР - Гевгелија на име 
Вацев Драги, ул. „Илинденска“ бб, Гевгелија (5959) 

Пасош бр. издаден од МВР - Гевгелија на име Коко-
зов Никола, с. Негорци, Гевгелија (5870) 

Пасош бр. 0582876 издаден на име Ѓорѓиевска Досија, 
с. Ел елче, Д. Хисар (5945) 

Пасош бр. 0798998/76 издаден од ОВР - Крива Па-
ланка на име Стојановски Дејанче, с. Конопница К. 
Паланка (5925) 

Пасош бр. 0007260/92 издаден од УВР - Тетово на име 
Небиу Хири, с. Палатица, Тетово (5926) 

Пасош бр. 955086/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Влатко Јакимовски, бул. „Ј. Сандански“ бр. 38/17, 
Скопје (5934) 

Пасош бр. 224396/94 издаден од УВР - Штип на име 
Љупчо Лазаров, ул. „Сутјеска" бр. 4-2/12, Штеп (5935) 

Пасош бр. 819709/96 издаден од ГУВР - Скопје на име 
Даниела Подунавец, ул. „11 Октомври“ бр. 8/2/15, 
Скопје „ (5951) 

Пасош бр.489361/94 издаден од МВР - Куманово на 
име Махмуди Авди, с. Черкези, Куманово (5952) 

Пасош бр. 390610/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Елвис Сали, ул. „Че Ге Вара" бр. 16, Скопје (5954) 

Чекрови од тековна сметка бр. 14513-85 чекови од бр. 
12434491 до 12434500 и бр. 12099499,12099500 издадени 
од Стопанска банка а. д. - Скопје на име Сашо Капеа 
рев, Скопје (5918) 

Чек-ови од тековна сметка чекови од бр. 0002814410 
до 0002814419; од бр, 0002814380 до 0002814386 л бр 
0002844392 издадени од Комерцијална банка а. д. -
Скопје на име Исмаил Мустафа, Скопје (5919) 

Работничка книшка издадена во Скопје на име Демир 
Грубиќ, Скопје (5877) 

Работничка книшка издадена во Скопје на име Симја-
новски Васил, Скоше (5879) 
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Работничка книшка издадена во Скопје на име Усеин 
Бајрамша, Скопје (5889) 

Работничка книшка издадена во Скопје на име Исмет 
Бачва, Скопје (5891) 

Работничка книшка издадена во Скопје на име Атиде 
Адри, Скопје (5892) 

Работничка книшка издадена во Скопје на име Су-
зана Салиевиќ, Скопје ч (5893) 

Работничка книшка издадена во Скопје на име 
Илинка Буова, бул. „АСНОМ“ бр. 16/3-24, Скопје 

, (5920) 
Работничка книшка издадена во Скопје на име Ми-

лан Марковски, Скопје (5921) 
Работника книшка издадена во Скопје на име Мило-

ван Зарковски, Скопје (5843) 
Работничка книшка изда/, Скопје на име Јонче 

Стојановски, Скопје (5923) 
Работничка книшка издадена во Скопје на име Зо-

рица Сулејманова, Скопје (5938) 
Работничка книшка издадена во Скопје на име Ва-

лентина Франговска, Скопје . (5939) 
Работничка книшка издадена во Скопје на име 

Љупчо Савов, Скопје (5941) 
Работничка книшка издадена во Скопје на име 

Исмаил Рамадани, Скопје (5942) 
Воена книшка издадена во Скопје на име Љубомир 

Трајковски, Скопје (5937) 
Воена книшка издадена во Скопје на име Добре Јаки-

мов, Скопје (5940) 
Чековна книшка бр. 73233-74 и чекови одбр. 3499277 

до 3499290 и од бр. 3545792 до 35445801 издадени од 
Комерцијална банка а. д. - Скопје на име Ана Караку-
товска, Скопје (5873) 

Чековна книшка бр. 71417-40 и чекови од бр. 3198162 
до 3198174 издадени од Комерцијална банка а. д. -
Скопје на име Александар Караџански, Куманово 

(5874) 
Чековна книшка бр. 11896-42 и чекови од бр. 

11923473 до 11923480 издадени од Стопанкса банка а. д. 
- Скопје на име Милко Калкус, ул. „Гоце Делчев“ бр. 
5, н. Илинден, Скопје (5875) 

Чековна книшка бр. 119693-04 и чекови бр. 3359278 и 
3359279 издадени од Комерцијална банка а. д. - Скопје 
на име Љејла Селман, Скопје (5876) 

Чековна книшка бр. 82756-93 и чек бр. 2082690 изда-
дени од Комерцијална банка а. д. - Скопје на име Сла-
вица Реџиќ, Скопје (5936) 

Сведителства од И и III година издадени од ЕМУЦ 
„Тито“ - Охрид на име Тасевски Дорче Стивен, ул. „К: 
Неделковски" бр. 13, Ресен (5870' 

Пасош бр. 477489/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Музафер Металари, бул. Македон, кос. бриг. 1/16, 
Скопје, (5946) 

Пасош бр. 101721/93 издаден од УВР - Скопје на име 
Марија Миноска, бул. Партизан, одреди 72-1а/26, 
Скопје (5947) 

Пасош бр. 930179/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Томислав Јованов, ул. Христо Чернопеев бр. За, 
Скопје (5948) 

Пасош бр. 700938/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Ѓурѓа Јованова, ул. Христо Чернопеев бр. За, Скопје 

(5949) 
Пасош бр. 0432205/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Ани Јовановски, бул. Јане Сандански бр. 109-3/30, 
Скопје (5950) 

Пасош бр. 442371/94 издаден од УВР - Скоцје на име 
Ариф Хусеин, ул. Шуто Оризари бр. 16, Скопје (5951) 

Пасош бр. 355502/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Хасибе Хусеин, ул. Шуто Оризари бр. 16, Скопје (5952) 

Пасош бр. 876533/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Билјана Поповска, ул. Јуж. Моравски бриг. бр. 6, 
Скопје (5953) 

Пасош бр. 0605517/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Садула Мемеди, ул. Дижонска бр. 17/4, Скопје (5954) 

Чек-ови од тековна сметка бр. 120649-69 и чековк од 
бр. 1946420 до 1946424, издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Хранислав Ѓорѓиески, Скопје 

(5955) 
Работничка книшка издадена во Скопје на име Тра-

јанка Крстевска, Скопје (5956) 
Работничка книшка издадена во Скопје на име Ферат 

Идризи, с. Копаница, Скопје (5957) 
Пасош бр. 941445/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Зоран Спирев, ул. „Вамбел“ бр. 6-2/15, Скопје (5955) 
Пасош бр. 555347/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Горан Стојановиќ, ул. „Карл Либкехт" бр. 3/2-6, Скопје 
(5956) 

Пасош бр. 431399/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Хамит Исмани, с. Рашче, Скопје (5957) 

Чекови од тековна сметка бр. 52755-89 и чековите бр. 
2355971 и 2355972. издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Душанка Миланова, Скопје ' (5958) 

Чекови од тековна сметка бр. 106733-13 и чековите 
бр. 2089117 , 2089118,2089119, 1950697 и 922726. изда-
дени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димче 
Цветановски, Скопје (5959) 

Работничка книшка издадена од Скопје на име Ненад 
Здравковиќ, Скопје (5960) 

Работничка книшка издадена од Скопје на име Раиф 
Мемедов, Скопје (5961) 

Диплома бр. 12407-461 издаден-а од гим. „Љупчо Сен-
тев“ - Кочани на име Димитар Рутевски, Скопје (5962) 

Пасош бр. 0126917/93 издаден од УВР - Скопје на име 
Славјанка Михајловска, бул. ,Дане Сандански“ бр. 47-1/ 
8, Скопје (5963) 

Пасош бр. 177545/94 издаден од УВР - Куманово на 
име Авни Исмииљи, ул. „Сенто Станковски“ бр. 12, 
Куманово ^ (5964) 

Пасош бр. 600520/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Миндерис Небиевски, с. Брест, Скопје (5965) 

Пасош бр.387392/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Слаѓана Додевска, ул. Мариовска бр. 3/31-а, Скопје 

(5966) 
Огласот објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 63/96 под 

ред. бр. 5801 за неважен пасош на име Зејнил Раманов-
ски, с. Црн Врв, Скопје се сторнира (5967) 

Пасош бр. 209308/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Симо Груевски, ул. 29 Ноември бр. 40/4-4, Скопје 

(5968) 
Чекови од тековна сметка бр. 34090-60 и чековите од 

бр. 12439081 до 12439100, 11365359 и 11365360. издаден 
од Стопанска банка АД Скопје на име Виолета Му-
стачка, Скопје (5969) 

Чекови од тековна сметка бр. 449482/94 издаден од 
УВР - Скопје на име Мирадија Арслановска, с. Ба-
тинци, Скопје (5970) 

Работна книшка издаден во Скопје на име Мелека 
Џемаил, Скопје (5971) 

Работна книшка издаден во Скопје на име Љубомир 
Јосифовски, Скопје (5972) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Лила То-
девска, Скопје (5973) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Мурат 
Лесковица, Скопје ѕ (5973) 

Пасош бр. 0263786 издаден од УВР - Прилеп на име 
Мијовски Љубен, ул. „Партизанска“ бр. 12, Прилеп^ 

(5996) 
Пасош бр. 224302 издаден од УВР - Штип на име 

Митев Сашо, с. Таринци, ЗП - Карбинци, Штип (5997) 
Пасош бр. 0040346 издаден на име Бинов Илија, ул. 

„В ладо Арсов - Шпанец“ бр. 56, Неготино (5998) 
Пасош бр. 040345 издаден на име Бинова Велика, 

ул. „Владо Арсов - Шпанец“ бр. 56, Неготино (5999), 

\ 
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Пасош бр. ,464546 издаден на име Мустафи Иљаз, с. 
Селце, Тетово ' (6000) 

Пасош бр. 344110 издаден од УВР - Тетово на име 
С^иш Африми, с. Г. Седларце, Тетово (6001) 

Пасош бр. 0115513 издаден од УВР - Кочани на име 
Ванчо Митевски, ул. „9-ти Мај“ бр. 75, Кочани (6002) 

Пасбш бр. 81700/93 издаден од ОВР - Струга на име 
Бекаровски Бајрам, ул. „Буро Дуни“ бр. 30, Струга 

(6003) 
Пасош бр. 0181933 издаден на име Мишков Мио-

драг, ул. „Далматинка“ бр. 55, Битола (6004) 
Пасош бр. 0341247 издаден на име Кадри Џезаир, 

ул. „Бошко Буха“ бр. 88, Битола (6005) 
Пасош бр. 0872143 издаден од ОВР - Неготино на 

име Ејуп Шаља, ул. „Црвени Брегови“, Неготино (6006) 
Пасош бр. 237183 издаден на име Коцаревски 

Стевчо, ул. „Сл. Планини“ бр. 33, Охрид (6021) 
Пасош бр. 239375/94 издаден од ОВР - Струга на име 

Тала Артан, ул. ,,Боро Дуни“ бр. 25, Струга (6022) 
Пасош бр. 0619316 издаден од УВР - Прилеп на име 

Стеваноска Снежана, ул. „Борка Талески“ бр. 223, 
Прилеп (6023) 

Пасош бр. 0261497 издаден на име Алагиќ Шехере-
зада, ул. „Кланица“ бр. 5/3, Битола (6024) 

Пасош бр. 0505530 издаден на име Величковски Ми-
ленко, ул. „Маркова“ бр. 30 Неготино (6025) 

Пасош бр. 0189641/94 издаден од ОВР - Демир Хи-
сар на име Чаповски Драган, Крагујевац, ул. „К. Михај-
лова" бр. 33, Конче (6026) 

Пасош бр. 166455 издаден на име Зендели Бурхане-
дин, с. Бањица, Гостивар (6027) 

Пасош бр. 1027160 издаден на име Симонова Лидија, 
ул. „В. Велев - Велето", Штип (6028) 

Пасош бр. 0312879 издаден од УВР - Прилеп на име 
Дервишовски Бејзат, ул. „Дабнички Завој“ бр. 67, При-
леп (6029У 

Пасош бр. 0095857 издаден од УВР - Прилеп на име 
Спирова Велика, ул. „Мице Козар“ бр. 44, Прилеп 

(6030) 
Пасош изаден на име Ристов Иле, Радовиш (6031) 
Пасош бр. 0374854 изаден на име Ситновска Ан-

тица, ул. „Е. Кардељ" бр. 97, Кочани (6032) 
Пасош издаден на име Анита Јовановска, ул. „Руѓер 

Бошковиќ“ бр. 16, Куманово - (6034) 
Пасош издаден на име Младен Јовановски, ул. „Ру-

ѓер Бошковиќ“ бр. 10, Куманово (6034) 
Пасош бр. 79061/93 издаден од ОВР - Кичево на име 

Беије Ахмедоска, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 6, Кичево 
. (6035) 

Пасош бр. 0549671 издаден од УВР - Прилеп на име 
Трајковски Зоранче, ул. „Дебарца“ бр. 67, Прилеп 

(6036) 
Пасош бр. 396774 издаден на име Иваноски Гоце, ул. 

,Д-ва МУ Бригада“ бр. 17, Охрид (6037) 
Пасош бр. 194739 издаден на име Челеби Шадуат, с. 

Топлица, Гостивар (6038) 
Пасош бр. 0474508/94 издаден од ОВР-Ресен на име 

Арслановски Неат, ул. „Славејко Арсов“ бр. 28, Ресен 
(6039) 

Пасош бр. 80470 издаден од ОВР - Струга на име 
Истрефи Ндерим, с. Велешта, Струга (6040) 

Пасош бр. 343449 издаден од УВР - Куманово на 
име Давчевска Борка, ул. „Пл. Маршал Тито“ бр. 39/2-
10, Куманово (6041) 

Пасош бр. 631138 издаден од УВР-Куманово на име 
Спасиќ Сузана, ул. „АВНОЈ“ бр. 54, Куманово (6042) ч 

, Пасош бр. 551896/95 издаден на име Костова Злата, 
ул. „Загребска“ бр. 15, Т.Велес (6043) 

Пасош бр. 455973/94 издаден од УВР-Тетово на име 
Абдија Рамадан, с. Шипковица, Тетово (6044) 

Пасош бр. 9331093/94 издаден на име Секулов 
Сашко, с. Прждево, Неготино (6045) 

Паебш издаден на име Али Ибрахими, ул. „Скоп-
ска“ бр. 37, Куманово \ , \ (6046) 

Пасош бр. 0806599 издаден од УВР-Кочани на име 
Апостолов Стојче, с. Зрновци, Кочани (6047) 

Пасош бр. 237887 издаден на име Алазова Мирјана, 
ул. „Богомилска" бр. 7, Охрид (6048) 

Пасош бр. 0582257/95 издаден од ОВР-Ресен на име 
Ташовска Љиљана, с. Штрбово, Ресен (6049) 

Специмен од тековна сметка бр. 4858/29 издадена на 
име Митровски Јованче, с. Сојаклари, Т. Велес (5978) 

Решение бр. 25-781 од 17.07.1996 год. изаден на име 
Зоја Куртиш, Скопје - (5979) 

Уверение за положен берберско занает издадено од 
Зем. училиште - Тетово на име Ерол Халили, Скопје 

. , ' , (5980) 
Здравствена легитимација издадена од Фонд за 

здравствено осигурув. - Скопје на име Вена Стојчевска, 
Скопје (5981) 

Пасош бр. 0857116 издаден од УВР - Т. Велес на име 
Спасовска Јагода, ул. „Тулана Речани“ бр. 3, Т. Велес 

(5982) 
Пасош бр. 0097319 издаден од УВР„- Прилеп на име 

Петрески Борче, с. Вранче, Прилеп (5983) 
Пасош бр. 116931 издаден од УВР - Гостивар на име 

Хевзи Џемал е дин, с. Градец, Гостивар (5984) 
Пасош бр. 855346 издаден од УВР - Штип на име 

Барбир Олга, ул. „5-ти Конгрес“ бр. 37/10, Штип (5985) 
Пасош бр. 581650 издаден од УВР - Битола на име 

Карабатак Наум, ул. „Б. Нушиќ" бр. 10 а, Битола 
' (5986) 

Пасош бр. 524939 издаден од УВР - Охрид на име 
Шаќир Едлира, ул. „Абас Емин“ бр. 2, Охрид (5987) 

Пасош бр. 0441296 издаден на име Исовски Ќенан, 
Дебар (5988) 

Пасош бр. 072788 издаден од УВР - Кавадарци на 
име Трбиќ Султана, ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 28, 
Кавадарци , (5989) 

Пасош бр. 128229 издаден од УВР - Скопје на име 
Исмаил Мујадин, с. Сарај, ул „12" бр. 15, Скопје (5990) 

Пасош бр. 0256144/94 издаден од УВР - Т. Велес на 
име Јашар Демиран, ул. „Крали Марко“ бр. 91, Т. Ве-
лес (5991) 
„ , Пасош бр. 681136/95 издаден од ГУВР - Скопје на 
име Хамзи Мустафа, бр. „520", бр. 15 Скопје ^ (5992) 

Пасош бр. 0656742 издаден од УВР - Кочани на име 
Петрова Митра, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 61/1, Ко-
чани (5993) 

Пасош бр. 004008 издаден на име Николовски Ду-
шан, ул. „Браќа Гиноски“ бр. 28, Гостивар ' (5994) 

Пасош бр. 677454 издаден на име Јусуфи Синан, ул. 
„Никола Парапунов" бр. 7/1-5 Гостивар (5995) 

Пасош бр. 204033/94 издаден од УВР - Куманово на 
име Азем Сабедини, Черкеско село, Куманово. (5928) 

Пасош бр. 643739/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Јана Ѓорѓиева, ул. „Благоја Паровиќ“ бр. 58/11, Скопје 

(5929) 
Пасош бр. 766662/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Фахри Камиши, с. Визбегово Скопје (5930) 
чЧекови од тековна сметка бр. 75592/57 Чековите од 

бр. 2654932 до 2654943, издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Владимир Богоев, Скопје 

^ (5931) 
Работна книшка издадена од Крива Паланка на име 

Симо Ангеловски, с. Марино, Скопје - (5932) 
Работна книшка издадена од Тетово на име Небвија 

Исламовски, Скопје (5933) 
Пасош бр. 0549347 издаден од УВР Прилеп на име 

Рујановски Драги, „Кеј 9. септември“ 70/2, Прилеп 
(5834) 

Пасош бр. 148203/94 издаден од УВР Тетово на име 
Јетан Емурала, ул. 105 бр. И, Тетово. (5833) 
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Пасош бр. 567669/95 издаден од УВР Велес на име 
Тоше Тодоровски, ул. „Т. Ужичка“ бр. 17, Т. Велес 

(5835) 
Пасош бр. 24250 издаден од УВР - Куманово на име 

Крстевска Љубинка, ул. „М. Пијаде“ бр. 30/5, Кума-
ново (5872) 

Пасош бр. 0261497 издаден на име Ал агиќ Шехер-
зада, ул. „Кланица“ бр. 5/3, Битола (5870) 

Пасош бр. 0869933 издаден на име Мемед Сулбеат, 
ул. „Козјак“ бр. 110, Битола (5839) 

Пасош бр. 0348904 издаден на име Алексов М. Ди-
митар, ул. „Караорман“ бр. 36, Гевгелија (5841) 

Пасош бр. 0185911 издаден на име Каба Мируше, ул. 
„Лиман Каба“ бр. 32, Дебар (5842) 

Пасош издаден на име Китовиќ Миодраг, ул. „К. Ј. 
Питу“ бр. 24, Куманово (5844) 

Пасош бр. 0318285 издаден на име Реџепов Минур, 
Радовиш (5845) 

Пасош бр. 409931 издаден на име Салиха Мевладин, 
ул. „108" бр 13, Тетово (5848) 

Пасош бр. 409933 издаден на име Салихи Рамија, ул. 
„108" бр. 13, Тетово (5849) 

Пасош бр. 611591 издаден на име Кулукоски Данчо, 
с. Мешеишта, Охрид (5850) 

Пасош бр. 298227 издаден на име Димоски Миле, с. 
Горно Лакоречеј, Охрид (5851) 

Пасош бр. 0318063 издаден од ОВР - Радовиш на 
име Демиров Сеабијан, ул. „Кулозлинска" бр. 91, Радо-
виш (5853) 

Пасош бр. 4858/29 издаден на име Митровски Јо-
ванче, с. Сујаклари, Т. Велес (5854) 

Пасош бр. 0183943 издаден од ОВР - Радовиш на 
име Коцев Стоје Саше, ул. „8-ми Септември“ бр. 3, 
Радовиш (5855) 

Пасош бр. 0221833 издаден на име Беќиров Љупче, 
Радовиш (5856) 

Пасош 04270 издаден на име Селами Муала, с. Врап-
чиште, Гостивар (5861) 

Пасош 800109 издаден од УВР - Куманово на име 
Марјановиќ Дејан, с. Речица, Куманово (5863) 

Пасош бр. 758507 изаден од УВР - Куманово на име 
Марјановиќ Слаѓан, с. Речица, Куманово (5864) 

Пасош 527925 издаден од ОВР - Струга на име Су-
лејман Рини, с. Франгово, Струга (5865) 

Пасош бр. 0512857/95 издаден од ОВР - Виница на 
име Иванов Горан, с. Градец, Виница (5911) 

Пасош бр. 0374435 издадено од ОВР - Делчево на 
име Јосифовска Виолета, ул. „Островска“ бр. 2, Дел-
чево (5912) 

Пасош бр. 0188679 изаден од ОВР - Валандово на 
име Масимовиќ Томислав, ул. „Кочо Рацин“ бр. 8, Ва-
ландово (5913) 

Пасош бр. 0543036 издаден од ОВР - Струмица на 
име Далакчив Александар, ул. „Страшо Пинџур" бр. 
16, Струмица (5914) 

Чекови од тековна сметка 6469-60 од бр. 11129186 до 
11129190; 11663926 до 11663945 издаден од Стопанска 
банка а.д. - Скопје на име Добре Блажевски, с. Долно 
Соње, Скопје (5837) 

Чекови од тековна сметка 15493-75 (И чекови) изда-
дени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Славе 
Соколовски, бул. „Кочо Рацин“ бр. 75, Скопје (5838) 

Чекови од тековна сметка 24996-74 и чекови од 
11685139 до 11685143 изадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Глигор Паковски, Скопје (5843) 

Чекови од тековна сметка 24918-95 издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Илиев Душан, ул. „Ј. 
Лукровски“ бр. 10/29, Скопје (5846) 

Чекови од тековна сметка 43023-83 од бр. 9897271 до 
9897276; од 9661732 до 9661770 и 92093022 издадени од 
Стопански суд а.д. - Скопје на име Владо Николовски, 
ул. „Д. X. Димов“ бр. 37, Скопје (5874) 

Чекови од тековна сметка 4007/98 чекови од бр. 
1240081 до 1240090 издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје - Фил. Кочани на име Стојанова Викторија, 
Кочани (5858) 

Чекови од тековна сметка 5857-42 и чек бр. 11^80495 
издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Сил-
вана Доневска, ул. „Л. Геров“ ,бр. 19/14, Скопје (5859) 

Чекови од тековна сметка и чекови од бр. 11613529 
до 11613540 издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје 
на име Маја Христова, Скопје (5860) 

Чекови од тековна сметка 22579-33 и чекови од бр. 
11388934 до 11388937 издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје на име Нада Андоновска, Градски ѕид блок 12-
9/16, Скопје (5862) 

Чекови од бр. 11786551 до 1178560 издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Круме Атанасов, 
Скопје ( ) 

Чекови од бр. 11786580 и од бр. 11786562 до 11786590 
издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име 
Круме Атанасов, ул. „Франц Месеснел“ бр. 25, Скопје 

( ) 
Чековна книшка бр. 519441 и 519442 издадена на име 

Игор Наумоски, ул, „Првомајска“ бр. 5, Мак. Брод 

Чековна книшка бр. 8913-26 и чек бр. 01370617 изда-
дени на име Лозов Стефко, ул. „Крсто Митов“ бр. 49, 
Штип (5840) 

Чековна книшка 20533-66 и чекови од бр. 11297877 
до 11297880 издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје 
на име Злата Гулија, ул. „Букурешка“ бр. 73, Скопје 

(5852) 
Чековна книшка бр.4239-87 и чекови бр.: 466607, 

466608, 466609 и 466610 издадени на име Наумчевски 
Лазо, ул. „Н. Парапунов" бр. 7-3-13, Гостивар (5859-а) 

Чековна книшка бр.6990/83 и чекови од бр. 1433656 
до 1433660 издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје, 
Фил. - Штип на име Стојанов Сашо, ул. „Лески“ бр. 6, 
Штип (5866) 

Чековна книшка бр. 3336/92 издаден од Стопанска 
банка а.д. - Скопје - Фил. - Штип на име Нушевски 
Борис, ул. „М. Апостоловски“ бр. 29/6, Штип. (5867) 

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено 
од ОУ „Вера Јоциќ“ - Скопје на име Исмаил Рамадани, 
Скопје (5943) 

Свидетелство за завршен степен на стручни подго-
товки издадено од ХУЦ „Марија Кири - Склодовска" -
Скопје на име Бранко Трајчевски, Скопје (5944) 

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено 
од ОУ „Ј. X. Песталоци" - Скопје на име Стојан Јанев-
ски, Скопје (5944-а) 

Пасош бр. 0470425 издаден од ОВР Битола на 
име Бузевски Сашо ул. „Партизанска“ бр. 22/37, Би-
тола. (5978) 

Пасош бр. 843757 издаден од ОВР Струмица на име 
Сашка Димовска с. Седларци бр. 37, Струмица. (5979) 

Пасош бр. 561990 издаден од УВР Скопје на име 
Јовица Анчевски ул. „Анастас Митрев“ бр. 10, Скопје. 

(5817) 
Пасош бр. 0372626 на име Мустафовски Медат, Де-

бар. (5981) 
Пасош бр. 574043/95 издаден од ГУВР Скопје на име 

Елена Шекровска бул. „АВНОЈ“ бр. 98/24, Скопје. 
(5727) 

Пасош бр. 054702 издаден од УВР Куманово на име 
Крстевски Сандре нас. Карпош ул. „120" бр. 92, Кума-

' ново. (5982) 
Пасош бр. 530747/95 издаден од ОВР Кичево на име 

Земрије Ибраими с. Колибари, Кичево. . (5983) 

Пасош бр. 204268/94 издаден од УВР Куманово на 
име Милорад Кипријановски с. Д. Коњаре, Куманово 

(5979) 
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Пасош бр. 204269/94 издаден од УВР Куманово на 
име Миладинка Кипријановска, с. Д. Коњаре, Кума-
ново. (5980) 

Пасош бр. 365887 издаден од ОВР Кичево на име 
Алиу Селман с. Туин, Кичево. (5976) 

Пасош бр. 79061 издаден од ОВР Кичево на име 
Ахмедоска Беије, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 6, Кичево. 

(5977) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ . 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/93) и, член 4 од Зако-
нот за ,трансформација на претпријатијата и задругите 
со-општествен капитал кои стопанисуваат со земјодел-
ско земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 19/96), Зем-
јоделската задруга „СЛОГА“ с. Софилари - Штип, об-
јавува 

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

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. Земјоделската задруга „Слога“ с. Софилари -
Штип, ги повикува поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, државјани на Република Македо-
нија, кои имаат побарувања на свои имоти од претпри-
јатието, во рок од 60 дена да ги пријават. Рокот тече од 
денот на објавувањето на огласот. 

2. Пријавуваната се вршат на посебен образец про-
пишан од Агенцијата на Република Македонија, кој 
истовремено се достарура до Аг.енцијата на, Република 
Македонија во Скопје на ул. „Илинден“ и до Земјодел-
ската задр“уга „Слога“ с. Софилари - Штип на ул. „Иво 
Лола Рибар“ бр. 84/86, Штип. 

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(Сл. весник на Р.М. брГ-38/95), ПППЗЗ „Прогрес“ од с. 
Тработивиште - Делчево објавува 

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

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 
1. Земјоделската задруга „ПРОГРЕС“ с. Тработи-

виште - Делчево, ги повикува поранешните сопстве-
ници и нивните правни наследници државјани на Р. Ма-
кедонија доколку имаат да ги пријават совите побару-
вања кон ПППЗЗ „Прогрес“ с. Тработивиште во рок 
од 60 дена од денот на објавувањето на огласот. , 

2. Пријавувањето на побрувањата, исклучувајќи го 
земјоделското земјиште, се врши на образец пропишан 
од Агенцијата на Република Македонија за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал. 

3. Своите побарувања барателите да ги достават 
истовремено до Агенцијата на Република Македонија 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал на ул. „Даме Груев“ бр. 14 и еден примерок да 
достават до ПППЗЗ „Прогрес“ с. Тработивиште - Дел-
чево. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 

набавки („Службен весник на РМ“, број 18 и 35/96), 
Министерството за финансии објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 4 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА САНИРАЊЕ 
И АДАПТАЦИЈА (ГРАДЕЖНИ РАБОТИ) И ПО-
ПРАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ИНСТАЛАЦИЈА 
НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР ВО ПОДРАЧНАТА 
ЕДИНИЦА ВО ПРИЛЕП БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за фи-

нансии. 
1.2. Предмет на нарачката е санирање и адаптација 

(градежни работи) и поправка ца електричната инста-
лација на деловниот простор, земен под закуп за потре-
бите на Подрачната единица во Прилеп, според пред-
мер и скица. 

1.3. Рок на изведба на работите е 60 дена од денот на 
потпишувањето на договорот. 

1.4. Рок на доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на јавниот повик. 

1.5. Рок на важност на понудата е 30 дена од денот на 
нејзиното прифаќање. 

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.7. Право на учество имаат сите правни и физички 

лица. . 
1.8. Постапката се спроведува по пат на прибирање 

на понуди, без јавно отворање, во согласност со Уред-
бата за јавни набавки („Службен весник на РМ“, број 
18/96 и 35/96). 

2. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
2.),. Понудата и документацијата се доставува во за-

творан плик. 
На предната страна од пликот, во горниот лев агол, 

треба да биде назначено „НЕ ОТВОРАЈ“, како и бро-
јот на јавниот повик; , 

Во средината на пликот треба да биде назначена 
адресата „МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - Ко-
мисија за јавни нарачки“, ул. „Даме Груев“ број 14 -
Скопје. Ј 

2.2. Пратката се доставува препорачано по пошта 
или со предавање во архивата на Министерството за 
финансии. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот е должен да ги достави следните 

придружни документи: 
- "Документ со кој потврдува дека ги измирил сите 

свои обврски кон државата во изминатиот сметковод-
ствен период (се добива од Управата за јавни приходи); 

- Изјава дека против субјектот не е поведена сте-
чајна постапка (ја дава самиот понудувач во писмена 
форма), и . ,. 

- Документ за бонитет на субјектот (се добива од 
Заводот за платен промет). 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
.4.1. Понудите што ќе пристигнат во определениот 

рок, како и оние што не се комплетни, нема да бидат 
разгледувани. 

4.2. Секој субјект - учесник на јавниот повик може 
да учествува само со една понуда. 

4.3. Предмерот и скицата можат да се добијат без 
надоместок во Министерството за финансии - Сектор 
за организационо-кадровски и сметководствено-финан-
сиски работи или во Подрачната единица на Министер-
ството во Прилеп - Одделение за финансиски и заед-
нички работи. 

Дополнителни информации може да се добијат на 
следните телефони: 

- Министерство за финансии - 091 117^288; локали 
130 или 139 и 

- Подрачна единица на Министерството за финан-
сии во Прилеп - 098 23-488. 
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Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за Јавни 
нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - Подрачна единица 
Куманово објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 
ЗА ЈАВНА НАРАЧКА ЗА ИЗВЕДБА НА ГРА-
ДЕЖНИ РАБОТИ ОД ВИСОКОГРАДБА НА ДЕ-
ЛОВНО-СТАНБЕН КОМПЛЕКС „ЧОРОБЕНСКО 

ЌОШЕ“ ВО КУМАНОВО - 1 ФАЗА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот е Јавното претпријатие за 

,стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија - Подрачна единица Кума-
ново, „Моша Пијаде“ бр. 14. 

1.2. Предмет на нарачката е доставување на понуди за 
изведба на градежни работи од високоградба на 
деловно-станбен комплекс „Чоробенско ќоше“ во 
Куманово. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.4. Право на учество на повикот имаат сите правни и 

физички лица, чие седиште односно место на жи-
веење е Република Македонија. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Уредбата за јавни нарачки (Сл. весник на РМ бр. 

18/96). 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Рекапитулација на предмер 

- фаза 
2.2. Тендерска документација може да се подигне во 

просториите на ДОО „Простор“ - Куманово, а на 
сите заинтересирани учесници може да им се овоз-
можи увид на комплетна техничка документација. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3 1. Понудата треба да биде изразена со единечни 

цени на количините од позициите дадени со тен-
дерска документација. 

3.2. Понудувачот треба да назначи рок за изведба на 
градежните работи. 

3.3. Пондувачот треба да назначи рок на важност на 
понудата. 

3.4. Понудувачот треба да достави гаранција издадена 
од банка на износ од 5% од вредноста на понудата 
за јавната нарачка. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот. 

4.2. Понудата се доставува во двојно запечатен плик. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба 
да Ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на 
јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква 
ознака со која би можел да се идентификува испра-
ќачот. Овој плик треба да ја содржи гаранцијата на 
јавната нарачка. 
Внатрешниот плик, на кој е испишано името на 
испраќачот, ја содржи понудата. 

4.3. Пратката се доставува препорачано по пошта или 
со предавање во доставената ,служба - Архива на 
нарачателот. 

Понудувачот е должен да обезбеди доказ за да-
тумот на доставуваното на пратката. 

5. РОКОВИ 

5г1. Јавниот повик трае 10 (десет) дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија.1“ 

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
16.12,1996 година во 10 часот, во присуство на 
овластени претставници на понудувачите. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои се предадени во рокот, како и оние 
кои не се изработени според пропозициите и про-
грамата на јавниот повик, нема да бидат разгледу-
вани. 

6.2. Секој учесник може да учествува само со една по-
нуда. 
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1176. Уредба за јавни набавки (Пречистен текст) 3209 
1177. Одлука за начинот на обезбедување на-

плата на царина и на други јавни давачки на 
акцизни производи 3214 

1178. Одлука за определување на висината на по-
себната давачка при увоз на одделни земјо-
делски и прехранбени производи 3216 

1179. Одлука за изменување на Одлуката за ра-
споредување на стоките на форми на извоз 
и увоз 3216 

1180. Одлука за изменување на Одлуката за 
определување на посебни давачки при увоз 
на одделни земјоделски и прехранбени про-
изводи ,. 3223 

1181. Одлука за продажба на државниот капитал 
во АД „Карпош - Предилница" - Крива 
Паланка . . . 3223 

1182. Одлука за продажба на државниот капитал 
во АД „Карпош - Ткаачница" - Крива Па-
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1183. Одлука за продажба на државниот капитал 
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Паланка ^ 3224 

1184. Одлука за определување на услови за 
градба на сателитски центар за поврзување 
на Република Македонија со земјите од 
Европа, Америка и Австралија, на подрач-
јето на општината „Кисела Вода“ - Скопје. 3224 

1185. Одлука за давано согласност на Статутот 
на Основното училиште „Гоце Делчев“ с. 
Горно Лисиче - Скопје 3224 

1186. Одлука за давано согласност на Статутот 
на Државното средно градежно училиште 
„Здравко Цветковски“ - Скопје 3224 

1187. Одлука за давано согласност на1 Статутот 
на Основното училиште „Крсте Мисир-
ков“ - Куманово . . . л 3225 

1188. Одлука за давано согласност на Статутот 
на Основното училиште „Кузман Шапка-
рев“ населба Драчево - Скопје . . . . . 3225 

1189. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У бр. 118/96 од 13 ноември 1996 
година 3225 
Исправка на Решението за утврдување на 
опрема која може да се увезе без плаќање 
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