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70. 
Врз основа на член 38, став 1 и член 40, став 1 од 

Законот за буџетите („Службен весник на РМ“ бр. 79/ 
93) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), 
Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ВЛАДАТА НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ НАРОДНАТА 

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За регулирање на обврските на Буџетот на Репу-
блика Македонија спрема Народната банка на Репу-
блика Македонија настанати по основ на плаќање на 
обврски спрема странство согласно со Законот за уре-
дување на односите во врска со отплатата на користе-
ните кредити од меѓународни финансиски организации 
(„Службен весник на РМ“ бр. 48/94), Владата на Репу-
блика Македонија се задолжува кај Народната банка на 
Република Македонија со кредит во износ од 
826.002.280 денари. 

2. Кредитот од точка 1 на оваа Одлука Владата на 
Република Македонија ќе и го отплатува на Народната 
банка на Република Македонија од донаторската по-
мош од разни земји, од приходите на Буџетот кои во 
девизи се уплатуваат од девизните резерви на Репу-
блика Македонија, од кредитите кои Владата на Репу-
блика Македонија ќе ги добие од меѓународните финан-
сиски институции и од други средства на Буџетот на 
Република Македонија за 1995 година. 

3. За утврдување на начинот и условите на кори-
стење на кредитот од точка 1 на оваа одлука Владата на 
Република Македонија и Народната банка на Репу-
блика Македонија ќе склучат договор. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, а ќе се применува од 1 I. 1995 го-
дина. 

Бр. 23-220/1 Претседател на Владата на 
25 јануари 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
71. 

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД 

' ПРОГРАМАТА РНАRЕ 
1. Средствата обезбедени од Програмата РНАRЕ, 

во делот за реализација на техничката помош за Заво-
дот за статистика на Република Македонија се уплату-
ваат на посебна сметка на Заводот за статистика на 
Република Македонија - Помош од Програмата 

РНАRЕ. 
2. Жиро - сметката на Заводот за статистика на 

Република Македонија - Помош од Програмата 
РНАRЕ е во Стопанската банка А.Д. Скопје. 
3. Потписник на сметката на Заводот за статистика 

на Република Македонија - Помош од Програмата 

РНАRЕ е Директорот на Заводот за статистика -
Скопје - Светлана Антоновска. 

4. Заводот за статистика на Република Македонија 
за средствата што ќе пристигнат и што ќе бидат потро-
шени редовно да го известува Министерството за фи-
нансии. 

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

Бр. 23-256/1 
25 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 
72. 

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90), а согласно член 55 и 56 од Законот за превоз во 
меѓународниот патен сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ“ бр.41/80 и 33/87), кој со член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија е преземен како републички закон, Владата до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА, ВИСИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 
ПАТИШТА ЗА СТРАНСКИ ВОЗИЛА КОИ ГИ КО-
РИСТАТ ПАТИШТАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА 
1. Во Одлуката за определување на основицата, ви-

сината и начинот на наплата на надоместокот за па-
тишта за странските возила кои ги користат патиштата 
на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
51/93), по точката 2. 3. се додава нова точка 2. 4. која 
гласи: 

„На автобусите со регистерски ознаки од СР Југо-
славија (Србија и Црна Гора), при влез во Република 
Македонија им се наплатува надоместок за патишта во 
износ од 200 ДМ". 

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

Бр. 23-105/1 
23 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с. р. 

73. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91) и член 45 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

Г О Д И Ш Н А ПРОГРАМА 
ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНО-

СТИТЕ ВО 1995 ГОДИНА 
I 

Со ,оваа програма се определуваат работите од пре-
мерот, катастарот и запишување на правата на недвиж-
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ностите што ќе се извршуваат во Републиката во 1995 
година. ' , 

Во 1995 година премер и катастар на недвижностите 
ќе се врши на подрачјето на општините: Берово, Би-
тола, Брод Македонски, Валандово, Виница, Гевге-
лија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кава-
дарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Кру-
шево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиш-
тип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Струга, 
Струмица, Тетово, Титов Велес и Штип. 

Со Програмата се опфатени следните видови на ра-
бота: 

A) Премер и катастар на недвижностите со запишу-
вање на правата на недвижностите; 

Б) Основни геодетски работи; 
B) Бонитирање на земјиштето, и 
Г) Одржување на премерот и катастарот со компју-

терско спроведување на промените во катастарските 
операти и пресметување на катастарскиот приход и 
облог на данокот на граѓаните од земјоделска дејност. II 

А. ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
СО ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖ-

НОСТИТЕ 
Премерот и катастарот на недвижностите во оваа 

Програма се Состои од: 
- отпочнување на нов премер; и 
- продолжување на премерот кој е во тек. 
Отпочнувањето на нов премер ќе се врши на ^пре-

мерените подрачја на општините: Неготино, Берово и 
Демир Хисар. 

Продолжување на премерот кој е во тек, ќе се врши 
на подрачјето на општините: Берово, Битола, Брод 
Македонски, Валандово, Виница, Гевгелија, Гостивар, 
Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Ко-
чани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, 
Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ре-
сен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струмица, Тетово, 
Титов Велес и Штип. 

Премерот и катастарот на недвижностите предви-
дени со Програмата за 1995 година ги опфаќа следните 
видови на работа: подготвување на недвижностите за 
авионско снимање; поставување и одредување на врзни 
точки; авионско снимање и изготвување на фото-доку-
ментација за снимените недвижности; дешифрирање на 
недвижностите; пресметување координати и коти на 
геодетски точки; реституција на снимените недвижно-
сти; картографска обработка на оригиналните (плано-
вите) на снимените недвижности; пресметување на 
површини на катастарски парцели на земјиштето; ката-
старско класирање на снименото земјиште, мерење и 
вршење увид на згради, делови од згради (станови), 
помошни објекти и простории; реамбулација-дополни-
телен премер; припреми и компјутерска обработка на 
податоци од премерот и изготвување на пописни листи; 
Излагање на јавен увид на податоците од премерот и 
запишување на правата на недвижностите; изготвување 
на катастарски операт и умножување (репродукција) на 
изготвените оригинали (планови). 

1. Подготвување на недвижностите за авионско 
снимање 

Ќе се изврши подготвував на недвижностите за 
авионско снимале на ^премерените подрачја на опш-
тините: Неготино на 7 катастарски општини (КО): 
Брусник, Иберли, Калањево, Кошарка, Липа, Пештер-
ница и Челевец, во размер 1:2500, на површина од 
14 572 хектари и 3 КО (изграден дел): Неготино, Тимја-
ник и Тремник, во размер 1:1000, на површина од 580 
хектари; Берово на 4 КО: Владимирово, Русиново, Ра-

тево и Двориште, во размер 1:2500, на површина од 35 
324 хектари и 5.КО (изграден дел): Владимирово, Руси-
ново, Ратево, Смојмирово и Чивлик, во размер 1:1000, 
на, површина од 710 хектари и Демир Хисар на 8 КО: 
Боиште, Загориче, Обедник, Смилево,г 'Стругово, 
Утово, Лесково и Церево, во размер 1:2500^ на повр-
шина од 9 899 хектари и 8 КО (изграден дел): Смилево, 
Сопотница, Жван, Слепче, Демир Хисар, Суводол, Ку-
третино и Белче, во размер 1:1000, на површина од 
1 ООО хектари или вкупно во размер 1:2500, на 19 КО, на 
површина од 59 795 хектари и во размер 1:1000, на 16. 
КО, на површина од 2 290 хектари или вкупно на 62 085 
хектари. 

2, Поставување и одредување врзни точки 
Ќе се изврши поставување и одредување на врзни 

точки на земјиштето на кое ќе се врши премер на по-
драчјето на општините: Неготино на 7 КО (поименично 
дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина 
од 14 572 хектари и 3 КО (поименично дадени во точка 
бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 580 хектари; 
Берово на 4 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во 
размер 1:2500 на површина од 35 324 хектари и 5 КО 
(поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, 
на површина од 710 хектари и Демир Хисар на 8 КО 
(поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, 
на површина од 9899 хектари и 8 КО (поименично да-
дени во точка бр.1), во размер 1:1000,1 ООО хектари или 
вкупно во размер 1:2500, на 19 КО, на површина од 59 
795 хектари и во размер 1:1000, на 16 КО, на површина 
од 2 290 хектари или вкупно на 62 085 хектари. 

, 3. Авионско снимање на недвижностите 

Ќе се изврши авионско снимање на недвижностите и 
ќе се изготви фото-техничка документација (контакт-
копии, фото скици и дна филмови), на снимените по-
драчја на општините: Неготино на 7 КО (поименично 
дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина 
од 14 572 хектари и 3 КО (поименично дадени во точка 
бр, 1), во размер 1:1000, на површина од 580 хектари; 
Берово на 4 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во 
размер 1:2500, на површина од 35 324 хектари и 5 КО 
(поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, 
на површина од 710 хектари и Демир Хисар на 8 КО 
(поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, 
на површина од 9 899 хектари и 8 КО (поименично 
дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина 
од 1 ООО хектари или вкупно во размер 1:2500, на 19 КО, 
на површина од 59 795 хектари и во размер 1:1000, на 16 
КО, на површина од 2 290 хектари или вкупно на 62 085 
хектари, 

4. Дешифрирање на снимените недвижности 

Ќе се изврши дешифрирање на детал.на снимените 
недвижности на подрачјето на општините: Неготино на 
7 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 
1:2500, на површина од 14 572 хектари и 3 КО (поиме-
нично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на 
површина од 580 хектари; Берово на 4 КО (поименично 
дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина 
од 35 324 хектари и 5 КО (поименично дадени во точка 
бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 710 хектари и 
Демир Хисар на 8 КО (поименично дадени во точка бр. 
1), во размер 1:2500, на површина од 9 899 хектари и 8 
КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 
1:1000, на површина од 1 000 хектари или вкупно во 
размер 1:2500, на 19 КО; на површина од 59 795 хектари: 

и во размер 1:1000,л на 16 КО, на површина од 2 290 ' 
хектари или вкупно на 62 085 хектари. 
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5. Пресметување координати и коти на врзни точки 

Ќе се изврши пресметување на координати и коти на 
врзни точки на снимените недвижности на подрачјето 
на општините: Неготино на 7 КО (поименично дадени 
во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 14 572 
хектари и 3 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во 
размер 1:1000, на површина од 580 хектари; Берово на 4 
КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 
1:2500, на површина од 35 324 хектари и 5 КО (поиме-
нично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на 
површина од 710 хектари и Демир Хисар на 8 КО (по-
именично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на 
површина од 9 899 хектари и 8 КО (поименично дадени 
во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 1 ООО 
хектари или вкупно во размер 1:2500, на 19 КО, на 
површина од 59 795 хектари и во размер 1:1000, на 16 
КО, на површина од 2 290 хектари или вкупно на 62 085 
хектари. 

6. Реституција на снимените недвижности 

Ќе се изврши реституција на детал на снимените 
недвижности на подрачјето на општините: Кавадарци 
на 7 КО (Бохула, Бошава, Конопиште, Мрежичко, 
Радња, Рожден и Чемерско), во размер 1:2500, на повр-
шина од 43 587 хектари; Титов Велес на 17 КО: (Ли-
сиче, Горно Врановци, Мелница, Крива Круша, Ново 
Село, Стари Град, Плевење, Мартолци, Долно Вра-
нова, Војници, Бусилци, Витанци, Ораовец, 
Грнчиште, Свеќани, Скачинци и Двориште), во размер 
1:2500, на површина од 25 607 хектари и изградениот 
дел на 4 КО (Лисиче, Горно Врановци, Мелница и Вој-
ница), во размер 1:1000, на површина од 350 хектари и 
Брод Македонски на 2 КО: (Преглево и Пластица), во 
размер 1:1000, на површина од 140 хектари или вкупно 
во размер 1:2500, на 24 КО, на површина од 69 194 
хектари и во размер 1:1000, (изграден дел), на 6 КО, на 
површина од 490 хектари. 

7. Картографска обработка на оригинали (катастарски 
планови) 

Ќе се изврши картографска обработка на оригинали 
(планови) на снимените недвижности на подрачјето на 
општините: Кавадарци на 7 КО (поименично дадени во 
точка бр. 6), во размер 1:2500, на површина од 43 587 
хектари; Титов Велес на 17 КО (поименично дадени во 
точка бр. 6), во размер 1:2500, на површина од 25 607 
хектари и изградениот дел на 4 КО (поименично дадени 
во точка бр. 6), во размер 1:1000, на површина од 350 
хектари и Македонски Брод на 2 КО (поименично да-
дени во точка бр. 6), во размер 1:1000, на површина од 
140 хектари или вкупно во размер 1:2500, на 24 КО, на 
површина од 69 194 хектари и во размер 1:1000 (изгра-
ден дел) на 6 КО, на површина од 490 хектари. 

8. Пресметување на површини на недвижности 
Ќе се изврши пресметување на површини на пар-

цели на снимените недвижности на подрачјето на опш-
тините: Охрид на 4 КО: (Елшани, Љубаниште, Пеш-
тани и Трпејца), во размер 1:2500, на површина од 6 804 
хектари и изградениот дел со крајбрежниот појас на 4 
КО: (Елшани, Љубаништс, Пештани и Трпејца), во 
размер 1:1000, на површина од 712 хектари; Кавадарци 
на 7 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 
1:2500, на површина од 43 587 хектари; Титов Велес на 
17 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 
1:2500, на површина од 25 607 хектари и изграден дел на 
4 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 
1:1000, на површина од 350 хектари и Брод Македонски 
на 2 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 

1:1000, на површина од 140 хектари или вкупно во раз-
мер 1:2500 на 28 КО, на површина од 75 998 хектари и 
во размер 1:1000, на 10 КО на површина од 1 202 хек-
тари. 

9. Катастарско класирање на земјиштето 
Ќе се изврши катастарско класирање на снимените 

недвижности на подрачјето на општините: Охрид на 34 
КО: (Врбјани, Годивје, Сливово, Турје, Мраморец, Ар-
биново, Лактиње, Слатино, Издеглавје, Песочани, 
Црвена Вода, Ново Село, Белчишта, Горно Средо-
речје, Велмеј, Брежани, Лешани, Злести, Ботун, Кли-
мештани, Мешеишта, Сирула, Куратица, Плаќе, Ре-
чица, Свиништа, Завој, Скребатино, Опејица, Вапила, 
Ливоиште, Требениште, Волино и Оздолени), во раз-
мер 1:2500, на површина од 57 401 хектари и изграден 
дел на 9 КО: (Слатино, Белчишта, Велмеј, Ботун, Ме-
шеишта, Злести, Требениште, Волино и Лешани), во 
размер 1:1000, на површина од 710 хектари и Брод Ма-
кедонски на 15 КО: (Барбаров Суводол, Требино, Де-
вич, Грешница, Слатино, Крушје, Тополница, Томино 
Село, Манастирец, Модриште, Драгов Дол, Вир, Лок-
вица и Крапа), во размер 1:2500, на површина од 25 653 
хектари и изграден дел на 3 КО: (Брод Македонски, 
Преглово и Пласница), во размер 1:1000, на површина 
од 338 хектари или вкупно во размер 1:2500 на 49 КО, 
на површина од 83 054 хектари и во размер 1:1000, на 12 
КО, на површина од 1 048 хектари. 

10. Мерење и вршење увид на згради 

Ќе се врши мерење и вршење увид на згради, делови 
од згради (станови), деловни простории на подрачјето 
на општините: Берово, на 1 КО: (Пехчево), Битола, на 
12 КО: (Путурс, Свети Тодори, Алинци, Црноец, Ва-
шарејца, Радобар, Ивањевци, Горно Агларци, 
Трновци, Долно Српци, Црно Буки и Беранци), Брод 
Македонски на 2 КО: (Преглево и Пласница), Валан-
дово, на 3 КО: (Балинци, Собри и Чепигово), Виница, 
на 3 КО: (Истибања, Црн Камен и Виничка Кршла), 
Гевгелија, на 3 КО: (Давидово, Милетково и Моин), 
Гостивар, на 2 КО: (Галичник и Селце), Дебар, на 3 
КО: (Гари, Осој и Могорче), Делчево, на 4 КО: (Тодо-
ровци, Косевица, Костин Дол и Моштица), Демир Хи-
сар, на 5 КО: (Вардино, Прибилци, Сладуево, Ракит-
ница и Граиште), Кавадарци на 5 КО: (Брушани, Во-
зарци, Дреново, Дебреште и Шивец), Кочани, на 5 КО: 
(Чифлик, Чешиново, Жиганци, Новоселани и Лепо-
пелци), Кратово, на 3 КО: (Филиповци, Туралево и 
Тополовиќ), Крива Паланка, на 4 КО: (Крстов Дол, 
Киселица, Добровница и Голема Црцорија), Кичево, на 
1 КО: (Кичево), Крушево, на 3 КО: (Кочиште, Ра-
стојца и Острилци), Куманово, на 10 КО: (Стрезовце, 
Клечевце, Војник, Јачинце, Довезенце, Мургаш, Пе-
зово, К'шање, Кокошиње и Кутлибег), Неготино, на 3 
КО: (Бистрица, Војшанци и Дуброво), Охрид, на 4 КО: 
(Охрид-дел, Љубанинште, Трпејца и Пештани), Прилеп, 
на 5 КО: (Кадино Село, Ерековци, Канатларци, Кле-
пач и Тополчани), Пробиштип на 4 КО: (Горјанци, 
Пишица, Гујновци и Петришино), Радовиш, на 2 КО: 
(Бучим и Тополница), Ресен, на 7 КО: (Јанкоец, Болно, 
Евла, Горно Дупени, Козјак Петрино и Стипона), 
Свети Николе, на 7 КО: (Немањица, Мечкуевци, Ран-
чинци, Патетино, Макреш, Арбасанци и Стануловци), 
Скопје, на 2 КО: (Гази Баба и Маџари-дел), Струга, на 
5 КО: (Вишни, Заграчани, Шум, Долна Белица и Горна 
Белица) и Титов Велес, на 3 КО: (Ногаевци, Раштани и 
Отовица), или вкупно на 114 КО. 

И, Рсамбулација - дополнителен премер 

Ќе сс врши реамбулација - дополнителен премер на 
настанатите измени на недвижностите во изминатиот 
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период со што ќе се обезбеди фактичка состојба на 
недвижностите во катастарската евиденција. Ова ќе се 
врши на подрачјето каде е извршен премерот на зем-
јиштето по фотограметриска и класична метода во из-
минатиот период во општините: Берово, на 1КО: (Пех-
чево), Битола, на 10 КО: (Црноец, Вашарејца, Ива-
њевци, Долно Српци, Алинци, Лопатица, Трн, 
Трновци, Беранци и Црно Буки), Брод Македонски, на 
неизградениот дел на 2 КО: (Преглово и Пласница), 
Валандово, на 3 КО: (Белинда, Собри и Чештево), 
Виница на 3 КО: (Истибања, Црн Камен и Виничка 
Кршла), Гевгелија, на 3 КО: (Давидово, Милетково и 
Моин), Гостивар; на 1КО: (Галичник и Селце), Дебар, 
на 3 КО: (Гари, Осој и Могорче), Делчево, на 4 КО: 
(Тодоровци, Ќосевица, Костин Дол и Моштица), Де-
мир Хисар, на 4 КО: (Вардино, Прибилци, Сладуево и 
Ракитница); Кавадарци, на 2 КО: (Брушани и Де-
бриште), Кочани, на 2 КО: (Чифлик и Чешиново), 
Кратово, на 3 КО: (Туралево, Тополовиќ и Филп-, 
ловци), Крива Паланка, на 2 КО: (Отошница и Ради-
буш), Кичево, на 3 КО: (Осој, Раштани и Другово), 
Крушево, на 3 КО: (Селце, Белушино и Норово), Ку-
маново, на 10 КО: (Стрезовце, Клечевце, Војник, Ја-
чинце, Довезенце, Мургаш, Пезово, К'шање, Коко-
шиње и Кутлибег), Неготино, на 3 КО: (Бистрица, Вој-
шанци и Дуброво), Охрид, на 1 КО: (Охрид), Прилеп, 
на 5 КО: (Тројкрсти, Чепигово, Алинци, Мало Рувци и 
Шелеверци), Пробиштип, на 4 КО: (Горјанди, Пишица, 
Гујновци и Петришино), Радовиш, на 3 КО: (Вои-
славци, Ињево и Раклиш), Свети Николе, на 7 КО: 
(Немањица, Мечкуевци, Ранчинци, Патетино, Ма-
креш, Арбасанци и Стануловци), Струга, на 3 КО: 
(Франгово, Радолиште и Струга-дел), Струмица, на 4 
КО: (Секирник, Иловица, Штука и Сушица), Тетово, 
на 1КО: (Мала Речица) и Титов Велес, на 3 КО: (Нога-
евци, Раштани и Отовица), или вкупно на 94 КО. 

12. Припрема и компјутерска обработка на податоците 
од премерот 

,По извршеното пресметување на површините на 
парцелите на снимените подрачја и на подрачјата на 
која е извршена реамбулација податоците за недвижно-
стите; носителите на правата на недвижностите, нуме-
ричките и описните податоци, површините, катастар-
ските класи и катастарските култури на парцелите се 
внесуваат во базата на информативниот систем, се 
обработуваат за востановување на единствената еви-
денција на недвижностите и се изготвуваат пописни ли-
сти врз основа на кои ќе се врши излагање на јавен увид 
на податоците од премерот и катастарот на недвижно-
стите и утврдување на правата на недвижностите во 
следните општини: Берово, на 1 КО: (Пехчево), Би-
тола, на 7 КО: (Црноец, Вашарејца, Ивањевци, 
Трновци, Долно Српци, Беранци и Црно Буки), Брод 
Македонски, на 2 КО: (Преглово и Пласница), Валан-
дово, на 3 КО: (Балинци, Собри и Чеиггово), Гевгелија, 
на 3 КО: (Давидово, Милетково и Моин), Гостивар, на 
1 КО: (Лазарополе), Дебар, на 3 КО: (Гари, Осој и 
Могорче), Делчево, на 2 КО: (Бигла и Турија), Демир 
Хисар, на 4 КО: (Вардино, Прибилци, Сладуево и Ра-
китница), Кавадарци, на 6 КО: (Ваташа, Глишиќ, Ма-
настирец, Паликура, Рибарци и Рожден), Кочани, на 
КО: (Зрновци), Кратово, на 3 КО: (Железница, Топо-
ловиќ и Живал,ево), Крива Паланка, на 8 КО: (Ради-
буш, Отошница, Вржогрнци, Гулинци, Станча, 
П'клиште, Криви Камен и Милутинци), Кичево, на 5 
КО: (Белица, Козица, Свињиште, Брждани, Јудово и 
Видрани), Крушево, на 3 КО: (Кочиште, Растојца и 
Острилци); Куманово на 8 КО: (Горно Коњаре, Кана-
рево, Орах, Облавци, Руѓинце, Бељаковце, Речица и 
Табановце), Неготино, 'на 4 КО: (Корешница, 

Прждево, Драчевица - Стрмашево и Барбас), Прилеп, 
на 4 КО: (Ново Лагово,,.Старо Лагово, Вмровци и Гали-
чани), Радовиш, на, 8 КО: (Габревци, 3агорци, Ско-
руша, Гарван, Долни Радеш, Долна Виштица, Горна 
Враштица и Погулево), Ресен„ На 4 ЌО? (Избиште, 
Кривени, Златари и Сопотско), Свети Николе, на 3 
КО: (Малино, Алакинце и Павлешенци), Скопје, на 1 
КО: (Кисела Вода I) и Струмица, на 3 Ко: (Дабиља, 
Иловица и Секирник), или вкупно на 88 ЌО. 

Исто така ќе се извршат припреми во формирање на 
база на податоците, преку компјутерска обработка на 
сите катастарски општини кои ќе бидат реамбулирани 
во подрачните одделенија за премер и катастар. Ќе се 
изработат пописни листи и ќе се предадат како основ за 
излагање на податоците од премерот за утврдување и 
запишување на правата на недвижностите. 

13. Излагање па јавен увид на податоците од премерот 
и запишување на правата на недвижностите со дополни-

телен премер ' 
Ќе се изврши излагање на јавен увид на податоците 

од премерот на недвижностите при што ќе се утврду-
ваат и запишуваат правата, како и товарите кои посто-
јат на снимените недвижности на подрачјето на општи-
ните: Берово, на 1 КО: (Пехчево), Битола, на 14 КО: 
(Црноец, Вашерејца, Ивањевци, Трновци, Долно 
Српци, Беранци, Црно Буки, Свети Тодори, Лопатица, 
Алинци, Путурус, Трап, Радобор и Трн), Брод Маке-
донски, на 2 КО: (Преглево и Пласница), Валандово, 
на 3 КО: (Балинци, Собри и Чештово), Гевгелија, на 3 
КО: (Давидово, Милетково и Моин), Гостивар, на 1 
КО: (Лазарополе); Дебар, на 3 КО: (Гари, Осој и Мо-
горче); Делчево, на 2 КО: (Бигла и Турија), Демир 
Хисар, на 4 КО: (Вардино, Прибилци, Сладуево и Ра-
китница), Кавадарци, на 6 КО: (Ваташа, Глишиќ, Ма-
настирец, Паликура, Рибарци и Рожден), Кочани, на 
дел од 1 КО: (Зрновци), Кратово, на 3 КО: (Желез-
ница, Топаловиќ и Живалево), Крива Паланка, на 8 
КО: (Радибуш, Отошница, Вржогрнци, Гулинци, 
Станча, П'клиште, Криви Камен и Милутинци), Ки-
чево, на 6 КО: (Белица, Козица, Свињиште, Брждани, 
Јудово и Видрани), Крушево, на 3 КО: (Кочиште, Ра-
стојца и Острилци), Куманово, на 9 КО: (Куманово-
дел, Горно Коњаре, Канарево, Орах, Облавци, Ру-
ѓинце, Бељаковце, Речица и Табановце), Неготино, на 
4 КО: (Корешница, Прждево, Драчевица - Стрмашево 
и Барово), Прилеп, на 4 КО: (Ново Лагово, Старо 
Лагово, Беровци и Галичани), Радовиш, на 8 КО: (Га-
бревци, Загорци, Скоруша, Гарван, Долни Радеш, 
Долна Враштица, Горна Враштица и Погулево), Ресен, 
на 4 КО: (Избиште, Кривени, Златари и Сопотско), 
Свети Николе, на 3 КО: (Малино, Алакинце Павле-
шенци), Скопје, на дел од 1 КО: (Кисела Вода I) и 
Струмица, на 3 КО: (Дабиља, Иловица и Секирник), 
или вкупно на 96 КО. 

14. Изготвување па катастарски операти 

Ќе се изготвуваат катастарски операти на недвиж-
ностите по механогравски пат за секоја катастарска 
општина посебно за премерените подрачја на општи-
ните: Битола, на 14 КО: (Црноец, Вашарејца, Ива-
њевци, Трновци, Долно Српци, Беранци, Црно Буки, 
Свети Тодори, Лопатица, Алинци, Путурус, Трап, Ра-
добар и Трн), Брод Македонски, на 1 КО: (Преглово), 
Валандово, на 3 КО: (Балинци, Собри и Чештово), 
Гевгелија, на 1 КО: (Давидово), Дебар, на 3 КО: (Гари, 
Осој и Могорче), Демир Хисар, на 4 КО: (Сладуево, 
Ракитница, Вардино и Прибилци), Кавадарци, на 4 КО: 
(Ваташа, Глишиќ, Манастирец и Паликура), Кратово, 
на 3 КО; (Железница',Топаловиќ и Живаљево), Крива 
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Паланка, на 8 КО: (Радибуш, Отошница, Вржогрнци, 
Гулинци, Станча, П'клиште, Криви Камен и Милу-
тинци), Кичево, на 3 КО: (Белица, Козица и Сви-
њиште), Крушево, на 3 КО: (Кочиште, Растојца и 
Острилци), Куманово, на 2 КО: (Горно Коњаре и Кана-
рево), Неготино, на 4 КО: (Корешница, Прждево, Дра-
чевица - Стрмашево и Барово), Радовиш, на 4 КО: 
(Габревци, Загорци, Скоруша и Гарван), Ресен, на 4 
КО: (Избиште, Кривени, Златари и Сопотско) и Свети 
Николе, на 3 КО: (Малино, Алакинци и Павлешенци), 
или вкупно на 64 КО. 

Со изготвување на катастарските операти како по-
следна фаза од премерот ќе биде востановена катастар-
ска евиденција на недвижностите врз основа на преме-
рот на овие подрачја кој е извршен според Законот за 
премер, катастар и запишување на правата на недвиж-
ностите за секоја катастарска општина посебно. 

15. Репродукција на оригинали 
Ќе се изврши репродукција на изготвените ориги-

нали (планови) за премереното подрачје на општините: 
Кавадарци, на 3 КО: (Кавадарци, Ваташа и Глишиќ), 
во размер 1:1000, на 28 оригинали, Крива Паланка, на 8 
КО: (Радибуш, Отошница, Вражогрнци, Гулинци, 
Станча, Пклиште, Криви Камен и Милутинци), во раз-
мер 1:2500, на 41 оригинали, Ресен, на 6 КО: (Лева 
Река, Крушје, Избиште, Кривени, Златари и Сопот-
ско), во размер 1:2500, на 47 оригинали и на 1 КО: 
(Сопотско), во размер 1:1000, на 5 оригинали, Охрид, 
на 1 КО: (Охрид), во размер 1:500, на 100 оригинали и 
Свети Николе, на 2 КО: (Павлешенци и Стањевци), во 
размер 1:2500, на 7 оригинали. 

Б. ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
На подрачјето на општините: Гевгелија, Валандово 

и Штип (градежен реон на градовите: Гевгелија, Валан-
дово и Штип), ќе се постават, одредат и пресметаат 
координати и коти на градска тригонометриска мрежа, 
полигонометриска мрежа и нивелманска мрежа на пре-
цизен и технички нивелман. 

В. БОНИТИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО 
Ќе се врши бонитирање на плодното земјиште освен 

шумите и пасиштата во планските високи предели на 
подрачјето на општините: Кратово, на 31 КО, на повр-
шина од 20 978 хектари и Крива Паланка, на 51 КО, на 
површина од 34 417 хектари. 

За таа цел ќе се извршат теренски и лабораториски 
анализи на плодното земјиште на наведените подрачја 
на 1 870 педолошки профили со 5 163 почвени анализи. 
Врз основа на добиените резултати од теренските и 
лабораториските анализи ќе се изготват: бонитетни 
карти, педолошки карти, карти на ерозија, карти на 
водолежност - плавност и земјоделски карти посебно за 
земјиштето на секоја катастарска општина. 
Г. ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ 
СО КОМПЈУТЕРСКО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗ-

МЕНИ ВО КАТАСТАРСКИОТ ОПЕРАТ 
1. Во 1995 година ќе се врши одржување на 1 584 

катастарски општини, според Законот за премер и ка-
тастар на земјкштето, во следните општини, односно 
одделенија за премер и катастар во Републиката: Бе-
рово, во 11 КО (катастарски општини), Битола, во 100 
КО, Брод Македонски, во 45 КО, Валандово, во 17 КО, 
Виница, во 13 КО, Гевгелија, во 31КО, Гостивар, во 87 
КО, Дебар, во 24 КО, Делчево, во 29 КО, Демир Хи-
сар, во 35 КО, Кавадарци, во 43 КО, Кичево во 69 КО, 
Кочани, во 44 КО, Кратово, во 18 КО, Крива Паланка, 
во 31 КО, Крушево, во 20 КО, Куманово, во 94 КО, 
Неготино, во 30 КО, Охрид, во 49 КО, Прилеп, во 112 
КО, Пробиштип, во 34 КО, Радовиш, во 46 КО, Ресен, 
во 43 КО, Свети Николе, во 43 КО, Скопје, 152 КО, 
Струга, во 45 КО, Струмица, во 74 КО, Тетово, во 92 
КО, Титов Велес, во 81 КО и Штип, во 72 КО. 

За 134 катастарски општини одржувањето ќе се 
врши според Законот за премер, катастар и запишу-
вање на правата на недвижностите во следните опш-
тини: Берово, во 5 КО: Битола, во 24 КО, Брод Маке-
донски, во 5 КО, Валандово, во 5 КО, Виница, во 2 КО, 
Гевгелија, во 3 КО, Дебар во 12 КО, Демир Хисар, во 3 
КО, Кавадарци, во 3 КО, Кичево, во 9 КО, Кочани, во 
1 КО, Кратово, во 13 КО, Крива Паланка, во 20 КО, 
Крушево, во 3 КО, Куманово, во 12 КО, Неготино, во 3 
КО, Пробиштип, во 1 КО, Радовиш, во 4 КО, Скопје^ 
во 1 КО, Струга, во 2 КО и Титов Велес, во 3 КО. 

Ќе се врши спроведување на настанатите измени во 
податоците на премерот и катастарот на недвижно-
стите во катастарските операти на 1718 катастарски 
општини во Републиката. Бројот на измените изнесува 
околу 463.000. 

2. Ќе се врши пресметување на катастарскиот при-
ход на земјиштето на постојните 1718 катастарски опш-
тини во Републиката. 

3. Ќе се врши пресметување и обработка на данок и 
придонеси на граѓаните кои остваруваат приход од зем-
јоделска дејност во Републиката. 

Врз основа на вкупниот катастарски приход и пода-
тоците за даночните обврзници во текот на 1995 година, 
ќе се изврши компјутерска обработка на облогот на 
даноците и придонесите на граѓаните од земјоделска 
дејност. Обработката на облогот ќе се дистрибуира во 
следните излезни листи: решен^а за даночни обврз-
ници, облагателни листи, азбучни прегледи на даноч-
ните обврзници, рекапитулација по катастарски опш-
тини и општини и друга документација. 

Компјутерската обработка ќе се изврши во 25 опш-
тини односно на подрачните единици на Министер-
ството за финансии: Берово со 8 648 даночни обврз-
ници, Брод Македонски, со 6 724 даночни обврзници, 
Валандово, со 3 518 даночни обврзници, Виница, со 4 
798 даночни обврзници, Дебар со 4 153 даночни обврз-
ници, Делчево, со 7 842 даночни обврзници, Демир Хи-
сар, со 5 636 даночни обврзници, Гевгелија, со 9 105 
даночни обврзници, Гостивар, со 13 794 даночни обврз-
ници, Кавадарци, со 15 750 даночни обврзници, Кичево, 
со 15 301 даночни обврзници, Кратово, со 5 021 даночни 
обврзници, Крушево, со 3 026 даночни обврзници, Ку-
маново, со 31 311 даночни обврзници, Охрид, со 17 533 
даночни обврзници, Крива Паланка, со 8 595 даночни 
обврзници, Пробиштип, со 4 959 даночни обврзници, 
Радовиш, со 9 107 даночни обврзници, Ресен, со 8 036 
даночни обврзници, Неготино, со 6 055 даночни обврз-
ници, Скопје, со 46 331 даночни обврзници, Свети Ни-
коле, со 8 637 даночни обврзници, Струга, со 15 622 
даночни обврзници, Тетово, со 28 233 даночни обврз-
ници и Титов Велес, со 15 307 даночни обврзници или 
вкупно 303 051 даночни обврзници по основ на земјо-
делска дејност. 

III 
ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА 

За извршување на работите од оваа Програма по-
требни се средства за трошоци за премер во износ од 
59.780.000 денари. 

Висината на средствата од став еден од оваа глава се 
утврдени според трошоците на премерот и катастарот 
на недвижностите во месец декември 1994 година. 

IV 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

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

Бр. 23-53/1 Претседател на Владата на 
23 јануари 1995 година ^ Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, С.р. 
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74. 
Врз основа на член 72 од Законот за персоналниот 

данок од доход („Службен весник на РМ“, број 80/93, 3/ 
94 и 70/94), министерот за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНА! А И НАЧИНОТ НА 
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ДАНОЧНА 
ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛ-

НИОТ ДАНОК ОД ДОХОД 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот на пополнувањето на годишната да-
ночна пријава за утврдување на персоналниот данок од 

доход. Член 2 
Обврзникот на персоналниот Данок од докод подне-

сува годишна даночна пријава на образец ГДП, кој е 
составен дел на овој Правилник. 

Образецот од став 1 на овој член на предната страна 
содржи општи податоци за даночниот обврзник и пода-
тоци за остварените приходи, а на неговата позадина 
објаснување за начинот на пополнување на годишната 
даночна пријава. 

Член 3 
Во делот - Општи податоци за даночниот обврзник -

се искажува единствениот матичен број на граѓанинот, 

името и презимето, местото на живеење и адресата, 
Како и називот на фирмата чиј сопственик или сосоп-
ственик е даночниот обврзник. 

Член 4 
Во делот - Податоци за остварените приходи - се 

искажуваат примањата односно приходите остварени 
во текот на календарската година од сите извори, освен 
приходите што се изземени од оданочување согласно со 
Законот за персоналниот данок од доход (во натамош-
ниот текст: Законот). 

Член 5 
На реден број 1 - Плати, дополнителни примања и 

надоместоци по основа на работен однос - во колона 4, 
се искажуваат платите, дополнителните примања по 
основа на работен однос, примањата на членови на 
управни и надзорни одбори на претпријатијата, личните 
примања на функционери, пратеници и одборници, 
примана на професионални спортисти и надоместоци 
на плата за време на боледување и отсуство од работа, 
во бруто износ. Во колона 5, се искажува вкупниот 
износ на одбитоци од даночната основа по основ на 
платени придонеси за пензиско и инвалидско осигуру-
вани, здравствено осигурувани и вработувана и други 
јавни давачки. Во колона 6, се искажува вкупниот износ 
на платените аконтации на персонален данок од доход 
во текот на годината, 
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На реден број 2 - Пензии и инвалиднини - во колона 
4, се искажуваат примања по основ на пензии и инва-
лиднини во бруто износ. Износот на платените придо-
неси се искажува во колона 5, а износот на платениот 
персонален данок од доход се искажува во колона 6. 

Податоците на реден број 1 и 2 на овој образец се 
искажуваат врз основа на годишните пресметки од ис-
платувачот на личните примања односно пензии и инва-
лиднини. 

Член 6 
На реден број 3 - Лични примања (плати) на само-

стојните вршители на стопанска и професионална и 
друга дејност - во колона 4, е искажуваат личните 
примања (плати) на самостојните вршители на стопан-
ска и професионална дејност, членови на друштва со 
неограничена солидарна одговорност, комплементари 
и командитори во командитни друштва, сопственици на 
земјоделски стопанства и други правни лица, во бруто 
износ. Во колона 5, се искажува износот на платените 
придонеси и други јавни давачки, а во колона 6 се иска-
жува износот на платените аконтации на персонален 
данок од доход. 

Податоците од став 1 на овој член се искажуваат врз 
основа на месечните пресметки за пресметаните акон-
тации на данок на вршителот на деловната активност. 

Член 7 
На реден број 4 и 5 - Надоместоци за работа на 

судии поротници, вешти лица и стечајни управници и 
Примања по основа на договор за дело - во колона 4, се 
искажуваат примањата остварени во институциите каде 
што обврзникот нема својство на вработено лице, во 
бруто износ, а во колона 6 се искажува вкупниот износ 
на платените аконтации на персоналниот данок од до-
ход. 

Податоците од став 1 на овој член се искажуваат врз 
основа на годишната пресметка од исплатувачот на 
приходот. 

Член 8 
На реден број 6 - Катастарски приход - во колона 4 

се искажува висината на катастарскиот приход, а во 
колона 6 вкупниот износ на пресметаната аконтација на 
персонален данок од доход во текот на годината. 

Податоците од став 1 на овој член се искажуваат врз 
основа на решението за утврдување на данокот од зем-
јоделска дејност. 

Обврзникот кој пред почетокот на годината ќе се 
определи за оданочување според вистинскиот приход од 
земјоделство и шумарство, како и обврзникот чии при-
ходи значително го надминуваат катастарскиот приход 
и кој утврдува добивка согласно со Законот за данокот 
од добивка, приходите остварени во текот на годината 
ги искажува на реден број 3 и реден број 7 од даночната 
пријава. 

^ Ј Член 9 
На реден број 7 - Лични примања од вршење на 

стопанска и професионална дејност или друга деловна 
активност по распоредена добивка - во колона 4 се 
искажуваат личните примања на даночниот обврзник 
остварени по основ на распоредена нето добивка, а во 
колона 6 се искажува износот на платената аконтација 
на персонален данок од доход. 

Податоците од став 1 на овој член се искажуваат од 
документот за извршената исплата. 

Член 10 I 
На реден број 8 - Приходи од имот и имотни права -

во колона 4 се искажуваат приходите остварени од из-
давање под закуп или подзакуп на земјиште, станбени и 
деловни простории, гаражи, простории за одмор и ре-
креација, опрема, превозни средства и други видови на 
имот, во бруто износ. Во колона 5 се искажува 'износот 
на трошоците за одржување и управување и другите 
трошоци што согласно Законот биле нужни за оствару-

вање на приходот, а во колона 6 се искажува износот на 
платените аконтации на персоналниот данок од доход, 
по одбивка од секој приход остварен во текот на годи-
ната, односно износот на пресметаните аконтации на 
данокот утврдени со решение на органот за јавни при-
ходи. 

Податоците од став 1 на овој член се пополнуваат 
врз основа на пресметка од исплатувачот на приходот, 
односно од решението на органот за јавни приходи. 

Член И 
На реден број 9 - Приходи од авторски права и права 

од индустриска сопственост - во колона 4 се искажуваат 
приходите од авторски права и права од индустриска 
сопственост во бруто износ, во колона 5 се искажува 
износот на трошоците што согласно Законот се призна-
ваат како одбитни ставки од секој приход, а во колона 6 
се искажува износот на платените аконтации на персо-
налниот данок од доход. 

Податоците од став 1 на овој член се искажуваат врз 
основа на потврда односно годишна пресметка од ис-
платувачот на приходот. 

Член 12 
На реден број 10,11,12 и 13, во колона 4 се искажу-

ваат приходите остварени од дивиденди и други приходи 
остварени со учество во добивката кај правните и фи-
зичките лица (освен дивидендите остварени од банките) 
и каматите по кредити, наплатени од физички и правни 
лица, каматите по обврзници или друга хартии од вред-
ност и камати на штедни и други депозити и тековни 
сметки, во износ што бил основа при аконтативното 
оданочување, а согласно член 49 од Законот. Во колона 
6 се искажува износот на платените аконтации на пер-
соналниот данок од доход. 

Податоците од став 1 на овој член се искажуваат врз 
основа на потврдата односно годишната пресметка од 
исплатувачот. 

Член 13 
На реден број 14 - Капитални добивки - во колона 4 

се искажуваат приходите остварени од продажба на 
хартии од вредност, учество во капиталот на претприја-
тието и недвижен имот како разлика меѓу нивната про-
дажна цена и набавната ревалоризирана вредност на 
денот на продажбата, во износ што е основа за оданочу-
вање согласно со Законот, а во колона 6 износот на 
пресметаната аконтација на персоналниот данок од до-
ход. 

Податоците од став 1 на овој член се искажуваат врз 
основа на решението од органот за јавни приходи. 

Член 14 
На реден број 15, се искажува вкупниот износ на 

користено даночно олеснување во текот на годината во 
вид на 1/4 од износот на месечната просечна плата во 
Републиката (МПП). 

Член 15 
На реден број 16, во колона 4 се искажува вкупниот 

износ на примањата односно приходите по сите основи, 
во колона 5 вкупниот износ на одбитоци, а во колона 6 
вкупниот износ на платените односно пресметаните 
аконтации на персонален данок од доход. 

Член 16 
Со денот на влегување во сила на овој Правилник 

престанува да важи Правилникот за формата, содржи-
ната и начинот на пополнување на даночните пријави 
(„Службен весник на СРМ“, број 1/88). 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Број 14-200/1 
23 јануари 1995 година 

Скопје 
Министер за финансии, 
д-р Јане Миљовски, с.р. 
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

-Управа за јавни приходи-
Дирекција во ; 
Одделение во 

Образец:ГДП 

ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА 
за утврдување на персоналниот данок од доход 

за 199— година 

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК 
ЕМБГ1 М М М И М И ! 

1. Име и презиме 
2. Место на живеење 
1. Име и презиме 
2. Место на живеење 
1. Име и презиме 
2. Место на живеење Улица: број 
3. Обврзникот е сопственик (сосопственик) на 

ПОДАТОЦИ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ ПРИХОДИ 
(во денари без дени) 

Реден' 
број 

Вид на примање односно приход 
Ознака 

за 
АОП 

Бруто износ 
на примање 

односно 
приход 

Вкупен износ 
на одбитоци 

Вкупен износ 
на платени 

аконтации на 
перс.данок 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
- 1. Плати, дополнителни примања и надомес-

тоци по основа на работен однос 01 

2. Пензии и инвалиднини 02 
3. Лични примања (плати) на самостојни 

вршители на стопанска, професионална 
и друга дејност 03 

Л, Надоместоци за работа на судии поротни-
ци, вешти лица и стечајни управници 
остварени во институции каде обврзникот 
нема својство на вработено лице 04 ХХХХХХХХХ 

5. Примања по основ на договор за дело 05 ХХХХХХХХХ 

6. Катастарски приход 06 ХХХХХХХХХ 

7. Лични примања од вршење на стопанска 
и професионална дејност или друга делов 
на активност по распоредена добивка 07 

8. Приходи од имотни права 08 
9. Приходи од авторски права и права од 

индустриска сопственост 09 
10 Дивиденди и други приходи остварени со 

учество во добивката кај правните и фи-
зички лица (освен дивидендите остварени 
од банките) 10 ХХХХХХХХХ 

11 Камати по кредити наплатени од физички 
и правни лица (што се основ4 за оданочу-
вање по член 49 од Законот) 11 ХХХХХХХХХ 

12 Камати по обврзници или други хартии од 
вредност (што се основ за оданочување 
по член 49 од Законот) 12 ХХХХХХХХХ 

13 Камати на штедни и други депозити и те-
ковни сметки освен камати по јавни 
заеми (што се основ за оданочување) 13 ХХХХХХХХХ 

14 Капитални добивки (што се основ за ода-
ночување) 14 

1 
ХХХХХХХХХ 

. 15. Вкупен износ на користено даночно олес-
нување во вид на 1/4 од износот на МПП 15 ХХХХХХХХХ' ХХХХХХХХХ 

16 ВКУПНО 16 

Забелешка на обврзникот. 

Датум 
БРОЈ Даночен обврзник 
') Образецот е пропишан со Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на годишната 

даночна пријава за утврдување на персоналниот данок од доход 
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УПАТСТВО 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ „ГДП“ 

Во колона 4 од образецот се внесува бруто износот на 
остварените лични примања (бруто плати) и други 
остварени приходи. 
Под бруто примања по основ на камати се смета (иска-
жува) износот на кој се пресметани аконтациите на 
персоналниот данок во текот на годината. 
Во колона 5 од образецот се внесува вкупниот износ на 
платените придонеси и други јавни давачки и тоа придо-
несот за пензиско и инвалидско осигурување, придоне-
сот за здравствено осигурување и придонесот за врабо-
тување. 
Придонесите платен^ на приходите од- земјоделска деј-
ност што се оданочуваат, според катастарскиот приход, 
не се внесуваат во пријавата. 
За приходите од имот и имотни права и за приходите од 
авторски права и права од индустриска сопственост, 
како одбиток се внесува износот на трошоците со кои 
се намалува даночната основа пред оданочувањето, а 
кои се признаени со аконтативно пресметување на да-
нокот. 
Во колона 6 од образецот се внесува износот на вкупно 
платените аконтации на персоналниот данок во текот 
на годината. 
Од реден број 1 до реден број 15 од пријавата, личните 
примања и приходите се искажуваат според податоците 
и тоа: 

* Реден број 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12 и 13 од потврдата 
односно годишната пресметка на исплатувачот; 

* Реден број 3 од месечните пресметки на персонал-
ниот данок за исплатените плати на самостојните 
вршители на стопанска и професионална дејност, 
членови на друштвата со неограничена солидарна од-
говорност, комплементари, командитори на коман-
дири друштва, сопственици на земјоделски стопан-
ства, дуќани или други правни лица; 

* Реден број 6 од решението за утврдување на персо-
налниот данок од земјоделска дејност; 

* Реден број 7 од годишната пресметка на данокот од 
добивка на образецот „ДБ" како и од документот за 
исплатената добивка; 

* Реден број 8 од потврдата (пресметката) на исплату-
вачот, односно решението за утврдување на персо-
налниот данок од приходи од имот и имотни права; 

* Реден број 9 од потврдата односно годишната пре-
сметка на исплатувачот, освен приходите од авторски 
права од пишани дела, театарски дела, дела од обла-
ста на архитектура и кинематографија, дела за кои 
во текот на годината е платена аконтација на дано-
кот. 
* Реден број 14 од решението за утврдување на персо-

налниот данок од капитални добивки; 
* Реден број 15 од потврдата на исплатувачот, месеч-

ната пресметка на самостојниот вршител на стопан-
ската и професионална дејност и решението за утвр-
дување на персонален данок од земјоделска дејност. 

75. 
Врз основа на член 7, став 10 од Законот за сметко-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ВО КОИ МА-
ЛИТЕ СУБЈЕКТИ ГИ ВОДАТ ДЕЛОВНИТЕ КНИГИ 

ПО СИСТЕМОТ НА ПРОСТО КНИГОВОДСТВО 

1. Во Правилникот за определување на дејностите 
во кои малите субјекти ги водат деловните книги по 

системот на просто книговодство („Службен весник на 
РМ“, бр. 13/94), во точката 1, годината: „1994" се заме-
нува со годината^,Д995". 

2. Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Број'08-338/1 Министер за финансии, 
20 јануари 1995 година Д-Р Јане Миљовска, с.р. 

Скопје 

76. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

И основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
ната, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, 
донеле 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ТОДОР АР-

СОВ" С. ЗРНОВЦЕ - КОЧАНИ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Тодор Арсов“ с. Зрновци - Кочани, се имену-
ваат: 

Зоран Гаврилов, одборник во Собранието на опш-
тина - Кочани и 

Стевчо Лазаров, професор во УЦСО „Љупчо Сан-
тов“ - кочани. 

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

Број 11-308/1 Претседател 
25 јануари 1995 година на Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именува|Бата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

77. 
Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85,29/86, 
7/88,18/89, 29/89,12/90,11/91 и „Службен верник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување 
на Комисијата за прашања на изборите и именуваната на 
Собранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 28/91) Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одржана 
на 25 јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ГИМНАЗИЈАТА 

„ПАНЧЕ ПОПОСКИ“ - ГОСТИВАР 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Гимназијата „Панче Попоски“ - Гостивар, се имену-
ваат: 

Џемаил Снопче, советник во Педагошкиот завод на 
Македонија ПЕ - Гостивар и 

Стојна Стам,енска, педагог во ОУ „Братство - Един-
ство“ - Гостивар. 

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

Претседател 
Број 11-302/1 на Комисијата за прашања На 

25 Јануари 1995 година . изборите и именувањата, 
Скопје Наќе Стојановски, с.р. 
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78. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-

уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број -4/86, 
51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 
12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ДОМОТ НА КУЛТУ-

РАТА „ГЛИГОР ПРЛИЧЕВ" - ОХРИД 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Домот на културата „Глигор Прличев" - Охрид, се име-
нуваат: 

Благоја Силјановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Трајан Мартиновски, писател - Охрид. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Претседател 
Број 11-303/1 на Комисијата за прашања на 

25 јануари 1995 година изборите и именувањата, 
Скопје Наќе Стојановски, с.р. 

79. 
Врз основа на член 11 став 2 од Законот за издавачката 

дејност („Службен весник на СРМ“ број 24/78, 51/88 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 25 јануари 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ОП ЗА 
ИЗДАВАЊЕ УЧЕБНИЦИ И НАСТАВНИ СРЕД-

СТВА „ПРОСВЕТНО ДЕЛО“ - СКОПЈЕ 

1. За претставник на Републиката во Работничкиот 
совет на ОП за издавање учебници и наставни средства 
„Просветно дело“ - Скопје, се именува 

Илија Гоцевски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. , 

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

Број 11-304/1 
25 јануари 1995 година „ Претседател 

Скопје на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

80. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и 

основно воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување 
на Комисијата за прашања на изборите и именуван,ата на 
Собранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, На седницата одржана 
на 25 јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ЊЕГОШ" КОЛО-

НИЈА ИДРИЗОВО ГАЗИ БАБА - СКОПЈЕ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ОУ „Његош" Колонија Идризово Гази Баба - Скопје се 
именуваат: 

Александар Домлевски, индивидуален работоводен 
орган на ОУ „Глигор Прличев" - Скопје и 

Дивна Јаковлевска, одделенски наставник во ЦОУ 
„Кочо Рацин“ с. Петровец. 

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

Претседател 
Број 11-312/1 н а Комисијата за прашања на 

25 јануари 1995 година изборите и именувањата, 
Скопје Наќе Стојановски, с.р. 

81. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и 

основно воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување 
на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одржана 
на 25 јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КИРИЛ И МЕТО-

ДИ“ С. РОМАНОВЦЕ - КУМАНОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Кирил и Методи“ с. Романовце - Куманово се 
именуваат: 

Никола Ракиќ, индивидуален работоводен орган на 
ОУ „Толи Зордумис" - Куманово и 

Јорданче Јовановски, градежен техничар на работа 
во ГРО „Гранит“ - Скопје (живее во с. Романовце). 

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

Претседател 
Број 11-310/1 на Комисијата за прашања на 

25 јануари 1995 година изборите и именувањата, 
Скопје Наќе Стојановски, с.р. 

82. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилшдно и 

основно воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување 
на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одржана 
на 25 јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „СТРАШО ПИН-

ЏУР" С. СОКОЛАРЦИ - КОЧАНИ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ЦОУ „Страшо Пинцур" с. Соколарци - Кочани, се 
именуваат: 
- Ацо Ставрев, вработен во градежната задруга „Бре-
галница“ с. Кучичино и 
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Насе Зафиров, вработен во ЗИК „Кочанско Поле“ 
- Кочани. 

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

Претседател 
Број 11-309/1 на Комисијата за прашања на 

25 јануари 1995 година изборите и именувањата, 
Скопје Наќе Стојановски, с.р. 

83. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и 

основно воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ“ број 19/83,29/89,11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување 
на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одржана 
на 25 јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „НАИМ ФРАША-

РИ" С. НЕГОТИНО - ГОСТИВАР 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Наим Фрашари" с. Неготино - Гостивар, се имену-
ваат: 

Сеидали Салиу, вработен во Стручна служба на Со-
бранието на општина Гостивар и 

Љуљзиме Мемеди, педагог во ОУ „Фаик Коница" с. 
Дебришта - Гостивар. 

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

Претседател 
Број 11-311/1 на Комисијата за прашања на 

25 јануари 1995 година изборите и именувањата, 
Скопје Наќе Стојановски, с.р. 

84. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и 

основно воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување 
на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одржана 
на 25 јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ ,ЈОСИП БРОЗ 

ТИТО“ - ВАЛАНДОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ЦОУ „Јосип Броз Тито“ - Валандово, се именуваат: 

Златко Митков, професор во УЦСО „Гоце Делчев“ 
- Валандово и 

Ангел Динев, професор во ЦОУ „Страшо Пинџур" 
- с. Јосифово. 

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

Број 11-306/1 Претседател 
25 јануари 1995 година Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

85. 
Врз основа на член 32 став 2 од Законот за библи-

отечната дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84, 
51/88 и „Службен ве,сник на Република Македонија“ 
број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 
јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ВО МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА „КОЧО РАЦИН“ 

- ТЕТОВО 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работните луѓе во Матичната библиотека „Кочо Ра-
цин“ - Тетово, се именуваат: 

Иво Јоргушевски, индивидуален работоводен орган 
на ОУ „Андреа Савески - Ќиќиш" - Тетово и 

Виктор Шопоски, раководител на ПЕ - Тетово на 
Министерството за образование и физичка култура. 

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

Број 11-305/1 
25 јануари 1995 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

86. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и 

основно воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување 
на Комисијата за прашања на изборите и именуван,ата на 
Собранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одржана 
на 25 јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РО 
ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИ“ С. КАНАТЛАРЦИ -

ПРИЛЕП 

1. За претставници на Републиката во Работничкиот 
совет на РО ОУ „Кирил и Методи“ с. Канатларци -
Прилеп, се именуваат: 

Драге Петкоски, продавач во „Агро - Мариово“ с. 
Канатларци и 

Сребренко Наумоски, раководител на ПТТ во с. Ка-
натларци. 

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

Број 11-307/1 
25 јануари 1995 година 

Скопје Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 
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87. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилшино и 

основно воспитание и образование (^Службен весник на 
СРМЦ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување 
на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одржана 
на 25 јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

С. ЛИСИЧЕ КИСЕЛА ВОДА - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ОУ „Гоце Делчев“ с. Лисиче Кисела Вода - Скопје, се 
именуваат: 
Киро Николовски, директор на „Авиотурс“-Скопје и 

Новко Груевски, граф. инж. технички уредник во 
ОП за издавање учебници и наставни средства „Про-
светно дело44 - Скопје. 

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

Број 11-313/1 
25 јануари 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

88. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83,29/89,11/91 и „Службен весник 
на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на Собранието на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 25 јануари 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „КОЧО РАЦИН“ -

СКОПЈЕ 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган во ОУ „Кочо 
Рацин“ - Скопје, се именуваат: 

Марија Тасевска, индивидуален работоводен орган 
на ОУ „Димитар Миладинов“ - Скопје и 

Михаил Еленчевски, индивидуален работоводен ор-
ган на МУЦ „д-р Панче Караѓозов“ - Скопје. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ВОДОСТО-

ПАНСТВО „ОСОЈНИЦА" - ВИНИЦА 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на РО за водо-
стопанство „Осојница“ - Виница, се избираат: 

Герасим Димитров, земјоделски инспектор во Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство НЕ - Виница и 

Киро Грижов, извршител во Општинскиот суд - Ко-
чани судско одделение - Виница. 

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

Број 11-315/1 
25 јануари 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

90. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите 

на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен 
весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за 
овластување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на 
седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ И ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦА И МЛА-

ДИНЦИ „25 МАЈ“ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на РО за згрижу-
вање и воспитување на деца и младинци „25 Мај“ -
Скопје, се избираат: 

Елена Лазоска, советник во Министерството за труд 
и социјална политика и 

Драгче Радичевски, социјален работник во Меѓу-
општинскиот центар за социјална работа на општините 
на град Скопје. 

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

Број 11-316/1 
25 јануари 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

91. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите 

на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен 
весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за 
овластување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на 
седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе 

Број 11-317/1 
25 јануари 1995 година 

- Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

89. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите 

на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен 
весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за 
овластување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на 
седницата одржана на 25 јануари 1995 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ 

-КУМАНОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Народниот 
музеј - Куманово, се избираат: 

Бранко Трајковски, индивидуален работоводен ор-
ган на Музичкото училиште - Куманово и 

Слободанка Стојковска, секретар на ПЕ Куманово 
на "Министерството за образование и култура. 

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

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука, одлуките 
за избор на членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Народниот 
музеј - Куманово под број 1576 и 1577 од 16 декември 
1994 година („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 58/94), се ставаат вон сила. 

Број 11-314/1 
25 јануари 1995 година „ Претседател 

Скопје на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

92. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83,29/89,11/91 и „Службен весник 
на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 25 јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „НАИМ ФРАШЕ-

РИ" С. НЕГОТИНО - ГОСТИВАР 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во ОУ „Наим 
Фрашери" с. Неготино - Гостивар, се избираат: 

Шехат Шеху, началник во ПЕ Гостивар на Мини-
стерството за одбрана и 

Гази Демири, републички пазарен инспектор при 
Министерството за стопанство ПЕ Гостивар. 

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

Број 11-318/1 
25 јануари 1995 година Претседател 

Скопје на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

93. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83,29/89,11/91 и „Службен весник 
на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 25 јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОСНОВНОТО МУЗИ-
ЧКО УЧИЛИШТЕ „ПАНЧЕ ПЕШЕВ“ - КУМА-

НОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во Основното 
музичко училиште „Панче Пешев“ - Куманово,, се из-
бираат: 

Александар Ивановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Трајче Петрушевски, индивидуален работоводен ор-
ган на ОУ ,,Крсте Мисирков“ - Куманово. 

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

Претседател 
Број 11-293/1 на Комисијата за прашања на 

25 јануари 1995 година изборите и именувањата, 
Скопје Наќе Стојановски, с.р. 

94. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 став 1 алинеја 2 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седни-
цата одржана на 29 декември 1994 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за паркиралиштата 

бр. 08-4072/1, донесена од Собранието на град Скопје на 
29 декември 1993 година („Службен гласник на град 
Скопје“ бр. 15/93 и 1/94). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во „Службен гласник на град 
Скопје“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод 
иницијативата на Акционерското друштво Тутунски 
комбинат „Благоја Деспотовски-Шовељ" од Скопје, со 
Решение У. бр. 143/94 од 19 октомври 1994 година по-
веде постапка за оценување уставноста и законитоста 
на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, за-
тоа што се постави прашањето дали градот Скопје има 
уставен и законски основ да уредува прашања во врска 
со користењето на паркиралиштата во градот кои како 
такви се добра во општа употреба. 

4. Собранието на град Скопје, во одговор на наво-
дите од решението за поведување постапка, наведе дека 
паркиралиштата во населените места не претставуваат 
добра во општа употреба од надлежност на Републи-
ката, туку се сообраќајни површини од чие користење и 
надзор градот Скопје остварува приход, поради што 
градот требало да ги уредува односите ,во врска со пар-
киралиштата. 

5. На седницата Судот утврди дека со Одлуката се 
уредуваат условите, начинот и постапката за давањето 
и користењето на паркиралиштата во градот. 

Врз основа на Одлуката, распишан е оглас на 16 јуни 
1994 година и прибрани се писмени понуди за стопани-
сување со 22 паркиралишта во Скопје, кои потоа се 
распределени на определени правни лица, иако тие пар-
киралишта имале свои корисници и кои што стопанису-
ваат со нив, а покрај тоа дел од тие паркиралишта се 
наменети за користење од соодветни објекти. 

6. Во член 56 став 1 од Уставот на Република Маке-
донија се определува дека добрата во општа употреба 
се добра од општ интерес за Републиката и уживаат 
посебна заштита, а во ставот 3 од истиот член на Уста-
вот се утврдува дека со закон се уредуваат начинот и 
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условите под кои определени добра од општ интерес за 
Републиката можат да се отстапат на користење. 

Во член ! став 1 од Закона за градежното земјиште 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 10/79, 18/89 и 21/91) се 
пропишува 'дека со овој закон се уредуваат условите и 
постапката: за користење на градежното земјиште, ,при 
што под користење, според ставот 2, се подразбира 
уредување и употреба, а под градежно земјиште, спо-
ред член 2 став 1, се подразбира изградено и неизгра-
дено земјиште во градовите и во населбите од градски 
карактер. Со член 4 од Законот се утврдува дека рабо-
тите на уредувањето и употребата на градежното зем-
јиште се дејност од јавен интерес, а во член 9 став 1 од 
Законот се определува дека градежното земјиште е на 
Републиката. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека до-
брата во општа употреба претставуваат добра од општ 
интерес за Републиката и како такви уживаат посебна 
заштита, па со закон се уредуваат начинот и условите 
под кои тие можат да се даваат на користење. Од изне-
сените законски одредби произлегува, исто така, дека 
земјиштето во градовите и населбите од градски карак-
тер, и изграденото и ^изграденото, е на Републиката, 
како и тоа дека работите на уредувањето и употребата 
на тоа земјиште се дејност од јавен интерес и најпосле 
дека условите и постапката на користењето на градеж-
ното земјиште се определуваат со закон. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука се уреду-
ваат прашања во врска со користењето на паркиралиш-
тата, кои како добра во општа употреба се дел од изгра-
деното градежно земјиште кое е на Републиката и чие 
користење се уредува со закон, Судот оцени дека Одлу-
ката не е во согласност со означените уставни и закон-
ски одредби. 

7. При одлучувањето за видот на Одлуката што Су-
дот ја донесе, Судот утврди дека се исполнети условите 
предвидени во член 73 од Деловникот на Судот за доне-
сување на одлука за поништување на Одлуката за пар-
киралиштата. 

8. Што се однесува до наводите во одговорот на 
доносителот на оспорената одлука дека комуналната 
такса за паркирана е приход на Градот, дека користе-
њето на паркиралиштата е дејност од интерес на Гра-
дот, дека Градот врши надзор над користеното на пар-
киралиштата, Судот смета дека тие овластувања за 
Градот не значат дека Градот може да уредува односи 
во врска со користењето на тие објекти, од причини 
изнесени понапред. 

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

У.бр .143/94 Претседател ' 
29 декември 1994 година Уставниот суд 

Скопје н а Република Македонија 
д-р Јован Проевски, с.р. 

95. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 117 од Уставот на Република Маке-
донија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на 

. Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 11 
јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 7 став 1 алинеја 1 од Правил-
никот за решавање на станбените потреби на работни-

ците во Министерството за .внатрешни работи на Репу-
блика Македонија , донесен на 28 јуни 1993 година,,, 

2. Оваа одлука ќе се објави цо „Службен весник на 
Република Македонија“ и во Министерството за вна-
трешни работи на начин предвиден за објавување на 
општите акти. 

3. Уставниот суд на Република Македонија со Реше-
ние У. бр. 278/93 од 2 ноември 1994 година поведе по-
стапка за оценување законитоста на член 7 став 1 али-
неја 1 од правилникот означен во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што се постави прашањето за согласно-
ста со членовите 11 став 4 и со член 13 од Законот за 
станбени односи. 

4. На седницата Судот утврди дека согласно член 7 
став 1 од Правилникот стан односно семејна станбена 
зграда може да се доделува на работник кој: 

- нема стан односно семејна станбена зграда во 
лична сопственост; 

- нема стан односно семејна станбена зграда која со 
членовите ра своето семејно домаќинство сезонски или 
повремено ја користи за одмор и закрепнување, и 

- користи стан и бара замена за тој стан за помал, 
поголем или стан со иста големина. 

5. Во член 11 став 1 од Законот за станбените односи 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 36/73,14/75,27/86,48/88, 
11/91 и 62/93) е предвидено дека граѓанинот може да 
има станарско право само ца еден стан, а како кори-
стење на повеќе од еден стан, според став 3 на овој 
член, се смета ако носителот на станарското право, 
односно член на неговото семејство има истовремено 
во местото на живеење и стан во сопственост врз кој не 
постои станарско право на друго лице. 

Во член 12 од овој закон е уредено прашањето како 
ќе се постапи во случај кога едно или повеќе лица што 
живеат во исто семејно домаќинство се здобијат со ста-
нарско право на повеќе од еден стан, односно е предви-
дена обврска во рок од 15 дена да го известат станбе-
ниот орган и да се изјаснат на кој стан ќе по задржат 
станарското право. 

Во член 13 од Законот, пак, е предвидено дека носи-
телот на станарско право, неговиот брачен другар или 
малолетните членови на неговото семејно домаќинство 
имаат или се здобијат со семејна станбена зграда или 
стан во сопственост во местото на живеење што одго-
вара на потребите на носителот на станарското право и 
на потребите на членовите на неговото семејно дома-
ќинст.во кои заедно со него живеат, должен е во рок од 
60 дена од денот на добивањето или испразнувањето на 
семејната станбена зграда или станот во сопственост, 
со сите корисници на станот да се иссели од станот што 
го користи врз основа на договор за користење на стан. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
станарско право на стан во општествена сопственост 
може да се стекне само на еден стан, што значи дека 
истовремено не може да се стекне станарско право на 
два стана во општествена сопственост, независно од тоа 
дали станот што се користи е соодветен или не и дали се 
наоѓа во местото на живеење или во друго место. 

Меѓутоа, како користење на повеќе од еден стан се 
смета и ако лицето има стан во сопственост, врз кој не 
постои право на станарско право на друго лице, но во 
ваков случај станот мора да се наоѓа во местото на 
живеење. Што значи ако носителот на станарското 
право и другите лица од семејното домаќинство имаат 
стан во сопственост надвор од местото на живеење, 
тогаш би можеле да се стекнат со станарско право на 
стан во општествена сопственост. 

Соодветно на решението од член 11 од Законот, во 
член 13 е предвидена обврска за носителот на станар-
ското право да се иссели од општествениот стан, до-
колку сопствениот стан што се наоѓа во местото на 
живеење одговара на неговите станбени потреби, а ако 
не одговара, тогаш сопствениот стан давателот на опш-
тествениот стан го дава на користење на друго лице. 
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Што се смета за место на живеење, пак, според член 
14 став 1 од Законот, определува собранието на општи-
ната. 

Во член 15 од Законот е уредено прашањето за сте-
кнување на станарско право на стан во општествена 
сопственост во случај на поседување, на куќа или стан 
кои сезонски и повремено се користат за одмор и за-
крепнување, при што во став 1 е предвидено дека не 
може да стекне станарско право лице што поседува 
ваква куќа или стан, независно од тоа дали се наоѓа во 
местото на живеење или надвор од него. 

Во став 2 е предвидено лице што веќе е носител на 
станарско право, а има еден стан или семејна станбена 
зграда што повремено ги користи за одмор и закрепну-
вање, и доколку се стекне со уште еден таков стан 
односно семејна станбена зграда, е должен да се иссели 
од општествениот стан. 

Од изнесеното произлегува дека законот уредува 
две различни ситуации кога лицето има во сопственост 
стан за живеење и кога има во сопственост стан за 
одмор и закрепнување. 

Во означените одредби од Правилникот на истове-
тен начин е уредено прашањето за стекнување на ста-
нарското право, независно од тоа дали лицето поседува 
стан за живеење или стан за одмор и закрепнување, 
поради што Судот оцени дека тие не се во согласност со 
член 11 став 3 и со член 13 од Законот, затоа што од 
правото на стан ги исклучува и лицата што не поседу-
ваат стан во местото на живеење. 

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

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

У. бр. 278/93 Претседател 
11 јануари 1995 година н а Уставниот суд 

Скопје н а Република Македонка 
д-р Јоваи Проевски, с.р. 

96. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на 
член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 
од Деловникот на Уставниот суд на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
70/92), на седницата одржана на 11 јануари 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 0201-124 донесена 

од Собранието на Општина Виница на 11 март 1994 
година со која се поништува Одлуката бр. 0201-578 до-
несена од Собранието на Општина Виница на 11 декем-
ври 1992 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, пб ини-
цијатива на Акционерското друштво за производство 
на конфекција и неткаен текстил „Винка“ од Виница, 
со решение У. бр. 67/94 од 16 ноември 1994 година 
поведе постапка за оценување законитоста на актот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се 
постави прашањето за неговата согласност со Законот 
за системот на просторното и урбанистичко плани-
рање. 

4. На седницата Судот утврди дека со Одлуката на 
Собранието на општина Виница бр. 0201-124 се пониш-
тува и се става надвор од сила Одлуката бр. 0201-578 на 
Собранието на општината со која е прогласено од општ 
интерес и е определена локација за проширување на 
постојниот локалитет каде се наоѓа објектот - неткаен 
текстил на АД „Винка“ Виница, на дел од КП. бр. 716 
КО Виница. 

Судот, исто така, утврди дека Уставниот суд на 23 
февруари 1994 година ја оценувал законитоста на Одлу-
ката бр. 0201-578 донесена од Собранието на Општина 
Виница на 11 декември 1992 година и не повел постапка 
за оценување на нејзината законитост поради тоа што 
утврдил дека е донесена врз основа на член 54 од Зако-
нот за системот на просторното и урбанистичкото пла-
нирање и дека со неа се прогласува општ интерес и се 
определува локација за проширување на постојниот об-
јект - неткаен текстил АД „Винка“ Виница на КП. бр. 
716 - дел КО Виница. Врз основа на оваа одлука, на 15 
февруари 1993 година Републичката управа за имотно-
правни работи за подрачјето на општина Виница до-
нела решение за одземање на владение на означеното 
градежно неизградено земјиште од дотогашниот корис-
ник АД „Југотутун" во корист на Република Македо-
нија. Судот, исто така, утврдил дека за ова подрачје 
нема детален урбанистички план. 

5. Според член 54 став 1 од Законот за системот на 
просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 38/83 и 38/90), за 
населени места и надвор од нив за кои не е донесен 
просторен или урбанистички план или донесениот план 
не содржи елементи за утврдување услови за градба, 
локација за изградба на јавни, општествени односно 
стопански објекти може да се издаде врз основа на 
посебен акт на Владата на Република Македонија од-
носно општ акт на собранието на општината за објекти 
од општинско значење, а според став 2 на овој член, 
општиот акт од став 1 на овој член се донесува по 
претходно издадена согласност од републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на урбанизмот и зем-
јоделството. 

Од содржината на членот 54 од Законот за системот 
на просторното и урбанистичкото планирање произле-
гува дека овластувањата што произлегуваат од него, 
Владата на Република Македонија односно собранијата 
на општините можат да ги користат само ако не е доне-
сен просторен или урбанистички план или ако донесе-
ниот план не содржи елементи за утврдување услови за 
градба. Или со други зборови, членот 54 од Законот за 
системот на просторното и урбанистичкото планирање 
се применува кога просторен односно урбанистички 
план не е донесен (значи членот 54 го заменува планот) 
односно ако планот не содржи елементи за утврдување 
услови за градба (значи член 54 го дополнува планот). 

Со оглед дека претходната одлука на Собранието на 
Општина Виница била донесена врз гонова на член 54 
од Законот за системот на просторното и урбанистич-
кото планирање, со неа се уредени односи за одреден 
простор за кој дотогаш немало детален урбанистички 
план, и тоа во постапка предвидена со закон, што значи 
дека овој простор врз основа на општиот акт на Собра-
нието на општина Виница е урбанизиран. 

Со оглед на тоа што со новата одлука со која се 
укинува претходната одлука, а фактичката состојба на 
просторот се враќа во состојба како што бил пред неј-
зиното донесување, всушност се врши измена на урба-
нистичкиот план за што треба согласност од републич-
киот орган на управата надлежен за работите на урба-
низмот и земјоделието, Судот оцени дека таа не е во 
согласност со Законот. 

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

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

Претседател 
У. бр. 67/94 на Уставниот суд 

11 јануари 1995 година На Република Македонија 
Скопје д-р Јован Проевски, с.р. 
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97. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
28 алинеја 3 од Деловникот на Уставниот суд на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 21 
декември 1994 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. СЕ ОТФРЛА барањето за преиспитување на Од-

луката на Уставниот суд на Република Македонија У. 
бр. 104/93, 200/93 од 30 март 1994 година. 

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

3. На Уставниот суд на Република Македонија, Ми-
нистерството за внатрешни работи му поднесе иниција-
тива со барање Судот да ја преиспита својата одлука У. 
бр. 104/93, 200/93 од 30 март 1994 година. 

4. На седницата Судот утврди дека со означената 
одлука се укинуваат член 18 став 7 и членовите 24, 25 и 
26 од Правилникот за обрасците на сообраќајната доз-
вола, возачката дозвола и регистарските таблици 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/93, 
36/93, 67/93), како и списокот на ознаките на регистар-
ските подрачја и образецот 21, што се составен дел на 
Правилникот, поради тоа што оцени дека не е во со-
гласност со член 7 од Уставот. 

5. Според член 112 од Уставот на Република Маке-
донија, Уставниот суд ќе укине или поништи закон ако 
утврди дека не е во согласност со Уставот. Уставниот 
суд ќе укине или поништи друг пропис или општ акт ако 
утврди дека тие не се во согласност со Уставот или со 
закон. Одлуките на Уставниот суд се конечни и 
извршни. 

Од наведените уставни одредби, како и од целината 
на уставните одредби кои се однесуваат на системот на 
заштитата на уставноста и законитоста, произлегува 
дека одлуките на Уставниот суд се задолжителни, ко-
нечни и извршни. 

Според член 28 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија, Уставниот суд ќе ја отфрли 
иницијативата ако постојат процесни пречки за одлучу-
вање по иницијативата. 

Во конкретниот случај Уставниот суд со Одлуката 
чие преиспитување се бара со иницијативата ги укина 
член 18 став 7 и членовите 24, 25 и 26 од Правилникот 
за обрасците на сообраќајната дозвола, возачката доз-
вола и регистарските таблици, како и списокот на озна-
ките на регистарските подрачја и образецот 21, што се 
составен дел на Правилникот, со што тие престанале да 
важат со денот на објавување на Одлуката на Устав-
ниот суд во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а Уставниот суд нема надлежност да одлучува за 
враќање во позитивниот правен поредок на актот кој го 
укинал или поништил. Поради тоа, Судот смета дека не 
постојат уставни и деловнички основи Судот повторно 
да одлучува за уставноста на укинатите одредби и де-
лови од Правилникот преку преиспитување на својата 
одлука. 

Со оглед на тоа што нема уставни и деловнички 
основи за преиспитување на Одлуката со која мери-
торно е одлучено, односно со која се укинати означе-
ните одредби и делови од Правилникот, Судот одлучи 
како во точката 1 од ова решение. 

6. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гла-
сови во состав од Претседателот на Судот д-р Јован 
Проевски и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крле-
ски, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов- Претседател 

У. бр. 97/94 на Уставниот суд 
21 декември 1994 година н а Република Македонија 

Скопје д.р Јован Проевски, с.р. 

Врз основа на член 15 и член 69 точка И од Законот 
за Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на 
Народна банка на Република Македонија на 31.1.1995 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕСКОНТ-
НАТА СТАПКА НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во точката 2 од Одлуката за есконтната стапка на 
Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 71/93, 73/93, 80/93, 4/94, 10/94, 17/94, 
23/94ј 28/94, 35/94, 40/94, 45/94, 52/94, 63/94 и 67/94) збо-
рот „Јануари“ се заменува со зборот „февруари“, а про-
центот „33,0" со процентот „31,0". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“ и 
ќе се применува од 1.2.1995 година. 

Претседател 
О. бр. 02/15-91-95 на Советот на Народна банка на 

31 јануари 1995 година Република Македонија 
Скопје Гувернер 

М-р Борко Станоевски, с.р. 

99. 
ОБРАЗЕЦ БР. 6 

Член 27 и 28 од Законот за 
избор на пратеници 

З А Е Д Н И Ч К А ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 
ЗА ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД ИЗБОРНАТА ЕДИ-

НИЦА БРОЈ 7 ОПШТИНА БИТОЛА 

Изборната комисија на Изборната единица број 7 
Општина Битола, откако утврди дека предлагањето и 
утврдувањето на кандидатите е извршено согласно За-
конот, ја утврди Заедничката листа на кандидатите и 
тоа: 

1. Владимир Голубовски - независен кандидат 
2. Никола Стојков - независен кандидат 
3. Јосип Димитровски - независен кандидат 
4. Лазар Николовски - независен кандидат 
5. Пандо Петковски - ВМРО - Македонски национален 
демократски сојуз 
6. Павле Георгиевски - независен кандидат 
7. Љупчо Секуловски - Демократска Партија на Маке-
донија 
8. Вангел Ристевски - Сојуз на Комунистите на Македо-
нија 
9. Бранирод Михајловски - Социјалдемократи^ сојуз 
на Македонија, Либералба партија на Македонија и Со-
цијалистичка партија на Македонија 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА 
ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА бр. 7 

Општина Битола 

Битола, 27.01.1995 година 

Секретар, 
Димитар Лазаревски с.р. 

Претседател, 
Блаже Стојановски с.р. 

ЧЛЕНОВИ: 

1. Стевче Илиевски, с.р. 
2. Елизабета Оцевич - Мандева, с.р. 
3. Наум Гогу, с.р. 
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Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
развод на брак по тужбата на тужителот Ферати Имер 
од Тетово, ул. „111" бр. 1/8, против тужената Ферати 
Амира од Тузла, со непозната адреса. 

Се повикува тужената Ферати Амира да се јави во 
судот, да одреди полномошник или да достави нејзина 
точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот. 

По истекот на овој рок, судот на тужената ќе и 
постави привремен застапник кој ќе ја застапува во 
постапката по овој предмет. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1614/94. (23) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 5047/ 

94, на регистарска влошка бр. 1-29598-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на основачот и на лицето за застапување на Прет-
пријатието за промет и услуги „ВИС - КОМ" увоз-извоз п.о., ул. 
„Букурешка“ бр. 5, Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Вјенцислав ?ангелов од 
Скопје, од 13.04.1994 год., а пристапува нов основач Емил ?ангелов од 
Скопје од 13.04.1994 год. 

Се брише досегашниот застапник Вјенцилав ?ангелов, директор 
без ограничување, а се запишува нов застапник Емил ?ангелов, дирек-
тор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 5047/94. (9834) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9162/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-51937-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
промет на стоки и услуга на големо и мало „СЕВДА - КОМЕРЦ“ 
експорт-импорт д.о.о. Скопје. 

Основач е Севда Конеска 
Дејности: 07011, 070111, 07р112, 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, 080111, 080119, 08012, 080121, 
080122, 080129, 08019, 08020, 080202, 09020, 090202, 090209, ПОЗО, 
110302, 110303,110304,110309,110902,110903, 110905, 110909; надворе-
шен промет: 070310,070320, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, шпедиција, реекспорт, консигнација и малограничен 
промет со сите соседни земји. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Севда Конеска, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9162/94. (9835) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 537/93, 
на регистарска влошка бр. 1-32051-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето во приватна сопственост и правото за вршење на 
работи од надворешно трговското работење на Претпријатието за про-
изводство, трговија, услуги, угосгателство и туризам „ЛИП-ИМ-
ПЕКС" ц.о. увоз-извоз с. Липково, Куманово. 

Претпријатието е основано со одлука од 03-001 од 23.12.1992 г., од 
Бајрам Ганији од с. Липково, Куманово. 

Дејности: 0123210, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 011941, 
050301, 090140, 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, 080201, 080202, 080190, 
110109, 110309; надворешен промет: 070310, 070320. 

Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Бајрам Ганији, директор без огра-

ничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 537/93. (9836) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 5004/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-40489-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на основачите на Претпријатието за производство, 
трговија и услуги „И.Д.М.К. - КОМПАНИ“ Д.О.О, увоз-извоз, ул. 
„196" бр. 26, нас. „Карпош“, Куманово. 

Во претпријатието пристапуваат основачите Бранислав Симоновиќ 
од с. Алгуња од 10.04.1994 г. и Стојан Симонови^ од с. Алгуња од 
10.04.1994 г., од Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 5004/94. (9837) 

Окружниот стопански, суд во. Скопје^ со ,решението Срег, бр. 9184/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-51939-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 

,услуги и трговија „БИЛАНС“ д.р.о-ј увоз-извоз' Скопје, Т.Ц^ „Лисиче“ 
8-6,/нас. Лисиче. ; 

, Претпријатието е основано со акт за основање од 18.07.1994 год., а 
основач е Павка Тасевска од Скопје. 

Дејности: 110903, 110905, 110909, 110302, 110303, 110309, 110109, 
050302, 080201, 080202, 070111, 070112, 070113, 070114, 020121, 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, О70Ѕ0, 070240, 070250, 
070260, 070310, 070320, застапување на странски физички и правни 
лица, консигнациона продажба. 

Лице овластено за застапување е Павка Тасевска, директор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Среѓ.бр. 9184/94. (9838) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9314/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-51981-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишување правото за 
вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието 
за производство, трговија и услуга „ДЕКИТЕКС" експорт-импорт, 
Д.О.О. Скопје, ул. „Методска“ бр. 52. Скратено име: „ДЕКИТЕКС" 
експорт-импорт д.о.о. Скопје. 

Основач е Дехран Сербезов од Скопје, со одлука од 25.07.1994 год. 
Дејности: 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, 012612, 
012621, 012622, 012699, 060501, 060502, 060503, 080190, 080201, 080202, 
090150, 110109, 110309, 110909; надворешен промет: 070310, 070320, 
реекспорт, застапување странски фирми, превоз на стоки во меѓуна-
родниот сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски соо-
браќај, услуги на меѓународна шпедиција. 

Неограничени овластувања, потполна одговорност. л 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

трговски промет е Дехран Сербезов, директор со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9314/94. (9839) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 8938/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-16474-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на Претпријатието за услуги и промет „ИКО-
МЕРЦ" увоз-извоз Д.О.О. Скопје, ул. „Никола Русински“ бр. 4/1-7. 

Дејности: 050301, 050302,110402,110403, Ц0404. 
Досегашниот директор Игор Гоневски се брише и се именува нов 

директор Оливера Јовановиќ. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 8938/94. (9840) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението' Срег.бр. 9385/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-18487-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето за застапување на Југословенскиот ком-
бинат „СПОРТ' Д.О.О, претпријатие за трговија со спортска и тури-
стичка опрема Скопје, ц.о. ДТЦ „Маврово“ бр. 36. 

Се брише досегашниот застапник Змејко Вељановски, е.д. дирек-
тор без ограничување, а се запишува нов застапник Миланко Младено-
виќ, директор без ограничување. . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9385/94. (984Ј) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9180/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-5544-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на основачите на Претпријатието за промет и посреду-
вање „АГАМ" увоз-извоз ц.о. Скопје, ул. „114 Дебарска“ бр. 7. 

На ден 15.07.1994 год. од претпријатието истапиле Асип Незнри, 
Гази Незири и Ајети Мурати. 

Се брише Асип Незири, директор, а се запишува во внатрешниот и 
надворешниот промет Мухамед Ајети, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9180/94. (9842) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 7941/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-15627-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар прбмената на лицето за застапување на Претпријатието во 
приватна сопственост за производство, трговија и услуги „МБ" д.о.о. 
извоз-увоз Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 101, нас. Илинден. 

Се брише досегашниот застапник Добрица Христовска, директор 
со неограничени овластувања, а се запишува нов застапник Бобан ХРИ-
СТОВСКИ, директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7941/94. (9843) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 7940/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-35607-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето на Производното, услужно-трговско 
претпријатие на големо и мало увоз-извоз „КЛАУС" ц.о. Скопје, с. 
Марино, ул. „503" бр. 26. 

Се брише Ванчо Павловски, директор, а се запишува во внатреш-
ниот и надворешниот промет Станика Крстевска, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7940/94. (9844) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9229/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-52017-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на 
работење во надворешниот промет на Трговското претпријатие на Го-
лемо и мало „ЕН-ЕМ КОМПАНИ“ ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Спиро 

. Црне“ бр. 68. 
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Основач е Сута Величковска, со одлука од 25.07.1994 год. 
Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011320, 011390, 011527, 

011721, 011722, 011723, 011729, 011741, 011742, 011743, 011749, 011791, 
011799, 011941, 011949, 011990, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 
012410, 012421, 012429, 012613, 012614, 012621, 012622, 012623, 012624, 
012691, 012699, 012701, 011703, 012810, 012820, 012830, 013010, 013021, 
013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013071, 013072; 013200, 
013310, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 020121, 
020129, 020131, 020139, 020140, 050301, 050302, 060101, 060501, 060502, 
060503, 060601, 060602, 060609, 060802, 060803, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 
080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 
090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 
090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090182, 090183, 090189, 
090201, 090202, 090209, 110109, 110301, Ц0302, 110303, 110304, 110309, 
110901, 110902, 110905, 110909; надворешен промет: 070310, 070320, 
извоз-увоз и услуги во малограничниот промет со Грција, НР Бугарија, 
НР Албанија, СР Југославија и др. земји, застапување на странски 
правни и физички лица, работи на посредување во надворешно-тргов-
скиот промет, посредување во внатрешно-тр пивскиот промет, инжене-
ринг, инсталациони работи во странство, продажба на стоки од консиг-
национи складови, консигнација на странска стока, реекспорт, меѓуна-
роден транспорт (услуги во меѓународен превоз на патници и стока), 
услуги на меѓународно туристичко посредување, услуги на реклама и 
пропаганда во меѓународниот промет, услуги на складирање на стоки, 
трговија на нафтени деривати, меѓународни агенциски услуги, меѓуна-
роден промет на стоки и услуги, меѓународна шпедиција. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Сута Величковска, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег.бр. 9229/94. (9845) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9174/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-31609-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на основачите на Претпријатието за производство 
и трговија на големо и мало „МОДНА КУЌА ВИКТОРИЈА“ експорт-
импорт п.о,, ул. „Октомвриска револуција“ К-4-3/23, Куманово. 

На ден 12.07.1994 година, во претпријатието пристапил Драгомир 
Крстевски. 

Се брише Владанка Зуцкерстатер, директор, а се запишува во 
внатрешниот и надворешниот промет Драгомир Крстевски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9174/94. (9846) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 8931/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-52000-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на 
вршење работи во надворешно трговскиот промет на Нретприј атието 
за производство, трговија и услуги „ЗАДРА" увоз-извоз Д.О.О. Скопје, 
ул. „Натанаил Кучевишки" бр. 2, Скопје. 

Основач е Ацо Зивосовски, ул. „Натанаил Кучевишки" бр. 2, 
Скопје. 

Дејности: 011832, 011941, 013021, 013022, 013121, 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, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 
080201, 080202, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 
110909, 070310, 070320, посредување во областа на прометот со стоки и 
услуги, реекспорт. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 8931/94. (9847) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9194/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-51941-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија „ФИЈО СТОН“ Д.О.О, експорт-импорт Куманово, ул. 
„Страшко Симонов“ бр. 18. Скратено име: „ФИЈО СТОН“ Д.О.О. 

Основач е Јосиф Филиповиќ од Куманово, ул. „Страшко Симонов“ 
бр. 18. 

Дејности: 011941, 012321, 012421, 013021, 060501, 060502, 060602, 
050100, 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, 080121, 
080190, 080201, 080202, 110109, 110309, 110404, 110909, 012001, 012002, 
012142,090110, 090121,011299, 011311,011390, 070310, 070320, малогра-
ничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, реек-
спорт, продажба на стоки од консигнациони складишта, работи на 
посредување, работи на привремен увоз односно извоз на стоки, заста-
пување на странски фирми, изведување на инвестициони работи во 
странство, бесцарински продавници, меѓународни агенциски работи, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Јосиф.Филиповиќ, директор со неограничено овла-
стување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег .бр. 9194/94. (9848) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 6998/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-51454-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „СТОЛЕ - ГЕШТЕТНЕР" увоз-извсв д.о.о. Скопје, бул. „Јане 
Сандански“ бр. 15/2-28 Скопје. 

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011319, 011949, 012321, 012323, 
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, 080190, 080201, 090122, 090123, 090124, 090129, 090132, 090133, 
090139, 090140, 090181,110309,110902,110903, 110905, 110909; надворе-
шен промет: 070310,070320, увоз-извоз на стоки и услуги од сите видови 
на царинска'тарифа, посредништво и застапување на странски лица, 
компензациони работи, привремен увоз, меѓународна шпедиција, кон-
сигнациона продажба, увоз-извоз на стоки во малограничен промет со 
соседните земји: Бугарија, Албанија и Грција. 

Претпријатието работи во свое име и за своја сметка, неограничена 
одговорност. 

Лице овластено за застапување во надворешниот трговски промет е 
Стојан Христов, директор со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 6998/94. (9849) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9236/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-51968-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишување на надво-
решно-трговски промет на Производно-трговското и услужно прегори 
јатие ,/ГЕТОВА ТРЕЈДИНГ КОРПОРЕЈШН ИНК" д.о.о. експорт 
импорт с. Лисец, Тетово. 

Претпријатието е основано со договор за основање од 22.07.1994 г. 
а основачи се Абдулџеват Исмаили и Амет Исмаили од с. Лисец, Те 
тово. 

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 
110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302 
060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310 
070320. 

Во правниот промет претпријатието настапува во свое име и за 
своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите свои сред-
ства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Абдулџеват Исмаили, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9236/94. (9850) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 8790/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-52013-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство и трговија на големо и мало „БОШ - РИСТОВ“ консулта-
тнвно биро извоз-увоз ц.о. Титов Велес, Коми. УЗУС-бр. 2-9, Т. Велес. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 01.07.1994 год., а 
основач е Борис Ристов. 

Дејности: 011292, 011299, 011700, 011710, 011720, 011721, 011729, 
012321, 0130760, 013115, 013119, 013900, 013901, 050302, 060501,060502, 
060503, 070110, 070111, 070112; 070113, 070114, 070120, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070210, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070220, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 110309, 110404, 110901, 110909; 
надворешен промет: 070310, 070320, комисиона продажба, консигна-
ција, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународен транспорт со 
стоки и патници, застапување на странски фирми, посредување и реек-
спорт, малограничен промет со СР Југославија, НР Бугарија, НР Алба-
нија, Грција. 

Лице овластено за застапување е Атанасовски Благоја, директор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 8790/94. (9851) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 5395/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-49769-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и загшшување на право 
на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријати-
ето за трговија на големо и мало извоз-увоз „БИНАЈС" Д.О.О. Кава-
дарци, с. Трстеник. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 11.04.1994 
год., а основач е Архила Иловска. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225, 070226, 
070229, 070230, 070250; надворешен промет: 070310, 070320,. 

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

Лице овластено за застапување Во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Архила Иловска, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 5395/94. (9852) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9007/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-52037-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, трговија, транспорт, туризам и услуги „АРУЧИ - СЦ" 
Д.О.О, експорт-импорт с. Врапчиште, Гостивар. 



Стр. 84 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јануари 1995 

Основачи на Претпријатието „СИГМА КОНСУЛТ" д.о.о. Кеттењ-
хофввег 85,606325, Франкфурт ам Мани и Аручи Абдулхади од Франк-
фурт на Маин, Р. Германија. 

Дејности: 010500, 010910, 010942, 011010, 011099, 011211, 011212, 
011219, 011231,011231,011312; 011313, 011411, 0121413, 011420, 011430, 
011722, 011723, 011729, 011730, 011741, 011742, 011743, 011749, 011791, 
011799, 011832, 011920, 011930, 011941, 011949, 012130, 012142, 012201, 
012310, 012322, 012410, 012613, 012623, 012624, 012699, 012702, 012810, 
012820, 012830, 012901, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 
013050, 013071, 013072, 013099, 013121, 013200, 013320, 020110, 020140, 
050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 060401, 060501, 060502, 060700, 
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, 080Ц2, 080211, 080201, 
080202, 090121, 090122, 090123, 090160, 090171, 090179, 090181, 110109, 
110301,110309,110402,110404,110909,070310,070320, реекспорт, мало-
граничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓу-
народна шпедиција, застапување и посредување на прометот на стоки и 
услуги, агенциски услуги во транспортот, меѓународен транспорт на 
стоки, меѓународен превоз на патници, застапување на странски правни 
и физички лица, консигнационо и комисионо работење во странство, 
туристички и угостителски работења во странство, финансиски инже-
неринг, изведување на градежни работи во странство. 

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за своја 
сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во надворешниот трговски промет е 
Аручи АбдулхаДи, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9007/94. (9853) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10945/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53235-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
промет на стоки и услуги на големо и мало, услужни дејности „МИЛ-
ТОМ" експорт-импорт д,о. Скопје, ул. Китка“ бр. 34, општина К. 
Вода. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 01.09.1994 го-
дина, а основачи се: Томе Атанасов и Миле Мојсовски. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070131, 070132, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070227, 070229, 070250, 070310, 070320, 
08020, 080201, 080202, 11020, 110201, ПОЗО, 110302, 110303, 110309, 
110909. 

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 Томе Атанасов, директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10945/94. (11528) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10252/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53216-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, транспорт, трговија и услуги „МАГОС 1" ц.о. увоз-извоз 
Куманово, ул. „Јоско Илиевски“ бр. 16. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01 од 
24.08.1994 година, а основач е Марјан Станишковски од Куманово. 

Дејности: 011314, 011832, 011941, 011949, 012201, 012310, 012321, 
012322; 012323, 012421, 012613, 012622, 012623, 012810, 013010, 013021, 
103022, 013041, 013050, 013099, 013121, 013200, 013500, 020140, 050100, 
050201, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060803, 
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, 080121, 080122, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090123, 090131, 090132, 
090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 
090189,090201,090209,100320,110309,110905,110909,120190, во надво-
решно-трговскиот промет: 070310, 070320, долгорочна производствена 
кооперација, компензациони работи, посредување во надворешно-
трговскиот промет, малограничен промет со: Р. Албанија, Р. Грција, Р. 
Бугарија и СР Југославија, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, 
туристички работи со странство, застапување на странски лица во Ма-
кедонија, консигнациона продажба, привремен извоз и увоз на стоки, 
привремен извоз и увоз на опрема под закуп, лизинг, работи на облаго-
родување на стоките (преработка, доработка и обработка). 

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 целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Марјан Станиш-
ковски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10252/94. (11529) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11266/ 
94, на регистарска влошеа бр. 1-53368-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „БОБИ-БАЖЕ - КОМЕРЦ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. 
„Вол го градска“ бр. 1/41. 

Скратен назив на фирмата: Претпријатие за производство, промет 
и услуги „БОБИ-БАЖЕ - КОМЕРЦ“ експорт-импорт Д.О.О, Скопје. 

Основач на претпријатието е Хрисговски Благоја од Скопје. 
Дејности: 011941, 012421, 012321, 060501, 060502, 060602, 07011, 

070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260. 080190, 
090210, 090209, 110903, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 
070310, 070320, шпедиција, застапување и посредување, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во друмски сообраќај. 

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 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Христовски Бла-
гоја, директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11266/94. (11530) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11568/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-29934-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производ-
ство, монтажа, промет, инжинеринг и надворешна трговија „ДЕ ЃОН“ 
експорт-импорт д.о.о. Скопје, Бул. „АСНОМ“ бр. 56/1-24. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 070227, 070240, 
110304,110620, 110901,110902, 110903, 110905. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11568/94. (11531) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11046/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53060-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење 
работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за трго-
вија, транспорт и туризам „РОМА ТОУРС" експорт-импорт д.о.о. с. 
Балиндол, Гостивар. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 12.09.1994 го-
дина, а основачи се: Садри Ваити а Телат Ваити. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 
070230, 070240, 070250, 060501, 060502, 060503 , 060601, 110309, 080201, 
080202,080190,110109,110620,110909,090121, 090202,070310,070320, и 
малограничен промет со соседните земји: Албанија, Грција, Бугарија и 
СР Југославија, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, царински продавници, застапување на стран-
ски фирми. 

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 целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Садри Ваити, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11046/94. (11532) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9347/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53192-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и правото за вршење работи во надворешно-
трговскиот промет на Трговското претпријатие „СОРИН ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛ“ д.о.о. Скопје, Бул. „Македонско косовска бригада“ бр. 3/ 
48. 

Претпријатието е основано.со акт за основање од 19.07.1994 го-
дина, а основач е фирмата „СОРИН" С.Р.Л. - Модена (МО) ул. „Пер-
даши“ 456 КАЛ 41100 - Република Италија. 

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, 
060501, 060502, 060503, 080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110304, 
110309,110902,110909, 070310, 070320, застапување на странски фирми 
и реекспорт, комисиони работи во областа на прометот, меѓународна 
шпедиција, посредување во надворешно-трговскиот промет, превоз на 
стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, малограничен 
промет со: Бугарија, Грција и Албанија, 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 Малиќевиќ Бајра -
е.д. директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9347/94. (11533) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10965/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53037-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како Д.О.О, и во надво-
решно-трговскиот промет на Производно-трговското и услужно прет-
пријатие „ВЛА-ДАН КОМЕРЦ“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „Г. 
Делчев“ бр. 151. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 09.09.1994 го-
дина, а основач е Сашо Мерџаноски од Тетово. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
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070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 110909, 
110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 
060502, 090123, 090171,013121, 012421, 011949, 012322, 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 Мерџаноски Сашо. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10965/94. (11534) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10966/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53038-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како Д.О.О, и во надво-
решно-трговскиот промет на Производно-трговското и услужно прет-
пријатие „Е.Д.С.-ИМПЕКС4 експорт-импорт д.о.о. Тетово, с. Сири-
чино. 151. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 09.09.1994 го-
дина, а основачи се Димковски Станко и Димковски Давор од с. Сири-
чино, Тетово. 

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, 
110909, 110309, 110903, 011311, 011314, 080121, 080190, 080201, 080202, 
050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 
012322, 011319, 011320,012130, 012142, 011920, 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 Димковски Станко, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10966/94. (11535) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10964/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53036-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како Д.О.О, и во надво-
решно-трговскиот промет на Производно-трговското и услужно прет-
фијатие „ПОТОК-Ј.С." експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „145" бр. 1/ 
1. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 09.09.1994 го-
дина, а основач е Никола Аврамоски од Тетово. 

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, 
070310, 070320,090209. 

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 Аврамоски Ни-
кола, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10964/94. (11536) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение го запиша во 
V судскиот регистар основањето во приватна сопственост и правото на 
вршење на надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за про-
мет на големо и мало, производство и услуги „ЕЛКОМ" експорт-им-
порт д.о.о. Скопје, Бул. „Видое Смилевски - Бато“ бр. 61/3-3. 

Основач на претпријатието е Јовановиќ Радмило од Скопје со по-
блиски податоци во образецот ЗП и заверен потпис на истиот образец. 

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, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, откуп, 
купување и пласман на земјоделско-сточарски производи и други произ-
води, продавање на стоки од возило, на тезги и пазари и пренос на 
возила, 060501, 060502, 060503, 080190, 080201, 080202, 110302, 110309, 
110109, 110620, 110903, 030003, 012142, 013121, .013030, 050361, 011312, 
110404, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, посреду-
вање во надворешно-трговскиот промет, застапување на странски 
фирми, изведување на градежни работи во странство, продавање на 
странски стоки и консигнација, реекспорт, малограничен промет со: 
Бугарија, Грција и Албанија и ЈУ републиките. 

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 кои што 
располага со целокупниот имот, како Д.О.О. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (11537) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10705/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-2435-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар прокуристот на Претпријатието за превоз на стока во патен 
сообраќај со утовар и растовар „КАРГОТРАНСПОРТ" п.о. Скопје, 
„Илија Димовски“4 бр. 13. 

Се запишува Ивица Зарковски и Бобан Заревски, двајцата од 
Скопје, ул. „Илија Димовски“ бр. 13 - прокурист за склучување на 
договори и за вршење правни работи и дејства во врска со работењето 

на претпријатието во внатрешен и надворешен промет освен за отуѓу-
вање недвижности. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10705/94. (11538) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11018/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-904-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Трговското претпријатие во 
општествена сопственост увоз-извоз „ БЕЛ ОСИНЕ ДИСТ" ц.о. Скопје, 
ул. „Битпазарска" бр. 60. 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 011525, 011526, 
011527, 012421, 012429, 060501, 080112, 080121, 080122, 080129, 080201, 
080202, 090183, 090189,101902, 110909. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11018/94. (11539) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11499/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-32703-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на основач на Претпријатието за сервисирање, 
услуги и инжињеринг „ХИМАК" експорт-импорт д.о.о. Скопје, Бул. 
„Јане Сандански44 бр. 36/4-27. 

Од претпријатието истапува лицето Георгиевска Слободанка. -
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11499/94. (11540) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10634/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53106-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ЕЛЕОН КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Димо 
Хаџи Димов“ бр. 21. 

Основач на претпријатието е Благоја Велевски од Скопје. 
Дејности: 011315,^011319, 011729, 011730, 011941, 011949, 012201, 

0120202, 012321, 012421,012429, 013030, 013099, 013121, 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, 080121, 080190, 080201, 080202, 090110, 090122, 090123, 090124, 
090129, 090132, 090140, 090160, 090179, 090181, 090183, 090189, 090209, 
110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110902, 110903, 110909, 130112, 
070310, 070320, посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, застапување на странски фирми, консигнација, комисиона про-
дажба, лизинг, фришопови, меѓународен превоз на патници и стоки во 
друмскиот сообраќај, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, 
реекспорт, малограничен промет со сите соседни земји: СР Југославија, 
Албанија, Бугарија и Грција. 

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 директорот Ви-
олета Велевска. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10634/94. (11541) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3884/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-37669-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар вршењето платен промет со странство на Мешовитата банка 
„БАЛКАНСКА БАНКА“ а.д. Скопје, Кеј „13 Ноември“ кула 5, бб. 

Се врши упис на овластување за вршење платен промет и кредитни 
работи со странство во свое име и за своја сметка, во свое име а за 
сметка на трети лица, како и во име и за сметка на трети лица. 

Лице овластено за застапување во вршењето на платниот промет на 
банката е претседателот Кирил Пендев, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3884/94. (11542) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11089/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53250-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во мешовита сопственост како д.о.о. на Претпри-
јатието за трговија, посредување и застапување „ГЕММА Ѕс МИГ“ а.д. 
Скопје, ул. „Водњанска" бр. 6. 

Претпријатието како а.д. е основано со договор за основање бр. 
01-01 од 07.09.1994 година, а основачите се: Тодор Китанчев о Скопје, 
ул. „Кочо Рацин“ бр. 18, Шенол Ислам од Охрид, ул. „Кузман Јосифов-
ски“ бр. А, Здравко Делидинков од Скопје, ул. „Никола Парапунов" бр. 
3/62 и Мето Сгојчески од Скопје, ул. „Ганчо Хаџипанзов" бр. 10. 

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011316, 011319, 
011390, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 011742, 011743, 
011749, 011791, 011799, 011941, 011949, 012201, 012202, 012310, 012321, 
012322, 012323, 012421, 013500, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060503, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240,070250,070260, откуп на земјоделски, сточарски и шумски про-
изводи, печурки и водоземци, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 080190, 080201, 080202, 090209, 110109, 110301, 
110302, 110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 1104.03, 110404, 110905, 
110909, 070310, 070320, изведување на инвестициони работи во стран-
ство, отстапување на инвестициони работи на странско лице во Репу-
блика Македонија, меѓународен транспорт на стоки и патници во друм-
скиот сообраќај, посредување и застапување во надворешно-тргов-
скиот промет, работи на меѓународна шпедиција, меѓународно-сообра-
ќајни агенциски работи, вршење на туристички работи со странство, 
реекспорт, консигнациона продажба, продажба на стока во слободни 
царински продавници, малограничен промет со: Бугарија, Грција, Ал-
банија и СРЈ. 

Претпријатието како Д.О.О, во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот 
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промет со трети лица претпријатието како Д„О.О, одговара со целокуп-
ниот свој имот. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
како Д.О.О, е Тодор Китанчев, е.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11089/94. (11543) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10972/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53040-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и правото на вршење на работи во надворешно-
трговскиот промет на Приватното претпријатие за производство, 
услуги и трговија на големо н мало „ШЕКИ-КОМЕРЦ" експорт-им-
порт д.о. Скопје, ул. „Видое Смилевски - Бато“ бр. 83/2-8. 

Основач на претпријатието е Шенол Кадри од Скопје. 
Дејности: 07022, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 

070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240,070250,070260, откуп најсурова кожа, волна, јагниња, шумски и 
земјоделски производи, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, 110109, 
060501, 060502, 060601, 060602, 0802, 08020, 080201, 080202, 050301, 
050302, 012820, 012830, 013121, 013122, 080129, 090160, 080190, 090171, 
090121,090181,110620,090179, 050100,120420,013909,090140, во надво-
решни дејности, 07032,070320,07031,070310, реекспорт, посредување и 
застапување на странски фирми, консигнациона продажба, меѓунаро-
ден превоз на стоки, меѓународен превоз на патници, малограничен 
промет со соседните земји: Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ. 

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 со кој 
располага со целосна одговорност. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10972/94. (11544) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11207/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-52364-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Трговското, услужно и произ-
водно претпријатие „ХАИЛБОНА" експорт-импорт Д.О.О. Скопје, с. 
Света Петка. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 110404, 100101, 
100399,100102, 100103, 012321, 070224. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11207/94. (11545) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10700/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53269-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ЧИНАР“ експорт-импорт Д.О.О. Скопје, ул. „Ресенска“ бр. 10/ 
3-3. 

Дејности: 010500, 011810, 011820, 011910, 011920, 011941, 011949, 
012323, 012421, 012429, 012611, 012615, 012622, 012623, 012699, 013909, 
060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 
застапување на странски лица во Македонија, работи за посредување во 
надворешно-трговскиот промет, увоз-извоз на стоки и услуги во мало-
граничен промет со сите соседни земји, реекспорт, консигнација, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, туристичко-агенциски услуги, 
шпедиција, 080190, 080201, 080202, 090150, 090181, 090189, 110302, 
110303,110309,110903,110905, 110909. 

Претпријатието како Д.О.О, во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот 
промет со трети лица претпријатието како Д.О.О, одговара со сите свои 
средства. 

Лица овластени за застапување и претставување на претпријатието 
како Д.О.О, во внатрешниот и надворешниот трговски промет се: Са-
глам Мустафа и Екрем Саит, основач. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10700/94. (11546) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10698/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53225-0-0-0, го заниша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „КАЗА БЈАНКА“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, Бул. „Јане 
Сандански“ бр 74/12 

Дејности: 010500^ 011810, 011820, 011910, 011920, 011941, 011949, 
012323, 012421, 012429, 012611, 012615, 012622, 012623, 012699, 013909, 
060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 
застапување на странски лица во Македонија, работи за посредување во 
надворешно-трговскиот промет, увоз-извоз на стоки и услуга во мало-
граничен промет со сите соседни земји, реекспорт, консигнација, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, туристичко-агенциски услуги, 
шпедиција, 080190, 080201, 080202, 090150, 090181, 090189, 110302, 
110303, 110309, 110903,110905, 110909. 

Претпријатието како Д.О.О, во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот 
промет со трети лица претпријатието како Д.О.О, одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
како д.о.о. во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Зорица 
Димитрова, е.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10698/94. (11547) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10654/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53107-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија на 
големо и мало „Ј-Л ИМПЕКС“ д.о.о. Скопје, ул. „Сава Михајлов“ бр. 
12/9-в. 

Дејности: 090150, 110303, 110109, 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, 070260,060501,060502, во надво-
решно-трговскиот промет: 070310, 070320 и превоз на стоки и патници 
во меѓународниот друмски сообраќај. 

Претпријатието во правниот промет со трети лип,а 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 правниот промет е Лепа Митева, без ограничување. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Јела Стојанова, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10654/94. (11548) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр, 11010/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53060-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење 
работи во надворешно-трговскиот промет на Производното, услужно 
претпријатие „КЕНГУР-ТРАНС" ц.о. с. Раброво, Валандово. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 10.09.1994 го-
дина, а основач е Куцуловски Славче од с. Раброво, Валандово. 

Дејности: 020110, 020121, 020131, 020140, 060502, 07011, 070111, 
070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214 , 070219, 07022 , 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 080190, 080201, 080202, 110309, во надворешно-трговскиот про-
мет: 070310, 070320, меѓународен транспорт на стоки, меѓународно по-
средување, реекспорт, малограничен промет со соседните земји: 
Грција. Бугарија, 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 целокупниот свој имот. 

Лицр овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Куцуловски Славчо 
- директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11010/94. (11549) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8429/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53190-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во мешовита сопственост на Претпријатието за 
внатрешна и надворешна трговија „ЛЕВИТА-БИС" експорт-импорт 
д.в.о. Скопје, ул. „Никола Добровиќ“ бр. 2/3-14. 

Основачи на претпријатието се: Претпријатието за производство и 
промет „ЛЕВИТА С“ експорт-импорт Д.О.О. Скопје, ул. „Никола До-
бровиќ“ бр. 2/3-14 застапувано од директорот Поповски Љубиќ од 
Скопје, со л.к. бр. 1223155 од УВР Скопје и Претпријатието со ограни-
чена одговорност „БУЛГАРИЈА ИНТЕРНЕШНЛ СЕРВИС“ О.О.Д. 
ул. „Султан теле“ бр. 12, Софија, претставувано од директорот Милан 
Пешут со бр. на патна исправа 321086. 

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, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 
080202, 080111, 080190, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110403, 
110404, 110909, 060501, 060601, во надворешно-трговскиот промет: 
070310, 070320, посредување и застапување во областа на прометот на 
стоки и услуги, малограничен промет со: Бугарија, Грција, Албанија, 
реекспорт, шпедиција. 

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 и надворешниот трговски промет е Поповски Љубин -
в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8429/94. (11550) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11100/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-44713-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за внатрешна и 
надворешна трговија „АЈ1ВИТО-ЦМ" п.о. Скопје, Бул. „Јане Сандан-
ски“ бр. 7/3-1, локал 05. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 012321, 013021, 
013030, 013050, 013200, 080201, 080202, 013500, 013111, 013113, 013114, 
013115, 013119, 013121,013122. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11100/94. (11551) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9900/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53085-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие „МАК-ЕКОНОМИ-
КА" увоз-извоз д.о.о. Скопје, Бул. „АВНОЈ“ бр. 8-1/20. 

Вид на одговорност: Д.О.О. 
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Дејности: 07011, 070111, 070113, 070114, 07012, .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, 110109,110903,110905, 110909, 070310, 070320. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е директорот Китановски Миодраг. 

Од.Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9900/94. (11552) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10445/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53096-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Д.О.О, во приватна сопственост на Претприја-
тието за трговија на големо и мало „ЕРЕН КОМЕРЦ“ увоз-извоз д.о,о. 
Скопје, ул. „Васил Аџаларски" бр. 22. 

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, 070250, 070260, 070502, 
110309, 110909, 011390, 011942, 012142, 012321, 011832, 060501, 060503, 
060601, 060602, 080111, 080112, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 
680201,080202^110109,110909, 070310, 070320, застапување на странски 
лица во Македонија, работи за посредување во надворешно трговскиот 
промет, увоз-извоз на стоки и услуги во малограничен промет со сите 
соседни земји: СР Југославија, Грција, Бугарија, Албанија, слободни 
царински продавници, 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. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Зија Саит, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, бр. 10445/94, (11553) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11297/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-1119-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар делот на Акционерското друштво - Рударско индустриски 
комбинат „СИЛЕКС" со п.о. Кратово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 70 -
Економска единица - Телевизија „СИТЕЛ" - Скопје, Градски стадион. 

Дејност: 120350 - Радио и телевизиски станици, радио станици, 
радио телевизиски центри, студија и релеи. 

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 трговски промет е Горан Иванов, раководител, со 
ограничување, да може да набавува роба и да потпивнува во име на 
Економската единица во висина до 500.000 денари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11297/94. (11554) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1044У 
94, на регистарска влошка бр. 1-24395--0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиште на Претпријатието за трговија ,,МАК-
ТРАДЕ-ЛОНДОН" увоз-извоз Д.О.О. Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 
132. 

Претпријатието за трговија „МАК! V АДЕ-ЛОНД ОН“ увоз-извоз 
д.о.о. Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2-2, го менува седиштето и во 
иднина ќе се води на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 132, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10441/94. (11555) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10929/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53122-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производството, трговија, услуги, меѓународен транспорт'и шпедиција 
„СОДОЛ" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Видое Смилевски - Ба-
то“ бр. 87/3-5. 

Претпријатието е основано со акт за основање, бр, 01—01 од 
07.09.1994 година, а основачи се: Златко Здравковски и Горан Здрав-
ковски од Скопје. 

Дејности: 011920, 012421, 012612, 012613, 012614, 012621,. 012622, 
012623, 012820, 012830, 013022, 013041, 013042, 013043. 013099, 013111, 
013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 013500, 013903, 013909, 020129, 
020131, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 
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, 07023в, 
070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 
090131, 090133, 090139, 090171, 090172, 090179, 090183, 090189, 090202, 
090209, 110109, 110302, 110303, 110309, 110620, 11090, 110909, 130112, 
012429, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, реекспорт, 
посредување и застапување, малограничен промет со: Грција^ Алба-
нија, СР Југославија и Бугарија, консигнациона продажба, меѓународна 
шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и услуги. 

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 Златко Здравков-
ски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10929/94. (11556) 

I ѕ Окружниот стопански суд во Скопје, од решението Срег, бр. 10640/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-52830-0-04), го запиша во судскиот 

регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
трговија, транспорт и туризам „ГАНШКОМЕРЦ - 1" експорт-импорт 
д.о.о. с. Опае, Куманово. 

Скратена ознака на фирмата: ТП „ГАШИКОМЕРЦ - 1" Д.О.О. с. 
Опае, Куманово. 

Претпријатието е основано со акт за основање 01-94, а основач е 

Дејности: 012130, 012142, 012322, 012310, 013010, 013041, 013121, 
013200, 020110, 020140, 050100, 050201, 050301, 050302, 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, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080121, 080190, 080201, 080202, 090121, 090140, 090172, 090201, 110109, 
110301, 110303, 110309,110404, 110909, во надворешно-трговскиот про-
мет: 070310,070320, посредување и застапување во областа на прометот 
и услуги, продажба на стоки од консигнациони складишта, малограни-
чен промет со: Албанија, Грција, Бугарија и Србија, меѓународен тран-
спорт и шпедиција на стоки и патници, застапување на странски фирми, 
меѓународни агенциски рабати, слободни царински продавници, реек-
спорт. 

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 кои располага како Д.О.О. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10640/94. (11557) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10786/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53116-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
транспорт и шпедиција „ГРАНД 'Д ТРАНСПОРТ^' ц.о. Кавадарци, 
ул. „Охридска“ бр. 43. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 02.09.1994 го-
дина, а основач е Камчева Наташа од Кавадарци. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 090121, 110309, 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, во надворешно-трговскиот промет: 
070310, 070320, застапување и посредување во прометот на стоки и 
услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и 
шпедиција, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Грција, 
Бугарија и СР Југославија. 

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 целосна одговорност. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10786/94. (11558) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2135/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-52453-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „ДРИ-
ТОН КОМЕРЦ“ увоз-извоз Д.О.О. Скопје, ул. „Методија Митевски“ бр. 
1Ш-5. 

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, 
080111, 080201, 080503, 090121, 090131, 090132, 090209, 110302, 110303, 
110309, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Куќи Камуран -
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2135/94. (11559) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11126/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53131-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
трговија и услуги со стоки за широка потрошувачка „БИЛКОМ" ек-
спорт-импорт д.о.о. Скопје, Бул. „Видое Смилевски - Бато“ бр. 75-2/ 
45. 

Основач на претпријатието е Слејановска Биљана од Скопје. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 07012?., 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, 011314, 
011320, 011390, 011832, 012810, 012820, 012830, 013010, 013021, 013022, 
013030, 013042, 013121, 080201, 080202, 080121, 080190, 110301, 110302, 
110303, 110304, 110109, 110309, 110903, 110905, 110909, во надворешно-
трговскиот промет: 070310, 070320, застанување и посредување во про-
метот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, комисиони работи, 
малограничен промет со: Грција, Бугарија, Албанија, Р. Србија и СРЈ. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
цме и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 
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Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Сл еј ановска Биљана - директор со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11126/94. (11560) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8678/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-5166А--0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало и 
услуги „С и С“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Кеј 13 Ноември“ бр. 
14/13. 

Дејности: 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 
070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 07012, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123 , 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 080121, 080122, 080129, 080190, 090121, 110109, 1110309, 
110909, 060501, 060502,060503, 060602, 070310, 070320. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8678/94. (11575) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1308/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-7446-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производ-
ство, промет и услуги на големо и мало увоз-извоз „СУКО-КОМПА-
НИ" д.о. Гостивар, ул. „Панче Попоски“ бр. 6/3-4. 

Дејноста се проширува со: 120350 - телевизија, 120362 - техничка 
обработка на филмови. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1308/94. (11576) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10775/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-52919-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното, услужно, трговско претпријатие 
на големо и мало со увоз-извоз „ФЛАМИНГО-ТРЕЈД" д.о.о. Скопје, 
ул. „474" бр. 17. 

Дејности. 070Ј, 07011, 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, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110301, 
110309, 110903, 110909, 110905, 070310, 070320, посредување и застапу-
вање во областа на прометот со стоки и услуги и 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 целокупниот свој имот. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10775/94. (11577) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10926/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53022-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и мало 
„АЛИСОН44 ц.о. извоз-увоз Скопје, ул. „Иван Аговски“ бр. 9-2-8. 

Основач на претпријатието е Ангеловски Сашо од Скопје. 
Дејности: 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, 080190, 080201, 
080202 , 090121, 090122, 090123, 090131, 070132, 090139, 090140, 090150, 
090160 , 090171, 090201, 090202, 090209, 110309, 110909 060502, 03121, 
013099, 110104, 110109, 070310, 070320. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10926/94. (11578) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 10862/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-52970-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија „ПРЕРОДБА“ експорт-импорт Д . О . О . Гевгелија, ул. „Серме-
нинска" бр. 40. 

Основач на претпријатието е Горгиев Јордан од Гевгелија. 
Дејности: 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, 020110, 020131, 
020140, 060502, 080190, 110309, 110304, 110903, 060501, 060502, 060503, 
090171, 080201, 030003, 070310, 070320. 

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 целосна одговорност. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10862/94. (11579) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11267/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53181-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија „ДИМКОМЕРЦ" експорт-импорт Д . О . О . Валандово, ул. „Бој-
мија'4 бр. 5. 

Основач на претпријатието е Ташка Димова од Валандово. 
Дејности: 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, 020110, 020131, 
020140, 060502, 080190, 110304, 110309, 110903 , 060501, 060502, 060503, 
090171, 080201, 030003, 070310, 070320. 

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 целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Ташка Димова - директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11267/94. (11580) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11268/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53182-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија „ВЕГРОМ" експорт-импорт д.о.о. Гевгелија, ул. „7-ми Ноем-
ври“ бр. 119. 

Основач на претпријатието е Божинов Тодор од Гевгелија. 
Дејности: 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, 020131, 020140, 
060501, 080190, 110304, 110309, 110903, 060501, 060502, 060503, 090171, 
080201, 030003, 070310,070320. 

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 целосна одговорност. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11268/94. (11581) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11260/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53178-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија „МИМАГО" експорт-импорт д.о.о. с. Петрово, Гевгелија. 

Основач на претпријатието е Ристов Јано од с. Петрово, Гевгелија. 
Дејности: 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, 020131, 020140,, 
060501, 080190, 110304, 110309, 110903, 060501, 060502, 060503, 090171, 
080201, 030003, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет (Ј;О 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 целосна одговорност. 

Лице овластено застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Ристов Јано, директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11260/94. (11582) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11261/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53179-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија ,ДРВОПРОМЕТ" експорт-импорт Д . О . О . Валандово, ул. 
„Маршал Тито“ бр. 103. 

Основач на претпријатието е Петар Бојков од Валандово. 
Дејности: 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, 020131, 020140, 
060501, 080190, 110304, 110309, 110903, 060501, 060502, 060503, 090171, 
080201, 030003, 070310, 070320. 

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 целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Петар Бојков, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11261/94. (11583) 

Окружниот стопански суд во Скопје, Со решението Срег. бр. 11112/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53128-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото за вршење 
работи во надворешниот промет на Претпријатието за производство, 
промет и услуги „М-СИГУРНОСТ" експорт-импорт ц.о. Скопје, ул. 
„Ловќенска - 4" бр. 25. 

Основач на претпријатието е Соња Алексовска од Скопје. 
Дејности: 012121, 012429, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 

060609, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121. 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, амбуланта трговија, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090121, 090183, 090201, 
090202, 090209, 110109, 110303, 110309, 110903, 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 целокупниот свој имот. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11112/94. (11584) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11334/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-29485-1-0-0, го запиша во судскиот 
регистар делот на Претпријатието за производство, промет и услуги на 
големо и мало „ЧАЛИКО" експорт-импорт д.о.о. Скопје - Деловна 
единица „СЕНТ ЏОРЏ“ Скопје, ул. „Борка Талевски“ бр. 45-а. 

Дејност: 120190. 
Деловната единица во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка на претпријатието. За обврските на делов-
ната единица направени во правниот промет со трети лица одговара 
претпријатието. 

Лице овластено за 'застапување и претставување на претпријатието 
е Виолета Чаловска - 'директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег бр. 11334/94. (11585) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10833/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-52259-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на име на Основното училиште „ВИДОЕ СМИ-
ЛЕВСКИ - БАТО“ ц.о. Кичево, ул. „Арсо Војвода“ бб. 

Досегашното име на Основното училиште „ВИДОЕ СМИЛЕВ-
СКИ - БАТО“ ц.о. Кичево, ул. „Арсо Војвода“ бб, Кичево, во иднина 
се менува и ќе гласи: Основно училиште „Д-р Владимир Полежинов-
ски" ц.о. Кичево, ул. „Арсо Војвода“ бб, Кичево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10833/94. (11586) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11222/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53165-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото за вршење 
работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за трго-
вија, услуга и транспорт „БЕКО-КОМЕРЦ" ц.о. експорт-импорт с. 
Љубош, ул. „ Т бр. 78. 

Основач на претпријатието е Бекрија Ризвановиќ од с. Љубош, 
Скопје. 

Дејности: 070111, 060501, 060502, 060503, 060602, 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, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 
110304, 110309, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 
070320, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и 
услуги, малограничен промет на стока со: Бугарија, Грција, Албанија и 
СРЈ, меѓународен транспорт на стоки и патници, шпедиција, реекспорт, 
комисиони работи, консигнациони работи, застапување на странски 
фирми и слободни царински продавници - фр ишен ОБИ. 

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 и надворешниот трговски промет е Бекрија Ризвано-
виќ - директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11222/94. (11587) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10745/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-52906-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија „ГРИЦКО" експорт-импорт д.о.о. Куманово, ул. „Народна 
револуција“ бр. 48. 

Скратен назив: „ГРИЦКО" Д .О .О . 
Дејности: 011941, 012321, 012421, 013021, 060501, 060602, 060502, 

050100, 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, 080121, 
080190, 080201, 080202, 110109, 110309, 110404, 110909, 110301, 110901, 
во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, малограничен про-
мет со: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, реекспорт, про-
дажба на стоки од консигнациони складишта, работи на посредување, 
работи на привремен увоз односно извоз на стоки, застапување на 
странски фирми, изведување на инвестициони работи во странство, 
бесцарински продавници, меѓународни агенциски работи, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција. 

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 Решат Исмаили, со 
неограничени овластувањата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10745/94. (11588) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10533/ 
94, на регистарска Влошка бр. 1-52949-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Мешовитото друштво со ограничена одговор-
ност за производство, туризам и трговија „ТУР-САН" ц.о. експорт-
импорт Кавадарци, ул. „Цано Поп Ристов“ бр. 12. 

Претпријатието е основано со договор за основање бр. 01-01 од 
29.06.1994 година, а основачи се: Максудов Берзат од Кавадарци, Кава-
дар Етхем, Истанбул, Караман Садик, Невшехир и Бејли Изет од 
Истанбул, Турција. 

Дејности: 060501, 060502, 070131, 070227, амбуланта продажба на 
нафтени деривати, 110303, 110309, 110909, 080190, 080201, 080202, 
110109, 110404, 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, производство и 

монтажа на пумпи за точење нафтени деривари, 070310,070320, меѓуна-
роден транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, застапување на 
странски фирми, комисиона, консигнациона продажба, реекспорт, ма-
лограничен промет со: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските напра-
вени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите 
свои средства со целосна одговорност. , 

Друштвото ќе го застапуваат како во внатрешниот така и во надво-
решно-трговскиот промет, лицата: Максудов Берзат, е.д. директор,, 
Кавадар Етхем, Караман Садик и Веј ли Изет, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10533/94. (11584) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1315/94 од 16.1.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Електро инсталатерска и прометна задруга „КИСЕЛА ВО-
ДА“ од Скопје, ул. „Бихачка“ бр. 10-6. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Андреева, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Стојан Ќоќоровски од Скопје, ул. 

„Рокомија" бр. 35, телефон 274-680. 
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 9,30 часот, соба број 
154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (129) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 413/93 и 
571/94 од 19.1.11995 година отвори стечајна постака над АД „КОЖАР-
СКИ КОМБИНАТ БИТОЛА“, Битола. За стечаен судија е одреден 
Коста Споа, а за стечаен управител Тодор Димитровски дипломиран 
економист од Битола. Се повикуваат доверителите да ги пријават сво-
ите побарувања на стечајниот совет со поднесок во 2 примероци со 
доказите и вирманска уплата со такса од 30,00 денари на жиросметка 
40300-840-002-3338 во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања се закажува за 
6. III. 1995 година во 10,00 часот во овој суд, а должниците неодложно да 
ги измират своите долгови. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (135) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
О . бр. 310/94 од 24.X. 1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „САХ" од Скопје^ ул. „Козле“ бр. 145-6. 

З з стечаен управник е одреден Марко Горчиновски од Скопје, ул. 
„Љуба Петровиќ“ бр. 80, телефон 263-975. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријави 
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 21.ХПЛ994 година во 8,40 часот, соба број 
154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (100) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 977/94 од 28.Х1.1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија, сообраќај и угостителство „ВЕ-
ЛАИ? ОМ" од Скопје, ул. „14" - 4 с. Петровец. 

За стечаен судија е одреден Никола Стојанов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Дабески Жарко од Скопје, ул. „6" 

бр. 23 нас. Скупи, телефон 310-589. 
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 стеќајниот 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 1. III .1995 година во 8,15 часот соба број 154 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (102) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Сг. бр. 601/94 од 
23.1.1995 година отвори стечајна постапка над АД „МАРКЕ! Битола и 
за стечаен судија го определи судијата Коста Споа, а за стечаен управи-
тел Крсте Атанасовски од Битола. Со огласот објавен на огласната 
табла на судот на 23.1.1995 година се повикуваат доверителите да ги 
пријават своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во два 
примероци со докази и вирманска уплата за такса од 30,00 денари на 
жиро сметка 40300-840-002-3338 во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот за отворањето на стечајната постапка во „Службен весник на 
Република Македонија“. Рочиште за испитување се закажува за 
6. Ш. 1995 година во 11 часот, во овој суд, а должниците неодложно да ги 
измират своите долгови. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (107) 
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Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1028/94 
од 11 Л. 1995 година отвори стечајна постапка над должникот 1Ш ,.Ми-
нерва“ од Прилеп. За стечаен судија е определен Коста Споа судија при 
овој суд. За стечаен управител е одреден Спиро Спировски од Прилеп, 
ул. „М. Тито“ бр. 20/2. р 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања 
према должникот со пријави во 2 примероци со докази, во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот, 

Се повикуваат должниците да ги подмират своите обврски према 
должникот. 

Рочиштето за испитување на побарувањето ќе се одржи на 
27.П.1995 година во 12, часот, соба бр. И. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (108) 

Окружниот стопански су?д во Битола со решението Ст. бр, 871/94 од 
15.XI. 1994 година над ПП „ФЛОМИДЕН" Прилеп отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе ами ја заклучил 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (109) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението О . бр 823/94 од 
15.Х1.1994 година, над ПП „СНЕГО ПРОМЕТ“ Прилеп отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (110) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр 820/94 од 
15.XI.1994 година, над ПП „СИНОЛИЧКА" Прилеп отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (111) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 814/94 од 
15.XI.1994 година, над „ЛИГУРАСА ТРАНС“ Прилеп отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (112) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 711/94 од 
15.Х.1994 година, над ПП „ТАБАН“ - ТАБАКА“ Прилеп отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (113) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 751/94 од 
15.Х.1994 година, над ПП ,ЛАЖАНИ ПРОМЕТ“ Прилеп отвори Сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (114) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 757/94 од 
15.Х.1994 година, над ПП „ГОЦ КОМЕРЦ“ Прилеп отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (115) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението От. бр. 982/94 од 
4.XI.1994 година, над ТП „МАК-ЛЕН“ Прилеп отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (116) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 955/94 о/\ 
4.Х3.1994 година, над ПП „АГРОН" с. Делогожда отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (117) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 964/94 од 
4.Х1.1994 година, над Ш и „БАБА“ Крушево отвори стечајна постапка 
но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (118) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Сл. бр. 985/94 од 
31.Х.1994 година, над ПП „РАДА ИМПЕКС“ Битола отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански руд во Битола. (119) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 748/94 од 
5.X. 1994 година, над ПП „БОЈСИКОЛ" Прилеп отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (120) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 763/94 од 
5.Х.1994 година, над ПП ,ЦИРУС" Прилеп отвори стечајна постапка 
но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. ( Ш ) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 775/94 од 
25.VII. 1994 година, над ПП „ДЕЛИЖАНС" Битола отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (122) 

Окружниот стопански суд во Битола со решениет-о Ст. бр. 769/94 од 
5.X. 1994 година, над ПП „ЈАПОН" Прилеп отвори стечајна постапка 
но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (123) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 760/94 од 
4.X.1994 година, над ПП „ССУ-КОМЕРЦ" Лажани отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (124) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 817/94 од 
15.Х1.1994 година, над ПП „ЛЕАР ПРОМЕТ4 Прилеп отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

' Од Окружниот стопански суд во Битола. ' (125) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 754/94 од 
5.X. 1994 година, над ПП „2 АВГУСТ“ Прилеп отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (126) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 721/94 од 
5. X. 1994 година, над ПП ,ДЕТЕЛИНКА“ с. Сарандиново, Прилеп 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (127) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 718/94 од 
5.X. 1994 година, над ПП „ШАР-ПРОМ" Прилеп отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (128) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 4/95 од 22.1.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над 
Претпријатие за производство, трговија на големо и мало и услуги 
„Дентекси Експорт-импорт „Скопје, ул. „Шипка“ бр. 24, Ѓорче Пе-
тров. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се задоложуваат должни-
ците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одла-
гање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања 
на доверителите на л аиквид акциониот должник за ЗЛИ. 1995 година во 
8,30 часот во овој суд соба бр. 60. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (130) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 10/95 од 22 1.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатие за трговија на големо и мало, туризам, застапување и 

' посредништво „Јагел-Хам" Скопје ул. „Карл Хрон“ бр. 35 
За Ликвидационен управител се определува Младен Божиновски од 

Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должиш 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 3.111.1995 година во 
8,20 часот во овој суд соба бр. 60. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (131) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 5/95 од 22.1.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над 
Претпријатие за надворешен и внатрешен промет на големо и мало 
„Авдие“ ц.о. Куманово, ул. „Киро Фетак“ бр. 31-а. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават с п о т е 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 З.Ш.1995 година во 
8,10 часот во овој суд соба бр. 60. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (132) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 12/95 од 23.1 1995 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатие за транспорт и трговија „ МА-Т А-ТРАНС“ Д.О.О, 
експорт-импорт од Скопје, ул. „Ѓорѓи Димитров“ бр. 23/2-14. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за З.Ш.1995 година во 8,30 
часот соба бр. 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (133) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр, 11/95 од 23.1.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатие за производство промет на големо и мало и услуги 
„АЛ БИ КОМЕРЦ“ од Скопје, ул. „АВНОЈ“ бр. 94/2-6. 
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За Ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират обврските према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за ден З.Ш.1995 година во 
8,30 часот соба бр. 154. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (134) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 6/95 од 23.1.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатие за промет на големо и мало „АЉБЕС" од Скопје, ул. 
„89" бр. 13. 

За Ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул „Орден 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 повикуваат 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 24.11.1995 година во 
8,30 часот во соба број 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (101) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 278/94 од 12.Х11.1994 година е отворена ликвидациона постапка 
над должникот „НАМИКО? ДОО од Скопје, ул. „ЈНА“ бр. 28/8. 

За стечаен судија е определен Бранко Ордановски, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Спирковски Владо од Скопје. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена но објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаци-
ониот совет со пријава 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 27.11.1995 година во 8 часот, соба број 
83 при овој суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (103) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, објавува дека со решението 
Л.бр. 3/1995 година од 18.1.1995 година е отворена ликвидациона по-
стапка над Должникот Станбена задруга „СЕМЕЕН СТАН" од Скопје, 
ул. „699" бр. 2/3/23. 

За стечаен судија е определен Бранко Ордановски, судија при овој 
суд-

За стечаен управник е одреден Спирковски Владо од Скопје. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаци-
ониот совет со пријава 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 27.11.1995 година во 8,40 часот, соба 
број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (104) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 7/95 од 18 1.1995 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ППС „АЏИКО ПО“ од Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 20/13. 

За стечаен судија е определен Бранко Ордановски, судија при овој 
суд 

За стечаен управник е одреден Спирковски Владо од Скопје. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаци-
ониот совет со пријава 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 27.11.1995 година во 8,40 часот, соба 
број 83 ири ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (105) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л бр 297/94 од 20.XI 1.1994 година е отворена ликвидациона постапка 
над должникот ППТП „ПАРТНЕР ГРАДЕ“ од Скопје, ул „Маршал 
Тито“ Илинден. 

За стечаен судија е определен Бранко Ордановски, судија ири овој 
суд 

За стечаен управник е одреден Спирковски Владо од Скопје. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена но објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвида1;и-
ониот совет со пријава 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 27.11.1995 година во 8 часот, соба број 
83^ при ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (106) 
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Пасош бр. 430458/94 издаден од УВР Скопје на име 
Музафер Терзиќ, с. Д. Коњари, Скопје. (227) 

Пасош бр. 0160692 издаден во Скопје на име Ѓеорѓи 
Генов, Скопје. (228) 

Пасош бр. 542133 издаден во Скопје на име Златан 
Златев, Скопје. (229) 

Пасош бр. 156934/94 издаден од УВР Скопје на име 
Шадин Палику, ул. „М. Тито“ бр. 4/47, с. Сарај, Скопје. 

(230) 
Пасош бр. 012120/94 издаден од УВР Скопје на име 

Санде Костов, ул. „Јане Сандански“ бр. 90-1/1, Скопје. 
(231) 

Пасош бр. 0284362/94 издаден од УВР Скопје на име 
Марица Бакоч, ул. „Салвадор Аљсндс" бр. 49, Скопје. 

(232) 
Пасош бр. 0101829 издаден во Скопје на име Шенгул 

Ибраим, Скопје. (233) 
Чековна картичка бр. 47190-68 и чекови од бр. 

1407915 од 1407917 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Јаготка Јовеска, Скопје. (234) 

Чековна картичка бр. 9636-35 и чекови од бр. 1785244 
до 1785252, 1785237, од 1785241 и 1785242 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Николинка Се-
рафимова, Скопје. (235) 

Пасош бр. 176134 од 7.11.1994 изаден од УВР Струга 
на име Ќуку Уљвије, с. Велешта, Струга. (190) 

Пасош бр. 0268829 издаден од УВР Куманово на има 
Мухамед Рецепи с. Слупчене, Куманово. (200) 

Пасош бр. 147795/93 издаден од УВР Тетово на име 
Таџидин Абдули с. Боговин,е, Тетово. (201) 
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Пасош бр. 203119/94 издаден од УВР Куманово на 
име Хаџим Аљији с. Меркез, Куманово. (202) 

Пасош бр. 99996/94 издаден од УВР Македонски Брод 
на име Муамер Зеќировски, с. Преглово, Македонски 
Брод. (203) 

Пасош бр. 99984/94 издаден од УВР Македонски Брод 
на име Нуредин Адемоски, с. Пласница, Македонски 
Брод. (204) 

Пасош бр. 99984/94 издаден од УВР Македонски Брод 
на име Џунејт Зеќировски, с. Преглово, Македонски 
Брод. (205) 

Пасош бр. 0044085 издаден од 31.У.1993 година од 
УВР Струмица на име Матков Петар, ул. „Никола Ка-
рев“ бр. 3, Струмица. (206) 

Пасош на име Јованов Димитар ул. „Ѓорѓи Велков“ 
бр. 5, Гевгелија. (207) 

Пасош на име Имери Тефик с. Чегране, Гостивар. 
(208) 

Пасош бр. 307929 од 27.VI. 1994 година издаден од 
УВР Тетово на име Зеќири Фарие, с. Слатино, Тетово. 

Пасош бр. 0157892 издаден од 11.11.1993 година од 
Битола на име Фејзовски Најил, ул. „Димче Лахчан-
ски" бр. 51/49, Битола. (210) 

Пасош бр. 055285 од 7.УШ.1993 издаден од УВР Ку-
маново на име Николовски Гроздан, ул. „Стојан Сли-
кар“ бр. 7-А, Куманово. (211) 

Пасош бр. 0313706 на име Илијоски Драган, ул. 
„Мице Козар“ бр. 17, Прилеп. (212) 

Пасош бр. 141871 од 21.1.1994 година издаден од ОВР 
Струга на име Кава Неџмедин, с. Велешта, Струга. 

(213) 
Пасош бр. 0037190 од 16.У1.1995 издаден на име Са-

лоски Нејат, с. Беровец, Струга. (214) 
Пасош бр. 0037576 од 24.У.1993 година на име Каба 

Илир с. Велешта Струга. (215) 
Пасош бр. 1411789 од 20.1.1994 година на име Усоски 

Сулејман с.Октиси, Струга. (216) 
Чекови бр. 0036782, 00118081, 00118083, 00275043, 

00275044, 00275045, 00275046 од тековна сметка бр, 
060004011.57 издадени од Стопанска банка Гостивар на 
име Мерсини Ајрула, ул. „200" бр. 35, Гостивар. (217) 

Пасош бр. 0097727 издаден од УВР Прилеп на име 
Трајкоска Анета с. Канатларци, Прилеп. г (218) 

Пасош бр. 81588 од 2.XI. 1993 година на име Асани 
Авди, с. Ливада Струга. (219) 

Пасош бр. 0080808 од 21.ХЛ993 година на име Мено-
ски Алит, с. Д. Татеши, Струга. (220) 

Пасош бр. 0504452 на име Димитровски Трајко ул. 
„Јован Планински“ бр. 22, Кавадарци. (221) 

Свидетелства за завршено I, II, III година издадени 
од Техничко училиште „Наце Буѓони" Куманово на 
име Живко Цветковски, „Октомвриска Револуција“ бр. 
7/1, Куманово. (198) 
Чековна картичка бр. 109081-84 и чекови од бр. 2378625 
до 2378628 издаден од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Ангелина Бановиќ, Скопје. (236) 

Чекови од бр. 1563519 до 1563526 од тековна сметка 
бр. 3573496 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Десанка Стојановска, Скопје. (237) 

Чекови од бр. 189424, 189426 и 1899440 од тековна 
сметка бр. 5498-55 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Крсте Поповски, Скопје. (238) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Сулеј-
мани Илази, с. Сарај Скопје. (239) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Мереме 
Бериша, Скопје. (240) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Музафер 
Терзиќ, Скопје. (241) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Елдеза 
Јашаровска Скопје. (242) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Даниела 
Атанасоска с. Волково, Скопје. (243) 

Лична карта на име Атмиљ Сулејмани, с. Сарај, 
Скопје. (244) 

Свидетелство за завршено УТИ одд. издадено од Ос-
новно училиште „Бајрам Шабани“ во с. Кондово, 
Скопје, на име Нухи Зекири, с. Кондово Скопје. (245) 

Свидетелство за завршено VIII одд. издадено од ОУ 
„Лирија“ Скопје, на име Зизе Пајазити, С. Алдинци, 
Скопје. ' (246) 

Образец М2 и образец ППК издадени од Биро за 
вработување Скопје на име Мила Неделковска, Скопје. 

(247) 
Работна книшка издадена во Скопје, на име Моме 

Ангеловски, Скопје. (248) 
Работна книшка издадена во Скопје, на име Игор 

Николоски, Скопје. (249) 
Решение бр. 14-4406 од 26.Х.1983 година на име Пе-

тра Домазетовска, Скопје. (250) 
Пасош бр. 428385/94 издаден од УВР Скопје, на име 

Љиљана Димитровска ул. „Лајош Кошута“ бр. З-А, 
Скопје. (251) 

Пасош бр. 539958/94 издаден од УВР Скопје на име 
Беќир Лимани, ул. „5-та Македонско Косовска брига-
да“ бр. 32/16, Скопје. (252) 

Пасош бр. 0271001/94 издаден од УВР Кичево на име 
Александар Михајловски, ул. „Миле Поп Јорданов" бр. 
4, Скопје. (253) 

Пасош бр. 101057/94 издаден од УВР Скопје на име 
Бајрам Халими, с. Бојане, Скопје. (254) 

Пасош бр. 479373/94 издаден од УВР Скопје на име 
Јованка Јованоска, ул. „Ташко Караџа“ бр. 9ЛП-11, 
Скопје. (255) 

Пасош бр. 161644/94 издаден од УВР Скопје на име 
Сами Ганија, с. Сингелиќ ул. „15" бр. 36, Скопје. (256) 

Пасош бр. 152189/94 издаден од УВР Скопје на име 
Локман Бекири, с. Арачиново ул. ,ДО“ бр. 33, Скопје. 

(257) 
Пасош бр. 031213 издаден во Скопје на име Ристо 

Клинчаров, Скопје. (258) 
Пасош бр. 006706 издаден во Скопје на име Иван 

Канчевски, Скопје. (259) 
Пасош бр. 351035 издаден во Скопје на име Ива Ка-

чевска, Скопје. (260) 
Пасош бр.054128 од 20. V. 1993 година издаден од УВР 

Куманово на име Илиески Марјан, ул. „Ѓорче Петров“ 
бр. 10, Куманово. (261/а) 

Пасош бр. 429288/94 издаден од УВР Скопје на име 
Вера Широка, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 28-8/5, Скопје. 

(261) 
Пасош бр. 154543/93 издаден од УВР Скопје на име 

Михајло Костовски, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ 
бр. 14/27. (262) 

Одобрение УП.бр. 12-2971 од 22.УИ.1988 година из-
дадено на име Стојан Петковски и Синан Арслановски, 
Скопје. (263) 

Решение бр. 11-4803 од 27.1Х.1990 година издадено на 
име Дејан Димитриоски, Скопје. (264) 

Решение УП. бр. 25-4670 од 22.Х1.1994 издадено на 
име Елези Мухамед, Скопје. (265) 

Цертификат бр. 324 од 15.IV.1994 година издаден од 
Царинарница Скопје на „ИВКОМЕРЦ" ул. „Методија 
Митевски“ бр. 5ЛН-8, Скопје. (266) 

Решение бр. 11-2857 од 22.У.1990 година издадело на 
име Воислав Киранџиќ, с. Кучевиште, Скопје. (267) 

Чекови бр. 2199492 и 2199494 од тековна сметка бр. 
99657-65 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
кме Цветанка Спасова, Скопје. (268) 

Чековна картичка бр. 83199-41 и чекови од бр. 
2068243 до 2068249 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Јорданка Блажевска, Скопје. (269) 

Чек бр. 50002423995 издаден од Комерцијална банка 
а.д. Скопје на тековна сметка бр. 00110841310 на полно-
мошникот Трајко Зографски, Скопје. (270) 
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Чековна картичка бр. 2354-90 и чекови бр. 759406, 
159407,759409 и 787260 издадени од Поштенска штедил-
ница на име Милица Симовска, Скопје. (271) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Мустафа 
Шефкет, Скопје. (272) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Стевче 
Ѓурчиновски, Скопје. (273) 

Свидетелство за завршено I година издадено од СТУ 
„Наце Буѓони" ул. „206" бр. 10, нас. Карпош, Кума-
ново. (274) 

Диплома за завршено средно образование (готвач) 
издадено од Угостителско училиште „Лазар Панев“ 
Скопје на име Драгиша Мусиќ, Неготин Краина. (275) 

Ученичка книшка за завршено I, И, III, и IV година 
издадено од ОУ „Братство Единство“ - Скопје, на име 
Дарко Ѓорѓевиќ, Скопје. (276) 

Свидетелство за завршено VIII одд. издадено од ОУ 
„Ј.Б.Тито" Скопје на име Александар Јованчев, 
Скопје. (277) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Андреј 
Ганзовски, Скопје. (278) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Нуран 
Рецепи,.Скопје. (279) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Весна 
Тодорова, Скопје. (280) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Дими-
трија Дамјаноски, Скопје. (281) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Милан 
Аврамови^, Скопје. (282) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Марина 
Тошеска, Скопје. (283) 

Свидетелство за завршено средно образование изда-
дено од Медицинско училиште „Никола Штеин" Те-
тово на име Семи Шериф, Скопје. (284) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Абаз Ѓул-
сел, Скопје. (285) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Хамди 
Бакиу, Скопје. (286) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Весна 
Симоновска, нас. Драчево, Скопје. (287) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Ѓорѓе 
Митров, Скопје. (288) 
ѕ Работна книшка издадена во Скопје на име Абуш 
Имери, с. Грчец, Скопје. (289) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Милан 
Стојановски, Скопје. (290) 

Свидетелства за завршено I, II, III и IV година и 
:видетелство за завршено средно образование на име 
Зорица Денковска, Скопје. (291) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Тони Се-
куловска Скопје. (292) 

Пасош бр. 0002298 издаден од УВР Битола на име 
Костовски Зоран, ул. „Прилепска“ бр. 19/49, Битола. 

(295) 
Пасош бр. 0027031 на име Стоиковска Јагода, ул. 

„29 Ноември“ бр. 48, Пехчево. (296) 
Пасош бр. 0020838 на име Стоилковски Атанас ул. 

„29 Ноември“ бр. 48, Пехчево. (297) 
Пасош на име Кадриу Земри ул. „Боге Вељановски“ 

бр. 72, Гостивар. (298) 
Пасош бр. 81462 од 29.Х.1993 година издаден од ОВР 

Струга на име Положани Мирјета, с. Биџево Струга. 
(299) 

Пасош бр. 0074517 од 30.VIII.1993 година на име Ко-
чоски Васил, Струга. (300) 

Тековна книшка бр. 7622-18 на име Јанушева Бо-
силка, с. Ново Село, Струмица. (301) 

Чекови бр. 00916735, 00916736, 00916737 од тековна 
сметка бр. 8071-009742/01 издадени од Стопанска банка 
АД Скопје - Филијала Кочани на име Манева Павлина, 
с. Зрновци-Кочани. (302) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал „Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93, Собранието на ДОО „ЕПРО" 
извоз-увоз Струмица, распишува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ГИ НАЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА 
ВО ПОСТАПКАТА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА 

ДОО „ЕПРО" СТРУМИЦА 
1. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-

ните наследници, да ги најават своите побарувања во 
постапката за трансформација на ДОО „ЕПРО" извоз-
увоз Струмица; 

2. Барателите да ги доставуваат побарувањата на 
образец пропишан од Агенцијата за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал на Република 
Македонија. 

3. Побарувањата истовремено се доставуваат до 
Агенцијата и до ДОО „ЕПРО" извоз-увоз Струмица ул. 
„Маршал Тито“ 142. 

4. Барањата се доставуваат во рок од 60 дена по 
објавувањето на огласот. 

ДОО „ЕПРО" извоз-увоз Струмица 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на Претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/93), АД „Елеќтроко-
мерц" ц.о. увоз-извоз Скопје објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА 

ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
1. АД „Електрокомерц" ц.о. увоз-извоз Скопје, 

Нас. Козле кула 13-приземно, објавува дека ја започна 
постапката за својата приватизација. 

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, државјани на РМ, да ги пријават 
своите евентуални побарувања од ова претпријатие во 
рок од 60 дена по објавувањето на овој оглас. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на про-
пишан образец, а се доставува истовремено до ова прет-
пријатие и до Агенцијата на РМ за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

А.Д. „Електрокомерц" ц.о. увоз-извоз 
Скопје 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал „МАКДИ-
ЗАЈН" 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 17.01.1995 год. 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието е извршена 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. бул. „Илинден“ бр. 
3 Скопје во време од 08 до 15 часот. 



Стр. 94 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јануари 1995 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Акционер-
ското друштво за производство на пиво, слад, оцет, 
алкохолни и безалкохолни пијалаци „Скопје“ - Скопје 

О Б Ј А В У В А 
Комисијата на Владата на Република Македонија за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал на седницата рдржана на ден 17.01.1995 година 
донесе решение бр. 29-2263/23-94 за давање согласност 
за трансформација на Акционерското друштво за про-
изводство на пиво, слад, оцет, алкохолни и безалко-
холни пијалаци „Скопје“ - Скопје согласно Одлуката за 
трансформација на претпријатието бр. 02-2510 од 
24.11.1994 година во согласност со Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на општествениот капитал во 
претпријатието ќе се врши со откуп од страна на лица 
што го преземаат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката бр. 02-2510 од 
24.11.1994 година сите заинтересирани домашни и 
странски правни и физички лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието кое се наоѓа на ул. „808" бр. 12 Скопје 
во време од 7,00 до 14,00 часот. 

А. Д. ПИВАРА СКОПЈЕ 

Врз основа на чл. 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник 
на Р. Македонија бр. 38/93) „ФЕРШПЕД" АКЦИ-
ОНЕРСКО ДРУШТВО - СКОПЈЕ 

О Б Ј А В У В А 
4 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатието со опште-
ствен капитал на седницата одржана на ден 17.01.1995 
година, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Во Одлуката е утврдено трансформацијата на прет-
пријатието да се изврши со откуп од страна на лицата 
што ќе го преземат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски лица ќе можат да се запознаат 
преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Народен фронт“ 
бр. 17 Скопје во време од 13-15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ИСТОК-
ТРАНС КОМЕРЦ“ ШТИП 

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 17.01.1995 год, 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието е извршена 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. Браќа Миладино-
ви“ бр. 6 во време од 07 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „РУДПРО-

ОЕКТ" СКОПЈЕ консалтинг и инженеринг во рудар-
вото и индустријата 

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

нија за трансформацијда на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. . 

Трансформацијата на претпријатието е извршена 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. „Васил Ѓоргов“ бб. 
во време од 12 до 13 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ЖИТО 
МАКЕДОНИЈА“ Д.О.О. 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 17.01.1995 год. , 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието е извршена со 
продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „ДАМЕ ГРУЕВ“ 
бр. 16 во време од 13 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформацЈ 
на претпријатијата со општествен капитал А. Д. „МЕ 
ТАЛ" 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 год., 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието е извршена со 
издавање интерни акции (удели) заради продажба на 
претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ бб 
во време од 8 до 10 часот. 

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94), Министерството за труд и социјална 
политика 

О Б Ј А В У В А 

Платата по работник која претставува основица за 
пресметување на даноците и придонесите од плата за 
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месец јануари 1995 година не може да изнесува помалку 
одутврденатапоодделни гранкџ и траг 

шифра гранка 
1 ' ј : 

основица 

0101 Едектростопанство 7.343 

0102 Производство на јаглен 4.857 

0105 Производство на нафтени деривати 8.474 

0106 Производство на же,лезна руда -

0107 Црна металургија 4.370 

0108 Производство на руди на обоени метали 6.693 

0109 Производство на обоени метали 9.394 

0110 Преработка на обоени метали 6.143 

0111 Производство на неметални минерали 
(без градежен материјал) 5.655 

0112 Преработка на неметални минерали 
(без градежен материјал) 5.243 

0113 Металопреработувачка дејност 4.033 

0114 Машиноградба 5.101 

0115 Производство на сообраќајни средства 4.488 

0117 Производство на електрични машини и апарати 
. ' 4.814 

0118 Производство на базни хем. производи 6.767 

0119 Преработка на хемиски производи 6.361 

Производство на камен, чакал и песок 5.598 

I Производство на градежен материјал 4 6.801 

122- Производство на режана граѓа и плочи 4.321 

123 Производство на финални произв. од дрво 4.126 

0124 Производство и преработка на хартија 5.792 

0125 Производство на текстил, предива и ткаен. 3.630 

0126 Произв. на готови текстилни производи 3.710 

0127 Производство на кожа и крзно 6.066 

0128 Произв. на кожни обувки и галантерија 3.719 

0130 Производство на прехранбени производи 5.539 

0131 Производство на пијалоци 7.616 

0132 Производство на добитична храна 6.515 

0133 Производство и преработка на тутун 6.883 

0134 Графичка дејност 4.123 

0135 Собирање и примарна преработка на 
индустриски отпадоци 3.799 

0139 Производство на разновидни производи 3.604 

0201 Земјоделско производство 4.202 

0202 Земјоделски услуги 6.124 

0203 Рибарство 3.883 

0300 Шумарство 4.702 

0400 Водостопанство 5.175 

0501 Високоградба 3.790 

0502 Нискоградба и хидро градба 4.610 

0503 Инсталатерски и завршни работи 
во градежништвото 3.945 

0601 Железнички сообраќај 5.847 

0604 Воздушен сообраќај 9.784 

0605 Друмски сообраќај 4.709 

0606 Градски сообраќај 6.226 

0608 Претоварни услуги 3.302 

0609 ПТТ услуги и врски 7.223 

0701 Трговија на мало 3.821 

0702 Трговија на големо 6.668 

0703 Надворешна трговија 8.611 

0801 Уг л-ителство 4.305 

0802 Туристичко посредување 5.486 

0901 Занаетчиски услуги и поправки 4.878 

0902 Лични услуги и услуги на домаќинство 3.944 

1001 Уредување на населби и простори 6.059 

1003 Комунална дејност 5.329 

1101 Банкарство 9.068 

1102 Осигурување на имоти и лица 10.833 

1103 Услуги во областа на прометот 9.828 

1104 Проектир. и сродни техн. услуги 5.225 

1105 Геолошки истражувања 5.789 

1106 Истражувачко развојна работа 
(освен научно истражувачка) 5.461 

1109 Деловни услуги 5.431 

1201 Образование 5.869 

1202 Научно истражувачка дејност 6.601 

1203 Култура, уметност и информации 5.948 

1204 Физичка култура и спорт 5.246 
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1301 Здравствена заштита 6.202 

1302 Општествена заштита на децата и 
младината и социјална заштита 5.285 

1401 Органи на општествено-политички 
заедници 6.147 

1402 Самоуправни интересни заедници 6.625 

1403 Здруженија 7.967 

1404 Општествено-политички организации 7.293 

Бр. 10-433/1 
25 јануари 1995 година Министер 

Скопје за труд и социјална политика, 
Илјаз Сабриу, с.р. 

Врз основа на членот 12 од Законот за персоналниот 
данок од доход („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 80/93; 3/94 и 70/94), Министерството за 
труд и социјална политика 

ОБЈАВУВА 

Просечната месечна нето плата по работник во Ре-
публиката за месец јануари 1995 година, која се приме-
нува за актонтативно пресметување на персоналниот 
данок од доход изнесува 8.500,00 денари. 

Бр. 10-433/1 Министер 
25. јануари 1995 година за труд и социјална политика, 
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