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

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

Четврток, 23 март 1995 
Скопје 

Број 15 Год.LI 

Аконтацијата за 1995 година изнесува 
5.000 денари. Овој број чини 250 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

306. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНИОТ НАДЗОР НАД ПРЕХРАНБЕ-
НИТЕ ПРОДУКТИ И НАД ПРЕДМЕТИТЕ ЗА 

ОПШТА УПОТРЕБА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за здравствениот надзор над прехран-
бените продукти и над предметите за општа употреба, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 15 март 1995 година. 

Број 08-1061/1 
15 март 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ НАДЗОР НАД ПРЕ-
ХРАНБЕНИТЕ ПРОДУКТИ И НАД ПРЕДМЕТИТЕ 

ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 

Член 1 
Во Законот за здравствениот надзор над прехранбе-

ните продукти и над предметите за општа употреба 
(„Службен весник на СРМ“ број 29/73 и 37/86), во член 
34 став 1 зборовите: „100.000 до 200.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: пет до десет плати“. 

Во став 2 зборовите: „5.000 до 10.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „една половина до две пла-
ти“. 

По став 2 се додава нов став кој гласи: 
„За прекршокот од член 34 став 1 на овој закон ќе се 

изрече и заштитна мерка забрана за вршење на дејно-
ста, а за дејствието од член 34 став 1 точките 2, 5 и 6 на 
овој закон ќе се изрече и заштитна мерка одземање на 
предмети“. 

Член 2 
Во член 35 зборовите: „10.000 до 20.000 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „една половина до две ипол 
плати“ и се додаваат зборовите: „и ќе му се изрече 
заштитна мерка забрана за вршење на дејноста, а за 
прекршокот од член 34 став 1 точките 2, 5 и 6 на овој 
закон ќе се изрече и заштитна мерка одземање на пред-
мети“. 

Член 3 
Во член 36 став 1 зборовите: „илк лице кое е само-

стоен производител на продукти ќе се казни за прекр-
шок со парична казна од 20.000 динари“ се заменуваат 
со зборовите: „ќе се казни за прекршок со парична 
казна од пет плати, а самостоен производител на про-
дукти ќе се казни со парична казна од две плати“. 

Во став 2 зборовите: „2.000 до 10.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „една плата“. 

Член 4 
Во член 37 зборовите: „5.000 до 10.000 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „една половина до две пла-
ти“, а зборовите: 1.000 до 2.000 динари“ се заменуваат 
со зборовите: „една петтина до една половина од пла-
та“. 

Член 5 
Во член 38 став 1 зборовите: „1.000 динари“ се заме-

нуваат со зборовите: „една петтина од плата“, а зборо-
вите „2.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „една 
половина од плата“. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

307. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-' 
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ НА ЖИВОТНИТЕ 
НАМИРНИЦИ И НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА 

УПОТРЕБА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за здравствена исправност на живот-
ните намирници и на предметите за општа употреба, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 15 март 1995 година. 

Број 08-1060/1 
15 март 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ НА ЖИ-
ВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ И НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА 

ОПШТА УПОТРЕБА 

Член 1 
Во Законот за здравствена исправност на животните 

намирници и на предметите заопштаупотреба („Служ-
бен лист на СФРЈ“ број 53/91), во член 38 став 1 зборо-
вите: „од 45.000 до 450.000 динари“ се заменуваат со 
зборовите: „од 50 до 100 плати“. 

Во став 2 зборовите: „од 2.500 до 25.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „од осум до десет плати“. 

По став 2 се додава нов став кој гласи: 
„За стопанскиот престап од став 1 на овој член по-

крај паричната казна ќе се изрече и заштитна мерка 
одземање на прехранбените производи, односно пред-
метите за општа употреба со чие производство или 
промет е сторен стопанскиот престап, а ќе се изрече ц 
заштитна мерка забрана на правното лице за вршење 
на производство или промет, како и забрана на Одго-
ворното лице во правното лице да ги врши работните 
должности кои ги вршело во моментот на сторувањето 
на стопанскиот престап во траење од шест месеци до 
една година“. 

Член 2 
Во член 39 став 1 зборовите: „од 30.000 до 300.000 

динари“, се заменуваат со зборовите: „од 50 до 100 
плати“. 

Во став 2 зборовите: „од 2.000 до 20.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „од шест до осум плати“. 

Член 3 
Во член 40 став 1 зборовите: „од 4.500 до 45.000 

динари“ се заменуваат со зборовите: „од пет до петна-
есет плати“. 

Во став 2 зборовите: „од 1.000 до 10.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „од една половина до две пла-
ти“. 

По став 2 се, додава нов став 3 кој гласи: 
„За прекршокот од став 1 на овој член покрај парич-

ната казна ќе се изрече и заштитна мерка одземање на 
прехранбените производи, односно предметите за 
општа употреба со чие производство или промет е сто-
рен прекршокот, а ќе се изрече и заштитна мерка за-
брана на правното лице за вршење на производство или 
промет, како и забрана на одговорното лице во прав-
ното лице да ги врши работните должности кои ги 
вршело во моментот на сторувањето на прекршокот во 
траење од шест месеци до една година“. 

Член 4 
Во член 41 зборовите: „од 4.500 до 45.000 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „од две до три плати“. 
По став 1 се додава нов став кој, гласи: 
„За дејствијата од член 38 и член 40 став 1 на овој 

закон, покрај паричната казна од став 1 на овој член ќе 
се изрече и заштитна мерка одземање на прехранбе-
ните производи, односно предметите за општа упо-
треба со чие производство или промет е сторен прекр-
шокот, како и заштитна мерка забрана за вршење на 
производство или промет во траење од шест месеци до 
една година“. 

Член 5 
Во член 42 зборовите: „од 1.000 до 10.000 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „од една половина од плата“. 
Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

308. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕ-
НИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ШТО ЈА ЗАГРО-

ЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
заштита на населението од заразни болести што ја за-
грозуваат целата земја, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 15 март 1995 година. 

Број 08-1059/1 
15 март 1995 година Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 
НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 
Член 1 

Во Законот за заштита на населението од заразни 
болести што ја загрозуваат целата земја („Службен 
лист на СФРЈ“ број 51/84 и 63/90), во член 52 став 1 
зборовите: „9.000 до 45.000 динари“ се заменуваат со 
зборовите: „четири до петнаесет плати“. 

Во став 2 зборовите: „2.000 до 10.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „една до две плати“. 

Член 2 
Во член 53 став 1 зборовите: „9.000 до 45.000 дина-

ри“ се заменуваат со зборовите: „четири до десет пла-
ти“. 

Во став 2 зборовите: „2.000 до 10.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „една до две плати“. 

Член 3 
Во член 54 зборовите: „2.000 до 10.000 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „една четвртина до една по-
ловина од плата“. 

Член 4 
Во член 55 зборовите: „2.000 до 10.000 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „една четвртина до една поло 
вина од плата“. Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. . 
309. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БО-

ЛЕСТИ 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за заштита на населението од заразни 
болести, 
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Што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 15 март 1995 година. 

Број 08-1058/1 
15 март 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗА-

РАЗНИ БОЛЕСТИ 
Член 1 

Во Законот за заштита на населението од заразни 
болести („Службен весник на СРМ“ број 18/76, 18/82 и 
37/86), во член 29 став 1, член 30 став 1 и член 31 став 1 
зборовите- „20.000 до 200.000 динари“ се заменуваат со 
зборовите: „четири до петнаесет плати“. 

Во член 29 став 2, член 30 став 2, член 31 став 2 и 
член 32 зборовите: „5.000 до 50.000 динари“ се замену-
ваат со зборовите: „една до две плати“. 

Член 2 
Во член 33 став 1 зборовите: „5.000 до 50.000 дина-

ри“ се заменуваат со зборовите: „една десетина до една 
половина од плата“, 

Член 3 

По член 33 се додава нов член 33-а кој гласи: 

„Член 33-а 
Со парична казна од половина плата ќе се казни за 

прекршок, на самото место на сторувањето, работник 
во здравствена организација, ако не ги спроведува про-
пишаните санитарно-хигиенски мерки за заштита од 
зараза внатре во здравствената организација - куќна 
инфекција (член 21 став 2)". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
310 . ; " " 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЗЕМАЊЕ 
И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕЧКОТО 

ТЕЛО 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

условите за земање и пресадување на делови од човеч-
кото тело, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 15 март 1995 година. 

Број 08-1057/1 Претседател 
15 март 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

3 А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ 
ЗА ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД 

ЧОВЕЧКОТр ТЕЛО 
^ Член 1 

Во Законот за условите за земање и пресадување на 
делови од човечкото тело („Службен лист на СФРЈ“ 
број 63/90), во членот 27 став 1 зборовите: „9.000 до . 
45.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „четири до 
десет плати“. 

Во став 2 зборовите: „2.000 до 10.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „една половина до една пла-
та“. 

Член 2 
Во член 28 став 1 зборовите: „9.000 до 45.000 дина-

ри“ се заменуваат со-зборовите: „четири до десет пла-
ти“. 

Во став 2 зборовите: „2.000 до 10.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „една половина до една пла-
та“. 

Член 3 
Во член 29 став 1 зборовите: „од 9.000 до 45.000 

динари“ се заменуваат со зборовите: „четири до десет 
плати“. 

Во ставот 3 зборовите: „2.000 до 10.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „една половина до една пла-
та“. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

311. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУ-
ВАЊЕ ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕКОВОТО ТЕЛО ЗА-

РАДИ ЛЕКУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
земање и пресадување делови од човековото тело за-
ради лекување, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 15 март 1995 година. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Број 08-1056/1 
15 март 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Ан/дов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ И 
ПРЕСАДУВАЊЕ ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕКОВОТО 

ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ 

Член 1 
Во Законот за земање и пресадување делови од чо-

вековото тело заради лекувал,е („Службен весник на 
СРМ“, број 29/83), во членот 23 став 1 зборовите: 
„10.000 до 70.000 динари# се заменуваат со зборовите: 
„четири до петнаесет плати“. 
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Во став 2 зборовите: „1.000 до 10.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „една половина до две пла-
ти“. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

што Собранието на Република Македонија ^) донесе 
на седницата одржана на 15 март 1995 година. 

313. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА 

БРЕМЕНОСТА 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

прекинување на бременоста, 

Број 08-1053/1 
15 март 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

312. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО 

ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ^ 
, Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

евиденциите во областа на здравството, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 15 март 1995 година. 
Број 08-1055/1 Претседател 

15 март 1995 година на Република Македонија, 
Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕН-

ЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 
Член 1 

Во Законот за евиденциите во. областа на здрав-
ството („Службен лист на СФРЈ“ број 22/78 и 18/88), во 
членот 25 став 1, зборовите: „200.000 до 2.000.000 дина-
ри“ се заменуваат со зборовите: „шест до осумнаесет 
плати“. 

Во ставот 2 зборовите: „40.000 до 400.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „една половина до две 

плати“ Член 2 
Во членот 26 зборовите: „100.000 до 400.000 динари“ 

се заменуваат со зборовите: „две до три плати“. 
Член 3 

Во член 27 зборовите: „40.000 до 200.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „една четвртина до една по-
ловина од плата“. 

Член 4 
Во членот 28 зборовите: „40.000 до 400.000 динари“ 

се заменуваат со зборовите: „една десеттина до една 
петтина од плата“. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКИНУ-

ВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА 
Член 1 

Во Законот за прекинување на бременоста („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/77 - пречистен текст), во 
членот 27 став 1 зборовите: „1.000 до 5.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите „четири до десет плати“. 

Во став 2 зборовите: ,ДОО до 500 динари“ се замену-
ваат со зборовите: „една петтина до една половина од 
плата“. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
314. “ “ """ 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО 

ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
евиденциите во областа на здравството, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 15 март 1995 година. 

Број 08-1054/1 Претседател 
15 март 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
' Претседател ' 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕН-

ЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 
Член 1 

Во Законот за евиденциите во областа на здрав-
ството („Службен весник на СРМ“ број 37/79), во чле-
нот 23 став 1 зборовите: „10.000 до 50.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „четири до осум плати“. 

Во ставот 2 зборовите: „2.000 до 10.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „една половина до една пла-
та“. 

Член 2 
Во членот 24 зборовите: „2.000 до 10.000 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „една петтина до една поло-
вина од плата“. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
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315. 
Врз основа на членовите 104 и 117 став 2 од Законот 

за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80, 26/ 
80, 18/82, 13/86 28/88, 27/89, 10/90, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 62/93), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
15 март 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРО-
ГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОН-
СТРУКЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИ-
ОНАЛНАТА ПАТНА МРЕЖА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1995 ГОДИНА 

Се потврдува Годишната програма за изградба, одр-
жување и реконструкција на магистралната и регионал-
ната патна мрежа во Република Македонија за 1995 
година што ја донесе Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за патишта на седницата 
одржана на 9 февруари 1995 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1038/1 
15 март 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

316. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на 

Република Македонија, Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата судија на Општин-
скиот суд Скопје II - Скопје 

Марија Дубровска, по нејзино барање. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр "08-1049/1 Претседател 

15 март 1995 година на Собранието на Република 
Скопје „ Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
317. 

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на 
Република Македонија, Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15 март 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОПШТИНСКИОТ СУД КАВАДАРЦИ 

1. Се разрешува од функцијата судија на Општин-
скиот суд Кавадарци 

Душко Арнаудов, по негово барање. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 08-1048/1 ' Претседател 

15 март 1995 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

318. 
Врз основа на члек 2-ѓ од Законот за посебна такса 

на увезени стоки („Службен весник на РМ“, бр. 34/92 и 
70/94) 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 ПЛА-
ЌАЊЕ НА ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕЗЕНА 

СТОКА 
1. Во Одлуката за плаќање на посебна такса на уве-

зена стока („Службен весник на РМ'“ бр. 3/95), точката 
2. се брише. 

2. Во точката 3 после зборот „Хрватска“, зборовите 
„и Република Словенија“ се бришат. 

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

Бр 23-776/2 Претседател на Владата 
13 март 1995 година Република Македонија, 

С к о п ј е Бранко Црвенковски, с.р. 
319. 

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“, број 
38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПОСЕБНА ДАВАЧКА 
ЗА ПОРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВА-

РУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ 

1. Одлуката за плаќање на посебна давачка за по-
рамнување на даночното оптоварување на увезените 
стоки („Службен весник на РМ“ број 3/95), престанува 
да важи. 

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

Бр. 23-776/1 Претседател на Владата 
13 март 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

320. 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на РМ“, бр. 5/93), согласно 
. Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, доне-

сена на седницата одржана на 3.02.1995 година, Коми-
сијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На ИНВЕСТБАНКА АД - Скопје и се дава одо-
брение за издавање на долгорочни хартии од вредност -
трета емисија на акции во вредност од 3.100.000 ДЕМ 
или во денарска противвредност 11о среден курс на На-
родна банка на Република Македонија на 3 февруари 
1995 година во износ од 82.553.000,00 денари. 

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

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

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

Број 01-03/1 
6 февруари 1995 година Претседател на Комисијата, 

Скопје проф. д-р Љубе Трпевски, с.р. 
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321. 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на РМ“, бр. 5/93), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, доне-
сена на седницата одржана на 20.02.1995 година, Коми-
сијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. На КРЕДИТНА БАНКА АД - Битола и се дава 

одобрение за издава!ве на долгорочни хартии од вредг 
ност - петта емисија на акции во вредност од 
54.779.000,00 денари. 

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

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

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

Број 01-67/1 
21 февруари 1995 година 

Скопје 
Претседател на Комисијата, 

проф. д-р Љубе Трпевски, с.р. 

322. 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година) и 
член 35 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за премер, катастар и запишување на правата 
на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 17/91), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 
на недвижностите за катастарската општина Варо-
виште, во вкупна површина од 455 ха, 19 ари, 93 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 15.03.1995 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става БОН сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

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

Број 10-586/1 
17 март 1995 година 

Скопје 

323. 
Врз основа на ,член 80 став 4 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година) и 
член 35 од Законот за изменувана и дополнување на 
Законот за премер, катастар и запишување на правата 
на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 17/91), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 

на недвижностите за катастарската општина Дурачка 
река, во вкупна површина од 2356 ха, 55 ари, 27 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 15.03.1995 година. 

Од денот на применуваното на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Број 10-587/1 Директор, 
17 март 1995 година дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р. 

Скопје л 

324. 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година) и 
член 35 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за премер, катастар и запишување на правата 
на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 17/91), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 

на недвижностите за катастарската општина Долно 
Дивјаци, во вкупна површина од 1241 ха, 82 ари, 82 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 20.03.1995 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Број 10-583/1 Директор, 
17 март 1995 година дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р. 

Скопје 
325. 

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година) и 
член 35 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за премер, катастар и запишување на правата 
на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 17/91), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 

на недвижностите за катастарската општина Пуста 
Река, во вкупна површина од 1132 ха, 68 ари, 75 м^. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 20.03.1995 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Број 10-584/1 Директор, 
17 март 1995 година дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р. 

Скопје 

326. 
Врз основа на член 18 став 1 точка"3, член 20 став 1 и 

член 69 точка 7 од Законот за Народна банка на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 
26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Репу-
блика Македонија на својата ХХХУП-ма седница, одр-
жана на 16.03.1995 година, донесе 

\ ' О Д Л У К А , 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛ-
НИЦИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА 

ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ 

1. Во Одлуката за начинот и условите за користење 
на задолжителната резерва на банките и штедилниците 
за одржување на нивната дневна ликвидност („Службен 
весник на РМ“, бр. 27/92, 63/93, 6/94 и 52/94) во точка 4 
став 2 зборот „пет“ се заменува со зборот „десет“. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
1вето во „Службен весник на Република Македонија“. 

О. бр. 02- 15/ХХХVII-2/95 
16 март 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Советот на Народна банка 

на Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 
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327. 
Врз основа на член 24 став 7 од Законот за банки и 

штедилници („Службен весник на РМ“ бр. 31/93,78/93 и 
4/93), член 40 од Законот за санација и реконструирани 
на дел од банкарскиот систем на РМ („Службен весник 
на РМ“ бр. 14/95) и член 69 точка 29 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на На-
родна банка на Република Македонија на својата 
ХХХУП-ма седница одржана на 16.03.1995 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА КРЕДИ-
ТИТЕ И ГАРАНЦИИТЕ КОИ ШТО БАНКИТЕ ИМ 
ГИ ОДОБРУВААТ НА КАПИТАЛНО-ПОВРЗА-
НИТЕ ЗАЕМОБАРАТЕЛИ, ОСНОВАЧИТЕ И ВНА-

ТРЕШНИТЕ ФИЗИЧКИ ЛИЦА ВО БАНКИТЕ 

1. Со оваа Одлука се дефинира големината на креди-
тите и другите заеми (во натамошниот текст: кредити) 
кои што банките им ги одобруваат на капитално повр-
заните заемобаратели, основачите и внатрешните лица 
во банките. 

Во кредитите од став 1 на овој член е вклучен и 
износот на пресметаната и капитализирана камата по 
тие кредити. 

2. Банката може на еден заемобарател да му одобри 
кредит најмногу до рамките утврдени во член 24 од 
Законот за банки и штедилници. 

Под еден заемобарател во смисла на став 1 од овој 
член се подразбира правно или физичко лице во чиј 
состав се вклучени (директно или индиректно) сите 
други претпријатија или други правни лица во кои прав-
ното или физичкото лице поседува, контролира или 
има право на глас со повеќе од 20% од вкупното право 
на глас во тие претпријатија или други правни лица. 

3. Банката може на еден основач, односно акционер 
на банката, како и на претпријатие во кое банката е 
основач или има над 20% од акциите со право на упра-
вување, да му одобри кредит најмногу во височина до 
10% од гарантниот капитал на банката. 

Под еден основач, односно акционер на банката во 
смисла на став 1 од овој член се подразбира правно или 
физичко лице - основач на банката во чиј ,состав се 
вклучени (директно или индиректно) сите други прет-
пријатија или друга правни лица во кои тој основач 
поседува, контролира или има право на глас со повеќе 
од 20% од вкупното право на глас во тие претпријатија 
или други правни лица. 

4. Банката може да одобрува кредити на работово-
ден орган на банката и на други работници во банката 
со посебни овластувања, на членови на управниот од-
бор, на надзорниот одбор и на други органи на банката 
(во натамошниот текст: внатрешни физички лица) 
најмногу во височина до 3% од гарантниот капитал на 
банката. 

Во кредитите на физичките лида од став 1 на овој 
член се вклучуваат и кредитите одобрени на лица кои 
се во тесни семејни врски (брачен другар, родители на 
сопружниците, деца на сопружниците, баба и дедо на 
сопружниците, браќа и сестри на сопружниците) со фи-
зичкото лице, како и кредитите одобрени на претприја-
тие во кое физичкото лице или член на неговото по-
тесно семејство поседува најмалку 20% од акциите со 
право на управување во тоа претпријатие. 

5. Кредитите од член 3 и 4 на оваа Одлука не можат 
да се одобруваат без добиено позитивно мислење од 
надзорниот одбор на банката. 

Доколку на седницата на надзорниот одбор на бан-
ката се разгледува бараното за одобрување кредит на 
член на надзорниот одбор на банката, тој нема право да 

присуствува на таа седница, ниту на било кој начин да 
гласа во врска со тоа барање. 

6. Доколку на седницава на кредитниот одбор на 
банката се разгледува барањето за одобрување кредит 
на член на кредитниот одбор на банката, тој нема право 
да присуствува на таа седница, ниту на било кој начин 
да гласа во врска со тоа барање. 

7. Кредитите од точка 3 и 4 на оваа Одлука не можат 
да се одобруваат по поповолни услови од кредитите кои 
им се одобруваат на другите заемобаратели, ниту пак 
во себе да вклучуваат поголем ризик за враќање од 
вообичаениот. ч 

8. Корисниците на кредитите од точка 3 и 4 од оваа 
Одлука должни се кон барањето за кредит да ја прило-
жат комплетната документација предвидена со актите 
на деловната политика на банката. 

9. Покрај документацијата од точка 8 на оваа Од-
лука заемобарателот од точка 3 на оваа Одлука должен 
е на банката да и поднесе и: 

- копија од последната расположива книговодствена 
состојба на неговиот биланс; 

- документација за извршените вложувања во други 
правни лица со право на глас; 

- документ (по тврда) од други правни лица каде за-
емобарателот е основач за износот и процентот на не-
говото учество во основачкиот капитал во тие правни 
лица; 

- изјава од работоводниот орган на заемобарателот 
за износот и процентот на учество на заемобарателот 
во основачкиот капитал на друго претпријатие или 
друго правно лице; 

- друга документација која што банката може да ја 
прбара заради утврдување на капитална поврзаност на 
заемобарателот со други лица - корисници на кредит 
кај банката. 

10. Покрај документацијата од точка 8 од оваа Од-
лука заемобарателот од точка 4 од оваа Одлука должен 
е на банката да и поднесе и: 

- изјава за составот (имиња и презимиња и семејна 
врска) на неговото семејство дефинирано во точка 4 
став 2 од оваа Одлука; 

- изјава за износот на неговото кредитно задолже-
ние и задолжението на членовите на неговото семејство 
кај други банки; 

- изјава за износот и процентот на неговото учество 
во основачкиот капитал на претпријатие или друго 
правно лице; 

- друга .документација која што банката може да ја 
побара заради утврдување на неговата кредитна задол-
женост, односно кредитната задолженост на членовите 
на неговото семејство или на неговата капитална повр-
заност со други лица - корисници на кредити кај бан-
ката. 

11. За одобрените кредити од точка 2, 3 и 4 од оваа 
Одлука банките ќе водат посебна евиденција и ќе ја 
известуваат Народна банка на Република Македонија 
тримесечно според книговодствената состојба на 31.03, 
30.06, 30.09 и 31.12. 

Рокот за доставување на извештајот со состојба на 
30.06 и 31.12 е 5 работни дена ,по истекот на рокот за 
доставување на периодичната пресметка, односно го-
дишната сметка. 

Рокот за доставување на извештајот со состојба на 
31.03 и 30.09 е 15 работни дена по истекот на рокот за 
кој се составува извештајот. 

По исклучок од роковите на известување од став 1 
на овој член, за кредитите од точка 3 и 4 од оваа Одлука 
банките ќе ја известуваат Народна банка на Република 
Македонија секој месец најдоцна до 15-ти во месецот за 
состојбата на крајот од претходниот месец. 

Првиот извештај од став 1 и 4 на оваа точка банките 
ќе и го достават на Народна банка на Република Маке-
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донија најдоцна до 30 април 1995 година со состојба на 
кредитите и гаранциите на 31.03.1995 година. 

Доколку износите на затекнатите кредити од точка 
2, 3 и 4 од оваа Одлука ги надминуваат дозволените 
рамки, утврдени со Законот за банки и штедилници и 
оваа Одлука, банките се должни да извршат нивно све-
дување во утврдените рамки најдоцна до 30.09.1995 го-
дина. 

12. За спроведувана на оваа Одлука Народна банка 
на Република Македонија ќе донесе упатство. 

13. Оваа Одлука влегува во сила следниот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен весник на 
Република Македонија“. Претседател 

О бр 02-15/ХХХVII-3/95 на Совет на совет на банка 
16 март 1995 година на Република Македонија 

С к о п Ј е Гувернер, 
м-р Борко Станоевски, с.р. 

328. 
Врз основа на член 10 став 3 и член 69 точка 6 од 

Законот за Народна банка на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 26/92,4/93 и 29/93), Сове-
тот на Народна банка на Република Македонија на сво-
јата ХХХVII-ма седница, одржана на 16.03.1995 година, 
донесе„ 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНА 
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕ-

СМЕТАНА ПО МАРГИНАЛНИ СТАПКИ 

1. Во Одлуката за задолжителна резерва на банките 
кај Народна банка на Република Македонија пресме-
тана по маргинални стапки („Службен весник на РМ“ 
бр. 12/95) процентот утврден во точка 3 се менува и 
изнесува 4,7%. 

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

О.бр. 02-15/ХХХVII-4/95 Претседател 
16 март 1995 година на Советот на Народна банка 

Скопје Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

По извршеното срамнувахве со 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 РМ“ бр. 12/95, се пот-
паднала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
На Решението за утврдување на опрема која може 

да се увезе без плаќање царина. 
Во точката 1, во тарифната ознака (2) во алинеја 3 

наместо бројката „8481.912" треба да стои бројката 
„8471.912". 

Бр. 23-471/1 
16 март 1995 година 

Скопје 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во, тек е постапка за утврдување право 

на сопственост по тужбата на тужителот Димчевски 
Цветан од Скопје против тужениот Трајков Атанасов 
Вељо сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Трајков Атанасов Вељо од 
Скопје да се јави во рок од 30 дена во овој суд или во 
истиот рок да достави својата точна сегашна адреса на 
живеење. 

Доколку тужениот во определениот рок не се јави 
ниту ја достави својата точна адреса на живеење ќе му 
биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува 
неговите интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, УЛ.бр . 
757/95. , (10) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води брако-
разводна парница по тужбата на тужителот Абдулам 
Бесим Земри од село Равен застапуван од полномошни-
кот адвокат Шабан Стафаи од Гостивар против туже-
ната Абдула Јонузи Игбал со непозната адреса во Швај-
царија. 

Бидејки тужената Абдулаи Јонузи Игбал е со непоз-
ната адреса, за привремен застапник му е назначен Фи-
дани Шоуп стручен соработник во Општинскиот суд во 
Гостивар кој ќе ја застапува тужената се додека таа или 
нејзин полномошник не се појават пред судот односно 
додека Органот за старателство не го извести судот 
дека и поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 196/95. 
^ ^ ^ (104) 

Се повикува Љатифи Намик од Гостивар сега со 
непознато престојувалиште во странство да се јави пред 
Општинскиот суд во Гостивар или постави свој полно-
мошник кој ќе го застапува по предметот за иселување 
од стан по тужба на тужителот Центар за социјална 
работа Гостивар: 

Доколку истиот не се јави ниту пак, постави свој 
полномошник, судот ќе му одреди привремен застапник 
кој ќе го застапува тужениот се до правосилното окон-
чување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 238/95. 
„ . (107) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор за 
развод на брак по тужбата на тужителот Алими Неџби 
од Гостивар, против тужената Алими Шаќе сега со не-
позната адреса. Се повикува тужената да се јави во овој 
суд. Во спротивно судот ќе постави привремен застап-
ник, стручен соработник на овој суд Фазлиу Имер кој 
ќе ја застапува тужената во постапката се додека 
истиот или нејзиниот' полномошник не се појават пред 
судот, односно додека Органот за старателство не го 
извести судот дека му назначи старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 256/95. 
(109) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води процес за утврдување на посто-

ење договор за купопродажба помеѓу Зендели Џемаила 
Фета и др. од с. Палатица, против Касами Неџат и 
Касами Сервет од с. Д. Лешница, а сега со непозната 
адреса во Германија. Вредност на спорот 80,000 денари. 
Се повикуваат тужените да се јават во судот во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот и да достават адреса 
или постават застапник. Во спротивно судот ќе им по-
стави привремен старател кој ќе го води процесот во 
нивно име. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 390/95. (108), 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Мемети Рефик од с. Требош 
против тужената Мемети Ќамиле од с. Слатино сега 
се непозната адреса во Швајцарија. 

Се повикува тужената да во рок од 30 дена да се јави 
пред овој суд, или во истиот рок овласти свој полно-
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мошник за да ја застапува во спорот. Во спротивно, 
судот ќе им одреди привремен застапник кој ќе се 
грижи за нејзините интереси до правосилното окончу-
ва1ве на спорот. 

Од Општинскиот суд Тетово, П. бр. 267/95. (102) 

Пред судот е во тек постапката за прогласување на 
исчезнато лице за Хабибе Зеќири од с. Д. Палчиште. 

Се повикува лицето Хабибе Зеќири од с. Долно 
Палчиште да во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на огласот да се јави во Општинскиот суд во 
Тетово, или, пак, во Општинскиот суд во погоре наве-
дениот рок да се јави било кое друго лице кое нешто 
знае за лицето Хабибе Зеќири. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 207/95. (103) 

ОПШТИНСКИ СУД КОЧАНИ 
Судско одделение Виница 

Пред Општинскиот суд во Кочани-Судско одделе-
ние во Виница во тек е постапка за надомест на штета 
по тужбата на тужителот ЗИК „Брегалница“ - Виница, 
против Станко Илиев од с. Градец општина Виница со 
престојувалиште во-Италија. вредност на спорот 30.000 
денари. 

Се повикува тужениот Станко Илиев од с. Градец да 
се јави во рок од 15 дена по објавувавте на огласот во 
овој суд или да ја достави својата адреса на живеење. 

Доколку не се јави во рок од 15 дена ќе му биде 
поставен привремен застапник кој ќе ги штити него-
вите интереси до крајот на постапката. 

Од Општинскиот суд Кочани-Судско одделение Ви-
ница, П. бр. 172/92. (105) 

Пред Општинскиот суд во Кочани-Судско одделе-
ние во Виница во тек е постапка за надомест на штета 
во вредност 30.000 денари по тужбата на тужителот 
НОС ЗИК „Брегалница“ - Виница, против Мирко За-
хариев од с. Градец општина Виница со престојува-
лиште во Италија со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Мирко Захариев од с. Градец 
да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот 
во овој суд или да ја достави сегашната адреса на живе-
ење. 

Доколку не се јави во рок од 15 дена ќе му биде 
поставен привремен застапник кој ќе ги штити него-
вите интереси до окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд Кочани-Судско одделение Ви-
ница, П. бр. 171/92. (106) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11831/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53903-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на д.о.о. на Претпријатието за промет и услуги на 
големо и мало „МА-НА“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Чедомир 
Миндеровиќ" бр. 36. 

Скратена фирма на претпријатието: ПП „МА-ПА“ експорт-импорт 
д.о.о. Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 1 на 
20.09.1994 година, а основач е Љубе Перковски од Скопје. 

Дејности: 013021, 013022, 013072, 013099, 013114, 013121, 020110, 
020140, 030003, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080129, 080201, 080202, 090121, 090122, 090123, 090131, 
090132, 090140, 090150, 090160, 090201, 090202, 110109, 110105, 110109, 
110303, 110309, 110903, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 
070310 , 070320, застапување и посредување со стоки и услуги, реек-
спорт, малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Грција, Ал-
банија и Србија, консигнациона продажба и комисиона продажба. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара 
со целокупниот свој имот 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е ЈБубе 1 круневски, 
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11831/94. (14897) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15908/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56403-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење 
надворешно-трговски промет на Претпријатието за производство, гра-
дежништво и промет на големо и мало „КОМПАНИ - Р. ЦВЕТКОВ-
СКИ“ увбз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Ѓуро Салај“ бр. 56. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01 од 
09.12.1994 година, а основач е Ратко Цветковски од Скопје. 

Дејности: 012310, 012322, 050100, 050301, 050302, 110404, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124 , 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 070310, 070320, 
застапување и посредување во надворешно-трговскиот промет. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ратко Цветковски, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15908/94. (14898) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решениево Срег. бр. 15825/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56352-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за инвестиции и маркетинг 
ПИМ ,,ПЕГАЗ-ЗАМ'4 експорт-импорт ц.о. Скопје, ул. „Гевгелиска“ 
бр. 36. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/94 на ден 
08.12.1994 година, а основач е Андревски Горан. 

Дејности: 070128, 070130, 070226, 120312, 010500, 011320, 011390, 
011430, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724 , 011729, 011741, 011742, 
011743, 011749, 011920, 012310, 012322, 012421, 012429, 012613, 012614, 
012622, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013050, 013099, 
013112 , 013113, 013114, 013115, 013116, 013121, 013122, 013200, 013400, 
013500, 013909, 020140, 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 
050302, 060105, 06М01, 060402, 060403, 050201, 050202 , 050203, 050209, 
050301, 050302, 060105, 060401, 060402, 060403 , 060501, 060502, 060503, 
060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114 , 070121, 070122, 070123, 
070124, 070225 , 070227, 070229, 070230, 070240, 070260, 070310, 080111, 
080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123 , 080129, 080190, 
080201, 080202, 090140, 090171, 090172, 110109, 110302, 110303, 110304, 
110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110620, 110902, 110903, 110905, 
110909, 070320, во надворешно-трговскиот промет: 07031, 07032. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Андревски Горан -
директор со неограничени овластувања и во неограничен временски 
рок. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15825/94. (14899) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15513/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56165-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„ВИ-КОМ 94" п.о. извоз-увоз Скопје, ул. „Никола Тримпаре" бр. 
24-3-9. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/94 од 
05.12.1994 година, а основач е 1к)горујчевска Лилјана. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090150, 090183, 110303, 
110309, 110909, 070310, 070320, реекспорт, застапување на странски 
фирми, посреду,вање во прометот со стоки од странство, малограничен 
промет со: Грција, Нутрија, Албанија и СР Југославија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ногорујчевска Ли-
лјана - директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15513/94. (14900) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16680/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-35593-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во надворешно-трговскиот промет 
на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало 
„МУЛТИПРОМ" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Петар Поп Ар-
сов“ бр. 9/1, локал 3. 

Дејностите во надворешно-трговскиот промет се прошируваат со: 
меѓународен транспорт на стоки и патници и услуги на меѓународна 
шпедиција. ' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16680/94. (14901) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15871/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56370-0-0-0, го запиша во судскиот 
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регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „ШАЕ“ 
увоз-извоз Д.О.О. Скопје, с. Крушопек. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 12.12.1994 го-
дина, а основач е Шабан Ќерими од с. Крушопек, Скопје. 

Дејности: 110109, 060501, 060502, 060503, 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, 080201, 080202, 110303, 110304, 110309' 
110909,070310,070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Шабан Ќерими, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15871/94. (14902) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15902) 
94, на регистарска влошка бр. 1-54399-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие „ДШГГА-КО М НА-
ПИЈ А“ увоз-извоз п.о. Скопје, ул. „Митрополит Теодосија Гологанов" 
бр. 96/3-5. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара 
со сите свои средства со потполна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Пејчиќ Звонко, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15902/94. (14903) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15852/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-566О8-О-0-О, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ОРИО" д.о. увоз-извоз Гостивар, ул. „Никола П арапинов“ бр. 
9/3-3. 

Претпријатието е основано со акт за основање на 09.12.1994 го-
дина, а основач е Анѓелкоска Драгица од Гостивар. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114 , 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070250, 080121, 080122, 080123, 
080190, 090131, 090132, 090133, 090129, 090171, 090201, 110302, 110903, 
110905, 110909, 013021, 013099, 013112, 013121, 060501, 060502, 070310, 
070320, застапување на страни фирми и реекспорт, малограничен про-
мет со: Грција, Бугарија, Албанија и Југославија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Анѓелкоска Драгица, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15852/94. (14904) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 15458/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56586-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „НАИМ-
ТРЕЈД" експорт-импорт д.о.о! Скопје, ул. „Његошева" бр. 31-а. 

Скратен назив: ППУ „НАИМ-ТРЕЈД" експорт-импорт Д.О.О, 
Скопје. 

Основачи на претпријатието се: Наим Ахмети од Скопје, ул. „Ње-
гошева“ бр. 31-а и Нухи Ахмети од Скопје, бул. „Партизански одреди“ 
- 11 бр. 5. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070)32, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 
110109, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Наим Ахмети -
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15458/94. (14905) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14937/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55771-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Услужното, трговско претпријатие „ВШИЕН“ 
увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Вера Јоциќ“ бр. 12, (Славејко Арсов). 

Основач на претпријатието с Гурѓмца Дрогришка од Скопје, ул. 
„Славејко Арсов“ бр. 12, бр. на л.к. 1262837 од УВР Скопје и м.бр. 
0612963455017. 

Дејности: 011910, 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, 090121, 090209, во надворешно-тргов-

скиот промет: 070310, 070320, малограничен промет со: Албанија, 
Грција, Бугарија и Србија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
?к) надворешниот трговски промет е Ѓурѓица Дрогришка, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14937/94. (14906) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15587/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56196-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното' претпријатие за производство, 
промет и услуги „КИС-КОМПАНИ" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. 
„Славејко Арсов“ бр. 20-6. 

Основач на претпријатието е Блажевска Кристина од Скопје, ул. 
„Роберт Кох“ бр. 1/3-3. 

Претпријатието е основано со акт за основање на ден. 05.12.1994 
година. 

Дејности: 012130, ,012142, 012611, 012612, 012613, 013714, 012615, 
012621, 012622, 012623, 012624, 012699, 012820, 012830, 013021, 103022, 
060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 07012Ф, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230,' 070240, 070250, 070260, 
090121, 090139, 090150, 090160, 110109, 110301, 110309, 110909, 080201, 
080202, 080121, 080190, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 
070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, а ризикот во 
работата го поднесува во висина на основачкиот влог. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Блажевска Кри-
стина, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15587/94. (15288) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15594/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56198-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги ,,МОНД-ИНТЕР-ЕКСПРЕС" експорт-импорт Д.О.О. Скопје, ул. 
„Вељко Влаховиќ" бр. 18, кат 111/11. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/94 од 
23.11.1994 година, а основач е Жумила Морис од Лион, Франција. 

Дејности: 013030, 013500, 060501, 060502, 060503, 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, 080201, 080202, 110109, 110302, 
110303, 110309, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 
070320, реекспорт, малограничен промет со соседните држави, меѓуна-
роден транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, меѓуна-
родни сообраќајно-агенциски работи, туристички работи со странство, 
застапување и посредување во областа на прометот со стоки и услуги, 
консигнациони работи, компензациони работи и др. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Коце Јаневски од 
Скопје - директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15594/94. (1ѕ5289) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15603/ 
94, на регистарска влошка бр. 1Т56204-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
трговија на големо и мало и увоз-извоз „ФЕРОМЕТАЛ" Д.О.О. Скопје, 
бул. „Св. Климент Охридски“ бр. 66/1-13. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 01.12.1994 
година, а основач е Горан Георгиевски. 

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

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Горан Георгиевски, 
е.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15603/94. ' (15290) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15440/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56156-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост На Претпријатието за 
производство, услуги и трговија „НОВУС-ТРЕЈД" увоз-извоз Д.О.О. 

.Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 10/2-4. 
Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 01.12.1994 

година, а основачи се: Таневски Драган и Стојановиќ Миодраг. 
Дејности: 011211, 011212, 011219, 011729, 011724, 011723, 011722, 

070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
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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, 090121, 090129, 
090132, 090131, 090133, 090139, 090171, 090179, производство на пред-
мети од стакло, сигурност) стакло за возила, производство, 110309, 
комисиона продажба. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Таневски Драган, 
е.д. директор, без оц?аничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15440/94. (15291) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15922/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-485-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на седиште на Акционерското друштво во мешовита 
V ^пственост за услуги во прометот и трговија „СКОПСКИ ПАЗАР“ 
и^воз-увоз ц.о. Скопје, бул. „Гоце Делчев“ бр. 11/П, ДТЦ „Мавровка“. 

Досегашното седиште на „СКОПСКИ ПАЗАР“ Акционерско 
друштво во мешовита сопственост, за услуги во прометот и трговија 
извоз-увоз ц.о. Скопје, ул. „Битпазарска44 бр. 135, во иднина се менува 
и ќе биде на бул. „Гоце Делчев“ бр. 11/11, ДТЦ „Мавровка“. 

Во внатрешен промет се прошируваат следните дејности: 060501, 
0605402,060503, а во надворешен промет со: меѓународен транспорт на 
стоки и патници и шпедиција, застапништво, реекспорт, консигнација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15922/94. (15292) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15327/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-47533-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување на трговско-
услужното претпријатие на големо и мало „АЈ1ЕКСАНДАР-Г1РОМ" 
ц.о. Скопје, бул. „Видое Смилевски - Бато“ бр. 73/1-2. 

Се брише Ѓуровски Александар - директор со неограничени овла-
стувања. 

Се запишува Ѓуровски Горан - директор со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15327/94. (15293) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15503/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56162-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Производно-тргов-
ското претпријатие „ГЛОБ-ИНГ КОМЕРЦ“ извоз-увоз Д.О.О. Скопје, 
ул. „Мито Хаџи Василев“ бр. 30, влез I, спрат I. 

Основач на претпријатието е Јовановиќ Сашо од Скопје, со л.к. бр. 
1069743 и м.бр. 0108963450104 издадена од МВР Скопје. 

Дејности: 011312, 011314, 011315, 011319, 011320, 011390, 110909, 
030001, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 110909, 013010, 013909, 013021, 013022, 
013030, 060501, 060502, 060503, 013042, 013043, 080201, 013074, 013099, 
013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013112, 013121, 013220, 070150, 
020140, 020302, 012201, 012321, 012323, 060602, 080121, 080202, 090131, 
090132, 090139, 090140, 090150, 090171, 090183 , 090209, 090201, 110301, 
110309, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Јовановиќ Саша, директор со неофаничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15503/94. (15294) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14957/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55777-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „ВАЈ1ДЕЈ" експорт-импорт ц.о. Скопје, ул. „16-та Македонска 
бригада“ бр. 13/3-3. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 1/94 од 
28.11.1994 година, а основач е Спасевски Дејан. 

Обезбедени се основни средства од 7.000,00 денари. 
Дејности: 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 

012623, 012691, 012909, 013010, 013022, 012030, 013041, 013042, 013050, 
013121, 013200, 013320, 013400, 013500, 020110, 020121, 020140, 030003, 
060501, 060502, 060503, 060601, 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, 080129, 080190, 080202, 090132, 090140, 090179, 
090201, 110109, 110301, 110303, 110309, 110404, 110903, 110905, 110909, 
откуп на жива стока, шумски и земјоделски производи и плодови, 
070310, 070320, малограничен промет со: Грција, Бугарија, Албанија р 
Југославија, посредување и застапување во надворешно-трговскиот 
промет, застапување на странски физички и правни лица, консигнација, 
комисиона продажба и реекспорт. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
своие име и за своја сметка со неофаничени овластувања. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара 
со сите свои средства со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Спасевски Дејан, директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14957/94. (15295) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13096/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55899-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „ЏОН СОН 
И ФИЛИПС МК" д.о.о. Скопје, ул. „Велко Влаховиќ" бр. 11. 

Скратен назив: „ЏОНСОН И ФИЛИПС МК44 д.о.о. Скопје. 
Основач на претпријатието е „ЏОНСОН И ФИЛИПС4 (Пакистан) 

ЈГГД, со седиште Ц-10 Саут Авени, С.И.Т.Е. Карачи, Пакистан, со 
одлука бр. 01/93 од 03.12.1993 година. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 110401, 110402, 
110403, 110404,110301, 110303, 110309, во надворешно-трговскиот про-
мет: 070310, 070320, застапување и посредување, реекспорт; консигна-
ција и комисион, малограничен промет со соседните земји: Албанија, 
Бугарија, Грција и СР Југославија. 4 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Горан Арнаудов-
ски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13096/94. (15296) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15308/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-40427-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен промет на Трговското претпријатие „УНИМАГ ИНТЕР-
НАЦИОНАЛ44 експорт-импорт д.о.о. Скопје, Порта Буњаковец бр. 2/ 
1. 

Извршена е промена на лице овластено за застапување во внатре-
шен и надворешно-трговски промет. 

Се брише Зоран Петровски - директор, без ограничување. 
Се утешува Петре Михајловски - директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15308/94. (15297) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11538/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53835-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото.за вршење на 
работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за трго-
вија и услуги на големо и мало „МАМЕР КОМЕРЦ44 увоз-извоз Скопје, 
ул. „152 Бис44 бр. 2-а. 

Основач на претпријатието е Салиовски Мамер од Скопје. 
Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 

070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129,,07013, 
070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080201, 
110109, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, посреду-
вање и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, малогра-
ничен промет со стоки со: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, 
реекспорт и слободни царински продавници. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неофаничено овластување. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара 
со сите свои средства со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Салиовски Мамер, 
е.д. директор, без офаничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11538/94. (15298) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег, бр. 15052/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55858-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ВЕЈМАСТ44 увоз-извоз Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 
151/1-28. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 01-01. од 
21.11.1994 година, а основач е Славко Наумоски од Скопје. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122; 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 
07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 090131, 090133, 090139, 090150, 090171, 01174, 
011741, 011742, 011749, 012622, 012623, 110303, 110309, 0703, 070310, 
070320, 080190, 080201, 080202. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
своие име и за своја сметка. За обврските направени во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Славко Наумоски, директор,' без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15052/94. (15299) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12472/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55803-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство и инжиње-
ринг „БИЗНИС ИНЖИЊЕРИНГ44 Д.О.О. Скопје, ул. ,Лазар Дими-
тров44 бр. 28. 

Основач на претпријатието е Јордановски Владимир со основачки 
влог од 9.000,00 денари. 
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Дејности: 011390, 011430, 011419, 011710, 011721, 011729, 011741, 
011742, 011749, 011791, 012321, 012323, 012324, 012421, 012439, 012622, 
013500, 013909, 050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 060101, 060502, 
060503 , 060606, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 07,0132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070213, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110909, 090122, 110309, 
070310, 070320, застапување и посредување во прометот, реекспорт, 
консигнациона продажба, малограничен промет со: Грција, Албанија, 
Бугарија и СРЈ, слободни царински продавници, меѓународен тран-
спорт и шпедиција, застапување и посредување во надворешно-тргов-
скиот промет, туристички работи во странство, привремен увоз-извоз 
на стоки, комисиони работи. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
своие име и за своја сметка. За обврските направени во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој 
имот со полна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Јордановски Владимир, е.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12472/94. (15300) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14709/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55967-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како Д.О.О, на Претпри-
јатието за трговија и услуги „БУНЕШ КОМПАНИ44 д.о.о. Скопје, ул. 
„Антон Попов“ бр. 98-а. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 22.11.1994 
година, а основач е лицето Гичева Еминија од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080190, 080201, 080202, 060501, 060502, 060503, 110109, 110302, 110303, 
110309, 110903, 110905, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 
070310, 070320, застапување и посредување, консигнација, комисиони 
работи, агенциски услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, реекспорт. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
своие име и за своја сметка. За обврските направени во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Емилија Гичева, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14709/94. (15301) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14836/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-1744-1-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришење на ООЗТ РО за основно воспитание и образование 
„КАРПОШ“ О.Сол.О. ООЗТ ОУ „Лазар Трновски“ Скопје, ул. „Ради-
ка“ бр. 9. 

СЕ запишува бришење на ООЗТ ОУ „Лазо Трновски“ поради изд-
војување од РО за основно воспитание и образование „КАРПОШ“ 
О.Сол.О, со ООЗТ и конституирање во нова РО ОУ „Лазо Трновски“ 
Скопје со рег. влошка бр. 1-55930-0-0-0. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14836/94. (15302) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14479/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-18497-1-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на Услужио-трпивското претпријатие „СИКИ-КО-
МЕРЦ М.Е." експорт-импорт Д.О.О. Скопје, ул. „ Радиш ан ек а“ бр. 17/1/ 
18. 

Се брише Кирче Белчев - директор со неограничени овластувања. 
Се запишува Јован Станков - овластено лице со неограничени 

овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14479/94. (15303) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14256/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55293-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како Д.О.О, на Претпри-
јатието за внатрешен и надворешен промет „ЕЛМА 50" д.в.о. Скопје, 
бул. „АВНОЈ“ бр. 74-2/7. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 15.11.1994 
година, а основачи се: Виолета Чикара и Лазо Најдески од Скопје. 

Дејности: 030003, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080190, 090209, 110109, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, 
реекспорт, малограничен промет со: Р. Албанија, Р. Грција, Р. Буга-
рија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неограничено овластување. За обврските 

' направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара 
со сите свои средства со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот трговски промет е Лазо Најдески - директор, а во 
надворешно-трговскиот промет како застапници се: Лазо Најдески и 
Виолета Чикара. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14256/94. (15304) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14255/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55812-0-0-0, го запиша во судскиот 

“регистар основањето на друштво со ограничена одговорност на Прет-
пријатието за трговија и услуги „ЦЕ-ЕС КОМПАНИ44 експорт-импорт 
д.о.о. Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ44 бр. 19/20. 

Дејности: 011710, 011721, 011729, 011730, 011741, 011810, 012831, 
011832, 011990, 013021, 013022, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 080190, 
080201, 090121, 090131, 090133, 090139, 090209, 110109, 110303, 110304, 
110309, 110909, 070310, 070320, малограничен промет со: соседните 
земји, реекспорт. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Цветановски Сашо, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14255/94. (15305) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14997/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55799-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, промет и услуги „РЕЏО-ПРОМ" експорт-импорт Д.О.О. 
Скопје, с. Грчец. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 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, 080119, 080121, 080122, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090201, 090209, 110109, 110309, 110903, 110909, 
во надворешно-трговскиот промет: 070310,070320, увоз-извоз на стоки 
и услуги од сите видови на царинската тарифа, посредништво и застапу-
вање на странски лица, компензациони работи, привремен увоз, меѓу-
народна шпедиција, консигнациона продажба, увоз-извоз на стоки во 
малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Албанија и Грција. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неограничена одговорност. За обврските на-
правени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со 
сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Имери Рушит - директор со нео-
граничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14997/94. (15307) 

С Т Е Ч А Ј Н И ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Ст. бр. 981/94 од 11.1.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за промет на големо и мало Д.О. увоз-извоз 
„УНИЕКСПОРТ" од Скопје, ул. „Партизански одреди44 бр. 13. 

За стечаен судија е одредена Даница Младеновска, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Илија Заковски од Скопје, ул. „Руз-
велтова" бр. 54, телефон 741-545. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 15.Ш. 1995 година во 8,20 часот, соба број 
154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. ' (495) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 50/95 од 
6. Ш. 1995 година према должникот ТАД МС „Преспанеко Езеро44 од 
Ресен отвори стечајна постапка. 

За стечаен судија го определи Коста Споа, судија во Окружниот 
стопански' суд - Битола, а за стечаен управител Благој Кожаровски, 
дипл. економист од Ресен, ул. „11 Октомври44 бр. 24. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања 
према должникот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ44 со пријави таксирани со 20,00 денари судски 
такси со докази во 2 примероци, а должниците да ги измират своите 
обврски. 

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 19.IV. 1995 
година во 13 часот во Оркужниот стопански суд во Битола. Огласот е 
објавен на огласната табла на судот на 6.Ш. 1995 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (505) 

Со решение Ст. бр. 1106/94 од 9.Ш.1995 година на Окружниот 
стопански суд во Битола е отворена стечајна постапка према должни-
кот ПП „Јарафил" Демир Хисар. За стечаен судија е одреден Коста 
Споа, а за стечаен управник Секула Георгиевски од с. Загориче. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ 
со пријави во два примероци таксирани со 20,00 денари судски такси и 
докази, а должниците да ги измират своите обврски. 

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на 
24.IV. 1995 година во 12,30 часот во просториите на Окружниот стопан-
ски суд во Битола. 

Огласот е објавен на огласна табла на судот на 9.1П.1995 година. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (501) 
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Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 610/94, 
од 14.111.1995 година, отворена стечајна постапка над Претпријатието 
„Рудници и фабрика Партизан“ Прилеп. За стечаен судија е одреден 
Коста Споа, а за стечаен управник Конески Благоја дипломиран еконо-
мист од Прилеп со оглас објавен на огласна табла на судот на 
14.Ш. 1995 година.. Ги повикува доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена од објавување на огласот за отворање на 
стечајна постапка во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со 
поднесок во два примероци со докази. Рочиште за испитување на прија-
вените побарувања се закажува за 24.1 V. 1995 година во 10 часот во овој 
СуД'Од Окружниот стопански суд во Битола. (503) ' 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1096/94, од 28.11.1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „ВАГОПРОМ" од Скопје ул. „Волканска“ 
бр. 26. 

За стечаен судија е одредена Ружица Топличанска судија при овој 

За стечаен управник е одреден Марко Гурчиновски од СкопЈе ул. 
„Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува за ден И.IV. 1995 година во 11,00 часот, соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (504) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Со решенија на Окружниот стопански суд Битола: Сг. бр. 866/94 и 

1070/94 од 21.XII.1994 година, Ст. 461/94, 1019/94, 1082/94 сите од 
27.XII. 1995 година, Л. бр. 120/94 од 21.ХП.1994, Л. бр. 123/94 и 126/94 и 
Ст. бр. 65/94 од 22.ХП.1994 г и 851/94 од 27.ХП.1994 година према ЛП 
„Ексимпорт" ДОО „Пром тренд“, ПП „Нико стил, ПП „Милпаек-
спорт" 3 3 „Извор“ сите од Битола отворени се стечајни постапки кои 
не се спроведуваат и се заклучуваат, према СЗ „Рес-дом" Ресен, ПП 
„Тутун“ Прилеп, и ПП „Мак-рекорд" Битола отворени се ликвидаци-
они постапки кои не се спроведуваат и се заклучуваат према ПП „Бави-
бец" Битола и ПП „Агро рес" Ресен, ПП „Тутун“ Прилеп и ПП „Мак-
рекорд" Битола отворени се ликвидациони постапки кои не се спрове-
дуваат и се заклучуваат, и према ПП „Бабивец" Битола и ПП „Агро 
рес" од Ресен отворените стечајни постапки се заклучуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (500) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Л. 
бр. 52/94 од 27.П.1995 година е отворена ликвидациона постапка над 
ОП за проектирање „Проектант“ - Струмица. За Ликвидационен 
управник е поставен Михајловиќ Љупчо од Струмица. За Ликвидаци-
онен судија се поставува Бочварска Зорица судија при овој суд. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со 
пријава и докази во два примероци. Пријавата да биде таксирана со 
20,00 денари со приложена уплатница на жиро сметка 41400-840-028-
3359 - Републички буџет - Скопје. Рочиште за испитување на побарува-
њата се закажува за ден 3.IV. 1995 година во 9 часот, во просториите на 
судот, соба бр. 42. Се повикуваат должниците без одлагање да ги 
исплатат своите долгови. Огласот е истакнат на судска табла на ден 
27.11.1995 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (502) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението II 
Л. бр. 70/95 од 16.Ш. 1995 година е отворена постапка за редовна ликви-
дација над должникот Мешовито претпријатие „ПРИМАК" ЦО од 
Скопје ул, „Никола Парапунов" бр. 5/87. 

За Ликвидационен управник се определува Галина Стојановска од 
Скопје. 

За Ликвидационен судија се определува Ордановски Бранко судија 
при овој суд. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 17.^.1995 година во соба бр. 83 при 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (492) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решение II Л. 
бр. 46/95 од 23.11.1995 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Производно трговско претпријатие „АЛФА“ од Скопје, ул. 
„Партизански одреди“ бр. 127-3/1. 

За Ликвидационен управник се определува Галина Стојановска од 
Скопје, ул. „Дрезденска" бр. 34. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 

побарувања се закажува за 29.Ш. 1995 година во 8 часот во соба бр. 83 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (493) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението П. 
Л. бр. 47/95 од 23.П.1995 година е отворена постапка за редовна ликви-
дација над должникот ППТ „ОМНИА - КОМЕРЦ“ од Скопје ул. „Јан 
Хус“ бр. 8. 

За Ликвидационен управник се определува Галина Стојановска од 
Скопје ул. „Дрездевска“ бр. 34, Скопје'. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 29.Ш. 1995 година во 8,15 часот во соба 
бр. 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (494) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр: 48/95 од 
З.ЕЛ. 1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „ГО-ДЕН" од Скопје на ул. 
„Максим Горки“ бр. 14 и бр. на жиро сметка 40100-601-200355. 

За Ликвидационен управник се определува Тодор Тодоровски од 
Скопје ул. „Хо Ши Мин“ бр. 399-а тел. 269-769. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите прбарувања 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 измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден И.IV. 1995 година во 
11,30 часот во соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (476) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 49/95 од 

3.III.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатието за услуги, промет Со стоки на големо и мало на ул. „Наум 
Наумовски Борче“ бр. 68. и жиро сметка 40100-601-200264. 

За Ликвидационен управник се определува Тодор Тодоровски од 
Скопје, ул. „Хо Ши К ш" бр. 399-а тел. 269-769. 

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 закажува рочиште за 
испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидаци-
ониот должник на ден И.IV.1995 година во 11,40 часот во соба бр. 60 во 
овад суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (477) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 55/95 од 
6.Ш.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатието за трговија на големо и мало „БИС-ОИЛ" ДОО Шишево, 
Скопје со жиро сметка 40120-601-219642. 

За Ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, тел. 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник д, 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 должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник- за ден 20ЛУ. 1995 година во 
8,30 часот во соба бр. 60 во овој суд. -

Од Окружниот стопански суд во Скопје. ^478) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 54/95 од 
6.П1.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатието за трговија на големо и мало „ФИМПЕКС“ експорт-импорт 
ДОО од Скопје со жиро сметка. 40110-601-69484. 

За Ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, тел. 260-694. 

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 должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за ден 20.ГУ.1995 година во 
8,30 часот во соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (479) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 53/95 од 
6. П1.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатието за внатрешен и надворешен промет „Сетко-Компани" ДОО од 
Скопје со жиро сметка 40110-601-104857. 

За Ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, тел. 260-694. 

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 пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
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доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.1У.1995 година ЈВО 
8,30 часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (480) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 34/95 од 
6.П1.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатието за внатрешна и надворешна трговија „ПРИМЕКС" од Скопје, 
ул. „Благоја Стефковски“ бр. 21/2-2 со жиро сметка 40110-601-100078. 

За ликвидационан управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул, „Ордан Чопела“ бр. 116, тел. 260-694. 

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 должник без одлагање. 
Се -закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за ден 20.IV. 1995 година во 
8,30 часот во соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (481) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 167/94 од 15.VIII.1994 година отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Станбената задруга „Ника Идриз“ од Скопје, ул. „Севастопол-
ска" бр. 25. 

За Ликвидационен управник се опреде; /ва Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, тел. 60-694. 

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 пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должнициве 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажаува рочиште за испитување на пријавените ши .рувања за 
20.IV. 1995 година во 8 часот во овој суд соба број 60. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (482) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 33/95 од 
14.11.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатието за производство, промет и дистрибуција „Букле комерц“ извоз-
увоз Скопје, ул. „Хаванска" бр. 2, со жиро сметка 40100-603-13885. 

За Ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, тел. 260-ѓ ,. 

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 пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за ден 20.Ш.1995 година во 
8,30 часот во соба бр. 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (483) 

СПАСИ 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 ( 
„Сл. весник на РМ“ бр. 38/93 г.) Општественото прет-
пријатие Текстилниот комбинат „Македонка“ - Штип 
објавува 

О Г Л А С 
СО КОЈ СЕ УПАТУВА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРА-. 
НЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ 
ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ПРИ-

ЈАВИ ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 
1. Општественото претпријатие ТК „Македонка“ -

Штип ги повикува поранешните сопственици и нивните 
правни наследници кои се државјани на Република Ма-
кедонија доколку имаат да ги пријават своите побару-
вања кон претпријатието. 

2. Пријавите на побарувањата се поднесуваат на по-
себен образец - Барање за заштита на правата на пора-
нешните сопственици и нивните правни наследници во 
постапка на трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94). 

3. Пријавата на побарувањата се доставува до Аген-
цијата на РМ за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал и до ТК „Македонка“ - Штип ул. 
„Брегалничка“ бб. 

4. Пријавата на побарувањата се доставува во рок од 
60 дена по објавувањето на огласот. 

ТК „МАКЕДОНКА“ - ШТИП 
499 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
весник на Р.М. бр. 38/93), АД „Жито Битола“ т- Битола, 
објавува О Г Л А С 

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
1. Акционерското друштво „Жито Битола“ - Би-

тола во мешовита сопственост ги повикува поранеш-
ните сопственици и нивните наследници, државјани на 
Р. Македонија, да ги пријават своите побарувања кон 
претпријатието во рок од 60 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посе-
бен образец пропишан од Агенцијата на Р. Македонија 
(Сл. весник на РМ. бр. 3/94), 

3. Сите побарувања барателите ги доставуваат во 
два примероци од кои еден примерок до Агенцијата на 
РМ за трансофмрација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, а другиот примерок до А.Д. „Жито Би-
тола“ Битола. 

4. Седиштето на А.Д. „Жито Битола ' - Битола е на 
ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 36 - Битола. 

А.Д. „ЖИТО БИТОЛА“ 
Битола 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ПР^ ТПРИЈАТИЕТО 
1. „Кончар-Сервис и продажба“ Д.О.О, во мешо-

вита сопственост-Ског:е, ги повикува поранешните 
сопственици и нивните наследници, државјани на РМ, 
да ги пријават своите побарувања кон претпријатието 
во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој 
оглас. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посе-
бен образец пропишан од Агенцијата на РМ („Сл. вес-
ник на РМ“) бр. 3/94/. 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во 
два примероци од кои еден примерок до Агенцијата на 
РМ, а другиот примерок до „Кончар-Сервис и про-
дажба Скопје. 

4. Седиште на „Кончар-Сервис и продажба“ Д.О.О. 
- Скопје е на бул. „Партизански одреди“ бр. 105, 
Скопје. „Кончар-Сервис и продажба“ Скопје 

О К Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал„ЕЛЕКТРО-
МЕТАЈ1" АД ц.о. - СКОПЈЕ, Ул. „Перо Наков“ б.б. 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 08.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Во постапката за трансформација на целокупниот 
општествен капитал го има трансформирано во прива-
тен. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
нат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на Ул. „Перо Наков“ б.б 
во време од 8,00 до 15,00 часот. 

„ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" АД ц.о. СКОПЈЕ 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ПОС „МА-
КОИМПЕКС" Д.О. Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформација на претпријатието ќе се изврши со 
откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. 487 бр. 10 Скопје. 

ПОС „МАКОИМПЕКС" Ц-О. СКОПЈЕ 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ОП „Маке-
донски Ракотворби“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Вдадата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.Ш.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: 4 од новоформираните претпријатија ќе се транс-
формираат со откуп од страна на вработените, едно 
претпријатие ќе се трансформира со продажба на иде-
ален дел. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Парт. одреди“ бр. 
125 во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ВЕГЕТА-
БИЛ" АД - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Првомајска“, бб. 
во време од 7 до 15 часот. Пош. фах 220. (507) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ПОС 
„ЈАКА 80" - Радовиш 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-

тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. Сава Ковачевиќ 15-
а, Скопје во време од 8 до 15 часот. 

Генерален директор, 
„ „ „ ^ „ ^ Г. Ефтимов 

^ Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Деликатес“ 
- АД - Тетово 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Љубо Божинов-
ски“ - Тетово, во време од 10 до 12 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ОП „КРЕ 
АТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја 
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кои се наоѓа на ул. „Иван Козаров“ бр. 
20 во време од 10 до 12 часот. (513") 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Метал-про-
мет" - АД Кавадарци 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кои се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ -
Кавадарци, во време од 07 до 15 часот. 

„Метал“ промет 
АД Кавадарци 



Стр. 320 - Бр. 15 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „СЕМЕ-
НАРСТВО“ ДОО - Скопје 

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

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со откуп на претпријатието, комбиниран со моделот 
издавање акции заради дополнително вложување. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул: „Н. Вапцаров“ 2-4 
Скопје, од 8 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „ОГ-
Р А Б Е Н “ Скопје 

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

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски лица ќе можат да се запознаат 
преку непосреден увид во деловните простории на прет-
пријатието, кое се наоѓа на ул. „Шидска" 18, во време 
од 10 до 14 часот. 

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/ 
93), Завод за статистика ги утврдува и објавува 

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 1995 ГО-

ДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи во февру-
ари 1995 шдина во однос на декември 1994 година е 
0,012. 

2. Коефициентот на пораст на цените на производи-
телите на индустриски производи од почетокот на годи-
ната до крајот на февруари 1995 година е 0,018. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во февруари 1995 
година во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува 0,110. 

4. Коефициентот на порастот на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на февруари 1995 го-
дина во однос на просекот на животните трошоци во 
Република Македонија во 1994 година е 0,165. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 
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СОДРЖИНА 
306. Закон за изменување и дополнување на Зако-

нот за здравствениот надзор над прехранбе-
ните продукти и над предметите за општа упо-
треба 305 

307. Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за здравствена исправност на животните 
намирници и на предметите за општа упо-
треба 306 

308. Закон за изменување на Законот за заштита 
на населението од заразни болести што ја за-
грозуваат целата земја 306 

309. Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за заштита на населението од заразни бо-
лести : 307 

310. Закон за изменување на Законот за условите 
за земање и пресадување на делови од човеч-
кото тело 307 

311. Закон за изменување на Законот за земање и 
пресадување делови од човековото тело за-
ради лекување 307 

312. Закон за изменување на Законот за евиденци-
ите во областа на здравството 308 

313. Закон за изменување на Законот за прекину-
вање на бременоста 308 

314. Закон за изменување на Законот за евиденци-
ите во областа на здравството 308 

315. Одлука за потврдување на Годишната про-
грама за изградба, одржување и реконструк-
ција на магистралната и регионалната патна 
мрежа во Република Македонија за 1995 го-
дина 309 

316. Одлука за разрешување од функцијата судија 
на Општинскиот суд Скопје II - Скопје 309 

317. Одлука за разрешување од функцијата судија 
на Општинскиот суд во Кавадарци 309 

318. Одлука за изменување на Одлуката за пла-
ќање на посебна такса на увезена стока 309 

319. Одлука за престанување на важноста на Одлу-
ката за плаќање на посебна давачка за порам-
н у в а а на даночното оптоварување на увезе-
ните стоки 309 

320. Решение за давана одобрение за издавање на 
долгорочни хартии од вредност 309 

321. Решение за давање одобрение за издавање на 
долгорочни хартии од вредност 310 

322. Решение на Републичката геодетска управа . . 310 
323. Решение на Републичката геодетска управа . . 310 
324. Решение на Републичката геодетска управа . . 310 
325. Решение на Републичката геодетска управа . . 310 
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