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

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

Петок, 27 март 1992 
Скопје 

Број 20 Год.XLVII 

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 2.600 динари. Овој број чини 90 
динари. Жиро сметка 40100-603-12498 

306. 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Владата 

на Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90) Владата на Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕ-
НИ НА ОДДЕЛНИ ДЕРИВАТИ НА НАФТА ЗА 
ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВО-

ДИТЕЛИ 

1. Индивидуалните земјоделски производители мо-
жат да вршат набавка на дизел гориво Д-1 и Д-2 по 
цени што се 50% пониски од формираните цени според 
постојните прописи. 

2. Индивидуалните земјоделски производители ди-
зел горивото од точка 1 на оваа одлука можат да го 
набавуваат на бензинските пумпи или од складовите на 
претпријатијата или другите правни лица, како и работ-
ните луѓе кои вршат самостојна дејност со' личен труд -
промет на ̂ кзел горива врз основа на издадена потврда 
од Министерството за стопанство и Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

3. Претпријатијата и другите правни лица, како и 
работните луѓе кои вршат самостојна дејност со личен 
труд - промет на дизел гориво имаат право на регрес на 
разликата на цената на дизел горивото Д-1 и Д-2, 
определена во точка 1 на оваа одлука и утврдената 
малопродажна цена по постојните прописи, што го 
остваруваат врз основа на документацијата за продаде-
ните количини на Д-1 и Д-2 на индивидуалните земјо-
делски производители од Републичкиот буџет. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Бр. 23-1062/1 Претседател на Владата, 
26 март 1992 година Д“Р Никола Кљусев,с.р. 

Скопје 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-854/1 
6 март 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата 
д-р Никола Кљусев, с.р. 

308. 
Врз основа на член 5 од Одлуката за основање на 

Служба за општи и заеднички работи ,во Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
42/91), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 март 1992 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За директор на Службата за општи и заеднички 
работи во Владата на Република Македонија се имену-
,ва м-р Недан Јовановски, досегашен превземен работ-
“ник во Владата на Република Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-855/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата 
д-р Никола Кљусев, с.р. 

307. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 март 1992 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТА-
РОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-

ЈА 

1. За помошник на секретарот на Владата на 
Република Македонија се назначува Борис Треневски, 
досегашен претседател на Извршниот одбор за вршење 

. на работите на Собранието на општина Тетово. 

309. 

Врз основа на член 140 од Законот за органите ^а 
управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 6 
март 1992 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА УПРАВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Трипун Дудовски се разрешува од должноста 
директор на Управата за заеднички работи во Владата 
на Република Македонија, поради истек на мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-856/1 
6 март 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата 
д-р Никола Кљусев, с.р. 
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310. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРЕН ИНСПЕКТОР ВО РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН 
ИНСПЕКТОРАТ, ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА МАКЕ-

ДОНСКИ БРОД 

1. Владата на Република Македонија дава согла-
сност Весна Николоска, доктор на медицина, да биде 
назначена за републички санитарен инспектор во Репу-
бличкиот санитарен и здравствен инспекторат, подрач-
на единица Македонски Брод. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-247/2 
28 февруари 1992 година Потпреседател на Владата 

Скопје Д-р Блаже Ристовски, с.р, 

Врз основа на член 155 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРЕН ИНСПЕКТОР ВО РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН 
ИНСПЕКТОРАТ - ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА - ТЕТО-

ВО 

1. Владата на Република Македонија дава согла-
сност Светлана Миновска, доктор на медицина, да биде 
назначена за републички санитарен инспектор во Репу-
бличкиот санитарен и здравствен инспекторат, подрач-
на единица - Тетово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-247/3 
28 февруари 1992 година Потпретседател на Владата, 

С к о п ј е Д-р Блаже Ристовски, с.р. 

312. 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За потсекретар, во Министерството за здравство 
се назначува д-р Виолета Малинска-Петрушевска, до-
сегашен потсекретар во Републичкиот комитет за труд, 
здравство и социјална политика. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-287/2 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година Д-Р Влаже Ристовски, с.р. 

С к о п ј е 
313. 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За потсекретар во Министерството за здравство 
се назначува Живка Милошевиќ, досегашен секретар 
на Секретаријатот за стопанство на општина „Карпош“ 
- подрачна единица на Министерството за стопанство. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-287/3 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р. 

С к о п ј е 
314. 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За помошник на министерот за здравство се 
назначува Прим. д-р Илија Петрушевски, досегашен 
лекар-советник во Министерството за здравство. 

2.. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија 

Број 17 - 287/4 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р. 

С к о п ј е 

315. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За помошник на министерот за здравство се 
назначува ЈОРДАН МИШОВСКИ, досегашен помош-
ник на претседателот на Републичкиот комитет за 
труд, здравство и социјална политика. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето,а ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-287/5 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с. р. 

С к о п ј е 
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316. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За помошник на министерот за здравство се 
назначува ГОРДАНА ПЕЦЕЉ, досегашен заменик 
раководител во Секторот за увоз - извоз на хемија 
ПОС „Агрохрана" - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-287/6 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р. 

С к о п ј е 
317. 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 
1. За помошник на министерот за здравство се 

назначува ТРАЈКО СТИПЦАРОВ, досегашен помош-
ник на секретарот на Републичката СИЗ за здравствена, 
заштита. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-287/7 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р. 

С к о п ј е 

318. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана На 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 
1. За советник на министерот за здравство се 

назначува д-р КРСТО ПАВЛОВСКИ, досегашен прет-
седател на Комитетот за општествени дејности на 
Собранието на општина „Карпош“ - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-287/8 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р. 

С к о п ј е 
319. 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 
1. За советник на министерот за здравство се 

назначува д-р Жарко Шутиновски, досегашен советник 

на претседателот на Републичкиот комитет за труд, 
здравство и социјална политика. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-287/9 
28 февруари 1992 година Потпретседател на Владата, 

Скопје Д"Р Блаже Ристовски, с. р. 

320. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За советник на министерот за здравство се 
назначува Ангелина Бачановиќ, досегашен советник на 
претседателот на Републичкиот комитет за труд, здрав-
ство и социјална политика. 

- 2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе ќе објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-287/10 
28 февруари 1992 година Потпретседател на Владата, 

Скопје Д“Р Блаже Ристовски, с. р. 

321 

Врз основа на член 141 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ^МЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ САНИ-

ТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОР 

1. За главен републички санитарен и здравствен 
инспектор се именува д-р Костадин Грековски, досега-
шен главен републички санитарен и здравствен инспек-
тор. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-287/11 
28 февруари 1992 година Потпретседател на Владата, 

Скопје д-р Блаже Ристовски, с. р. 

322. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28. февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
УПРАВНИ ИНСПЕКТОРИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ 

УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност за управни инспектори во Републичкиот управен 
инспекторат, за одделни подрачни единици да бидат 
назначени: 

1. Скопје 
- Цветко Ангелески, дипл. правник 
- Депа Андонова, дипл. правник 
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- Радмила Петроска, дипл. правник 
- Фетка Славковска, дипл. правник 
Александар Цветановски, дипл. правник 
2. Куманово, за Крива Паланка и Кратово 
- Стојан Костовски, дипл. правник 
3. Струмица, за Радовиш, Валандово и Гевгелија 
- Савета Ќурчукова, дипл. правник 
4. Битола, за Ресен и Демир Хисар 
- Гоце Вељановски, дипл. правник 
- Љубица Котевска, дипл. правник 
5. Охрид . 
- Ефимија Андреева, дипл. правник 
6. Струга и Дебар 
- Марица Лазаревска, дипл. правник 
7. Гостивар 
- Емши Ејупи, дипл. правник 
8. Прилеп 
- Стеванка Николоска, дипл. правник 
9. Кичево и Македонски Брод 
- Александар Далиловски, дипл. правник к 
10. Титов Велес за Кавадарци и Неготино 
- Драган Тренчев, дипл. правник 
- Ѓорѓи Зарков, дипл. правник 

11. Штип за Свети Николе и Пробиштип 
- Анка Камчева, дипл. правник 
- Јордан Донев, дипл. правник 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-328/2 „ 
28 февруари 1992 година Потпретседател на Владата, 

С к о п ј е д-р Блаже Ристовски, с.р. 

323. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА СТОПАНСТВО 

1. За помошник на министерот за стопанство се 
назначува БРАНКО ИВАНОВ, досегашен советник на 
генералниот директор на „Факом" - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот 'на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-350/2 
28 февруари 1992 година Потпретседател на Владата 

С к о п ј е д-р Блаже Ристовски, с.р. 

324. 
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ЗАВОД ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ 
И ЗАШТИТАТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

1. За директор на Републичкиот завод за уредува-
ње на просторот и заштитата на човековата околина, се 
именува АНТУН МОСЛАВАЦ, разрешен од должно-
ста помошник на претседателот на Републичкиот коми-

тет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита 
на човековата околина. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-358/2 
28 февруари 1992 годинаПотпретседател на Владата, 

С к о п ј е Д"Р Блаже Ристовски, с.р. 

325. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА КУЛТУРА 

1. За помошник на министерот за култура се 
назначува МИРЈАНА МИТЕВСКА, поранешен секре-
тар на Републичката заедница за култура. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-436/2 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р. 

С к о п ј е 

326. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1 . За советник на министерот за образование и 
физичка култура се назначува РИСТО ШУТЕСКИ, 
досегашен самостоен советник во Републичкиот коми-
тет за образование, култура и физичка култура. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-550/2 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р. 

С к о п ј е 

327. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За советник на министерот за образование и 
физичка култура се назначува м-р АТАНАС АВРА-
МОВСКИ, досегашен советник во Републичката СИЗ 
за насочено образование, преземен во Министерството 
за образование и физичка култура. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-550/3 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година д-р Блаже Ристовски, с.р. 

С к о п ј е 

328. 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За советник на министерот за образование и 
физичка култура се назначува ТРАЈАН МАРКОВ, 
досегашен советник во Педагошкиот завод на Македо-
нија. 

2. Ова решение влегува 'во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-550/4 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година Д“Р Б л а ж е Ристовски, с.р. 

С к о п ј е 

329. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија,"на седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македони-
ја се назначува ЉУПЧО ПЕЦЕВ, досегашен советник 
во Кабинетот на претседателот на Извршниот совет на 
Собранието на СРМ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесуваното, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-591/2 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година Д“Р Б л а ж е Ристовски с.р. 

Скопје 

330. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучилит-

но и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), 
Владата н! Република Македонија на седницата одржа-
на на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦОУ „БЛАГОЈ КИРКОВ“ ТИТОВ 

ВЕЛЕС 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Благој 
Кирков“ - Титов Велес, со која за индивидуален рабо-

товоден орган на училиштето повторно е именуван 
ЈОРДАН ЈОРДАНОВ, професор по историја. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ^Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-610/1 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година Д“Р Б л а ж е Ристовски с.р. 

Скопје 

331. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучилит-

но и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦОУ „КОЧО РАЦИН“ С. ПЕТРОВЕЦ -

СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Работничкиот совет на ЦОУ 
„Кочо Рацин“ - с. Петровец, Скопје со која за индиви-
дуален работоводен орган на училиштето повторно е 
именуван ПАВЛЕ ГРОЗДАНОВ, педагог. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-610/2 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година Д“Р Б л а ж е Ристовски с.р. 

Скопје 

332. 
I Врз основа на член 252 од Законот за предучилиш-
но и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа4-
на на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦОУ „НАУМ ОХРИДСКИ“ С. БУ-

ЛАЧАНИ, СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на 
ЦОУ „Наум Охридски“, с. Булачани, Скопје, со која за 
индивидуален работоводен орган на училиштето пов-
торно е именувана ВЕРА АНГЕЛОВА, наставник по 
физичко воспитување. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-610/3 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година Д“Р Б л а ж е Ристовски с.р. 

Скопје 
333. 

Врз основа на член 252 од Законот за предучилиш-
но и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ С. ВЕЉУСА 

СТРУМИЦА 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на 
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ЦОУ „Гоце Делчев“ с. Вељуса, Струмица, со која за 
индивидуален работоводен орган на училиштето е име-
нуван ГОРЃИ ДОНЧЕВСКИ, наставник по математи-
ка и физика во ова училиште. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-610/4 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година Д-Р Блаже Ристовски с.р. 

С к о п ј е 

334. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучилиш-

но и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ООЗТ ЦОУ „ИБЕ ПАЛИКУЌА“ С. 

БОЈАНЕ - СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ 
„Ибе Паликуќа“ с. Бојане, Скопје, со која за индиви-
дуален работоводен орган на училиштето е именуван 
ЕМБРЛИ ЗИБЕРИ, одделенски наставник во ова учи-
лиште. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. "г : 

Број 17-610/5 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година Д-Р Блаже Ристовски с.р. 

С к о п ј е 
335. 

Врз основа на член 252 од Законот за предучилит-
но и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ОУ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЌ" СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава согла-
сност на Одлуката на Советот на ОУ „Доситеј Обрадо-
виќ" - Скопје со која за индивидуален работоводен 
орган на училиштето повторно е именуван ПАВЛЕ 
КОСТАДИНОВСКИ, наставник по географија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-610/6 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година Д-Р Блаже Ристовски с.р. 

С к о п ј е 
336. 

Врз основа на член 252 од Законот за предучилиш-
но и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 

ОРГАН НА ОУ „МИТЕ БОГОЕВСКИ“ - РЕСЕН 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност џа Одлуката на Работничкиот совет на ОУ „Мите 

Богоевски“ - Ресен со која за индивидуален работово-
ден орган на училиштето е. именувана АГЛАИЦА 
ВОЛКАНОВСКА, наставник по француски јазик. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-610/7 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година Д“Р Б л а ж е Ристовски с.р. 

С к о п ј е 

337. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучилиш-

но и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ЈОРГАН НА ООЗТ ОУ „29 НОЕМВРИ“ СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава согла-
сност На Одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ ОУ 
„29 Ноември“ - Скопје, со која за индивидуален работо-
воден орган на училиштето е именуван ТЕМПО ЛЕ-
ШОСКИ, наставник по производно-техничко образова-
ние. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. ^ 

Број 17-610/8 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година Д“Р Блаже Ристовски, с.р. 

С к о п ј е ^ ^ ^ ^ -

338. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучилиш-

но и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ООЗТ ОУ „ЛАЗО ТРНОВСКИ“ СКОП-

ЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ ОУ 
„Лазо Трновски“ - Скопје, со која за индивидуален 
работоводен орган на училиштето повторно е именуван 
АЛЕКСАНДАР КРСТЕСКИ, професор по македонски 
јазик. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесуваното, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-610/9 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992година Д“Р Блаже Ристовски, с.р. 

С к о п ј е ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
339. 

Врз основа на член 252 од Законот за предучилиш-
но и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 

ОРГАН НА ОУ „МАРШАЛ ТИТО“ ТЕТОВО 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Советот на ОУ „Маршал Тито“ -
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Тетово, со која за индивидуален работоводен орган на 
училиштето повторно е именувана МАГДАЛЕНА ДА-
БЕСКА. професор. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија44. 

%Број 17-610/10 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година Д"Р Блаже Ристовски, с.р. 

С к о п ј е 
340. 

Врз основа на член 252 од Законот за предучилиш-
но и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 28 февруари 1992 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ОУ „МАРШАЛ ТИТО“ С. ЈЕГУНОВЦЕ 

ТЕТОВО 
1. .Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на ОУ 
„Маршал Тито“ с. Јегуновце, Тетово, со која за индиви-
дуален работоводен орган на училиштето е именуван 
ПЕТРЕ СТЕФАНОВСКИ, наставник по историја и 
географија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-610/11 „ 

341. 
Врз основа на член 252 од Законот зџ предучилит-

но и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ОУ „29 НОЕМВРИ“ С. СЕДЛАРЕВО 

ТЕТОВО 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на ОУ 
„29 Ноември44 с. Седларево, Тетово, со која за индиви-
дуален работоводен орган на училиштето е именуван 
НАИМ ЗИБЕРИ, досегашен вршител на должноста. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-610/12 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година Д“Р Блаже Ристовски, с.р. 

С к о п ј е 

342. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучилиш-

но и основно воспитание и образование („Службен 
весник на ,СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ОУ ,ДОЛИ ЗОРДУМИС" КУМАНОВО 

1. Владата на Република Македонија дава согла-
сност на Одлуката на Советот на ОУ „Толи Зордумис" 

- Куманово со која за индивидуален работоводен орган 
на училиштето повторно е именуван НИКОЛА РА-
КИЌ, наставник по француски јазик. 

2. Ова ̂ решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-610/13 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година Д“Р Б л а ж е Ристовски, с.р. 

С к о п ј е ^ 
343. 

Врз основа на член 58 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78,43/78,17/ 
91 и 38/91), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 28 февруари 1992 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

? ВО ТИТОВ ВЕЛЕС Ѕ ? г:| н 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Собирот на работниците на 
Центарот за социјална работа во Титов Велес, со која 
за индивидуален работоводен орган на Центарот е 
именувана РОДНА ЈАНЧЕВА, дипломиран социјален 
работник. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-612/1 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година Д“Р Блаже Ристовски, с.р. 

С к о п ј е 

ш 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78,43/78,17/ 
91 и 38/91), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

ВО НЕГОТИНО 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на 
Центарот за социјална работа во Неготино, со која за 
индивидуален работоводен орган на Центарот повтор-
но е именувана РАТКА ИВАНОВА, педагог. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-612/2 Потпретседател на Владата, 
28 февруари 1992 година Д“Р Б л а ж е Ристовски, с.р. 

С к о п ј е „ „ „ „ 
345. 

Врз основа на член 36 од Законот за општествена 
заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 
40/87; 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ 

И ОБРАЗОВАНИЕ „ПРОЛЕТ44 - СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Советот на РО за згрижување, 
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воспитание и образование „Пролет“- Скопје со која за 
индивидуален работоводен орган на организацијата 
повторно е именувана Аргирула Санева, педагог. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-613/1 „ 
28 февруари 1992 година Потпретседател на Владата 

Скопје Д“Р Блаже Ристовски, с.р, 

346. 
Врз основа на член 16 од Законот за сценско-

уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86 
и 51/88), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ 
ПРИРЕДБИ „УНИВЕРЗАЛНА САЛА“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава согла-
сност на Одлуката на Собирот на работниците на 
Центарот за организирање приредби „Универзална са-
ла“ - Скопје, со која за индивидуален работоводен 
орган на Центарот е именуван Предраг Пенушлиски, 
досегашен потпретседател на Собранието на град 
Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-614/1 
28 февруари 1992 година Потпретседател на Владата 

Скопје Д“Р Блаже Ристовски, с.р. 

347. 
Врз основа на член 16 од Законот за сценско-

уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86 
и 51/88), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „25-ТИ МАЈ“ 

- МАКЕДОНСКИ БРОД 

1. Владата на Република Македонија дава согла-
сност на Одлуката на Советот на Домот на културата 
„25-ти Мај“ - Македонски Брод, со која за индивидуа-
лен работоводен орган на Домот повторно е именуван 
Богоја Радески. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-614/2 
28 февруари 1992 година Потпретседател на Владата 

Скопје Д“Р Блаже Ристовски, с.р. 

348. 

Врз основа на член 141 од Законот за органите ,на 
управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКА-
ТА УПРАВА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И 

ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 
1. За директор на Републичката управа за праша-

ња на борците и воените инвалиди се именува Каменчо 
Ѓоргов, републички советник во Владата на Република 
Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-648/2 
28 февруари 1992 година Потпретседател на Владата 

Скопје Д“Р Блаже Ристовски, с.р. 

349. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28. февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАА 4 

1. Ппк КОЧО СОЗОВСКИ се разрешува од должноста 
помошник на министерот за народна одбрана, на него-
во барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 
Број 17-649/2 Потпретседател на Владата 

28 февруари 1992 година Д“Р Блаже Ристовски, с.р. 
Скопје 

350. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 

општествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91),. Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 28 февруа-
ри 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУВА-
ЊЕ. ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА 
ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „БРАТСТВО -

ЕДИНСТВО“ - СКОПЈЕ 

1. За претставник на Републиката во Советот на 
РО за згрижување, воспитание и образование на деца 
од предучилишна возраст „Братство-едимство" - Скоп-
је се определува Александар АЧКОВСКИ, одборник 
во Собранието на општината Центар - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-708/1 Потпретседател на Владата 
28 февруари 1992 година Д“Р Блаже Ристовски, с.р. 

Скопје 
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351. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 

општествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 28 февруа-
ри 1992 година, донес“е 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ ,ДЕТСКА РАДОСТ“ -

ГОСТИВАР 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

РО за згрижување и воспитание „Детска радост“ -
Гостивар се определуваат: 

- Јосиф Мирчевски, одговорен работник во ПЕ-
-Гостивар на Педагошкиот завод на Македонија 

- Елизабета Синаноска, психолог во ОУ „Петре 
Јовановски“ - Гостивар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 
Број 17-708/2 Потпретседател на Владата 

28 февруари 1992 година Д-Р Б л а ж е Ристовски, с.р. 
Скопје 

352. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 

општествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 28 февруа-
ри 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ, ВОСПИТАНИОН ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕ-
ЦА ОД ПРЕДУЧИЛШНА ВОЗРАСТ „23 АВГУСТ“ 

БЕРОВО 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

РО за згрижување, воспитание и образование на деца 
од предучилишна возраст „23 Август“ - Берово се 
определуваат: 

- Светлана Тецовска, доктор на медицина, врабо-
тена во Здравствениот дом во Берово 

- Гордана Фурнаџиска, дипломиран економист, 
вработена во Стопанската банка во Берово 

- Јован Чибански, индивидуален работоводен ор-
ган на ЦОУ „Дедо Ило Малешевски“ - Берово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 
Број 17-708/3 Потпретседател на Владата 

28 февруари 1992 година Д“Р Б л а ж е Ристовски, с.р. 
Скопје „ „ в 

353. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 

општествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 28 февруа-
ри 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ. ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕ-
ЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „7 СЕПТЕМ-

ВРИ“ - ПЕХЧЕВ О 
1. За преставници на Републиката во Советот на 

РО за згрижување, воспитание и образование на деца 

од предучилишна возраст „7 Септември“ - Пехчево се 
определуваат: 

Јован Каварски, директор на РО „Напредок“ Пех-
чево 

- Лилјана Секуловска, педагог во ЦОУ „Ванчо 
Китанов“ Пехчево 

- Борис Синдраковски, наставник во ЦОУ „Ванчо 
Китанов“ Пехчево. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-708/4 ^ Потпретседател на Владата 
28 февруари 1992 година Д“Р Б л а ж е Ристовски, с.р. 

Скопје 

354. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 

општествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 28 февруа-
ри 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА 
РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ. ВОСПИТАНИЕ И ОБРА-
ЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВО-

ЗРАСТ „МАЈСКИ ЦВЕТ“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Работнич-
киот совет на РО за згрижување, воспитание и образо-
вание на децата од предучилишна возраст „Мајски 
цвет“ Скопје се определуваат: 

1. Нада Колевска, медицинска сестра во Одделе-
нието за хирургија при Градската општа болница -
Скопје 

2. Зоран Пашовски, раководител на Сектор во РО 
„Фер-промет" - Скопје 

3. Јошко Станковиќ, самостоен стручен соработ-
ник во Министерството за односи со странство 

- именуваните, сите се одборници во Собранието 
на општината Карпош - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесуваното, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-708/5 Потпретседател на Владата 
28 февруари 1992 година Д“Р Б л а ^ с Ристовски, с.р. 

Скопје ^ ^ ^ ^ ^ „ 

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 
општествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 28 февруа-
ри 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
КОМБИНИРАНАТА ДЕТСКА УСТАНОВА „БРЕ-

ШИЈЕ" - ДЕБАР 

1. За претставници на Републиката во Работната 
заедница на Комбинираната детска установа „Брешије" 
- Дебар се определуваат: 

Сиљан Арбелски, директор на Југобанка - Експо-
зитура - Дебар 
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- Малик Алабегу, индивидуален работоводен ор-
ган на ученичкиот дом „Здравко Цветковски“ Дебар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во- „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-708/6 Потпретседател на Владата 
28 февруари 1992 година Д“Р Б л а ж е Ристовски, с.р. 

Скопје 

ски работи, мало стопанство, туризам и пазар, поради 
заминување на друга должност, заклучно со 31. јануари 
1992 година. 

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

Број 17-774/1 Потпретседател на Владата 
28 февруари 1992 година Д“Р Блаже Ристовски, с.р. 

С к о п ј е 

.356. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28. февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македони-
ја се назначува м-р ДРАГОЉУБ АРСОВСКИ, досега-
шен советник во Кабинетот на. потпретседател на 
Извршниот совет на Собранието на СРМ. 

2-Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-760/2 Потпретседател на Владата 
28 февруари 1992 година Д“Р Блаже Ристовски, с.р. 

“ Скопје 

,357. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28. февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

' 1. За советник во Владата на Република Македони-
ја се назначува м-р ПЕТАР НАУМОВСКИ, досегашен 
советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесуваното, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-760/3 Потпре-тседател на Владата 
28 февруари 1992 година Д“Р Б л а ж е Ристовски, с.р. 

Скопје к . 

358. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28. февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД“ ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШ-
ТОСТОПАНСКИ РАБОТИ, МАЛО СТОПАНСТВО, 

ТУРИЗАМ И ПАЗАР 

1. СИМЕОН БОЈЧИН се разрешува од должноста 
помошник на републичкиот секретар за ошптостопан-

359. 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 

1. За потсекретар во Министерството за финансии 
се назначува СТОЈЧЕ ЈАКИМОВСКИ, досегашен пот-
секретар во Републичкиот секретаријат за финансии. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе сб објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ 

Број 17-3152/2 Потпретседател на Владата 
28 февруари 1992 година Д“Р Блаже Ристовски, с.р. 

С к о п ј е 

360. 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90) Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 

1. За потсекретар во Министерството за финансии 
се назначува СТОЈАНКА НАЈДЕНОВСКА, досега-
шен потсекретар во Републичкиот секретаријат за 
финансии. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-3152/3 Потпретседател на Владата 
28 февруари 1992 година Д“Р Блаже Ристовски, с.р. 

С к о п ј е 

361. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90) Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1. За помошник на министерот за финансии се 
назначува ДОНЕ НИКОЛОВСКИ, досегашен помош-
ник на републичкиот секретар за финансии. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-3152/4 Потпретседател на Владата 
28 февруари 1992 година Д“Р Б л а ж е Ристовски, с.р. 

С к о п ј е 

362. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 февруари 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1. За помошник на министерот за финансии се 
назначува СТЕФАН АРИТОНОВСКИ, досегашен по-
мошник на републичкиот секретар за финансии. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 17-3152/5 Потпретседател на Владата 
28 февруари 1992 година Д“Р Б л а ж е Ристовски, с.р. 

С к о п ј е 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I - Скопје се води 
постапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Хода Кемал од Скопје против тужената Хода Фериде, 
сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Хода Фериде да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот. Во спротивно постапката за развод на брак ќе 
продолжи со назначување на привремен старател. 

Од Општинскиот суд ,Скопје I - Скопје, X. П. бр. 
1571/92. (73) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II-Скопје заведен е 
спор за долг по тужбата на тужителот Ангелевски 
Миле од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 110/1-8 
против тужениот Нухи Џело од Скопје, ул. „Ферид 
Бајрам“ бр. 26-б, сега со непозната адреса на живеење. 
Вредност на спорот 131.200 динари и 4.500 ДМ. 

Се повикува тужениот Нухи Џело да се јави во овој 
суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во 
спротивно, ќе му биде одреден привремен старател кој 
ќе ги застапува неговите интереси пред судот. 
Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, XVI П. бр. 
1912/91. (72) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје се води 
постапка за исполнување на купопродажен договор по 
тужбата на тужителот Јовановиќ Срѓан од Скопје, ул. 
„Милан Марковиќ“ бр. 44-а, против тужениот Абдура-
мов Муарем. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот, да достави адреса или 
постави полномошник. Доколку не се јави во рок од 30 

дена или не достави адреса или овласти полномошник, 
судот ќе му постави привремен старателски ќе го 
застапува во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 
2456/91. (68) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје се води 
постапка по тужбата на тужителката Умер Јелдза, ул. 
„Шуто Оризари“ бр. 99-а, Скопје, против тужениот 
Неџип Неат Умер од Скопје, роден на 10.1.1971 година, 
сега со непознатата адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
во судот. Во спротивно, ќе му биде назначен привремен 
старател кој ќе го застапува во оваа постапка. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, VII П. бр. 
143/92 (71) 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по 
тужбата на тужителот Милорад Валиќ од Скопје, бул. 
„Јане Сандански“ бр. 78/1-7, против тужената Кристина 
Балиќ која престојува во странство со непозната адре-
са. 

Се повикува тужената Кристина Балиќ да се јави 
во овој суд во рок од 15 дена по објавувањето на огласот 
или во истиот рок со писмен поднесок да достави на 
судот точни податоци за своето престојувалиште До-
колку тужената не се јави во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот, судот по службена должност 
ќе и постави привремен старател кој ќе ги застапува 
нејзините интереси по предметниот спор од редот на 
адвокатите преку Центарот за социјални работи. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, XIII П. 
бр. 553/92. (79) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Се повикува лицето Петар Бурневски од с. Буко-
во-Битолско, како и секој друг што знае за неговиот 
живот да се јави на Општинскиот суд во Битола во рок 
од 3 месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на Република Македонија“. Во спротивно, ова 
лице ќе се прогласи за умрено. 

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 649/91. 
(76) 

Се повикува лицето Авран М. Балабанови^ опе-
ратор од Битола, како и секој друг што знае за 
неговиот живот да се јави во Општинскио,т суд во 
Битола во рок од 15 дена од објавуваното на овој оглас 
во „Службен весник на Република Македонија“ Во 
спротивно, ќе се докаже дека ова лице е умрено. 

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП бр. 646/92. 
(77) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани - Судско одде-
ление во Виница заведен е спор за развод на брак 
помеѓу тужителката Весна Ницу од Виница, ул. „Гоце 
Делчев“ бр. 44, против тужениот Тиби Ницу од Влади-
мирово, ул. „29 Ноември“ Банат, сега со непозната 
адреса во странство. 

Се повикува тужениот Тиби Ницу да ,се јави во 
судот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот или 
во истиот, рок да ја достави својата сегашна адреса на 
живеење. 

Доколку тужениот не се јави во определениот рок, 
за привремен старател судот ќе му постави некој од 
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стручните лида кој ќе ги застапува неговите интереси 
во судот се додека тој или неговиот полномошник не се 
појават пред судот. 
Од Општинскиот суд во Кочани - Судско одделение во 
Виница, П. бр. 52/92. (78) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
утврдување на право на службеност по тужбата на 
тужителот Абдулахи Раиф од с. Шипковица, против 
тужениот Хазир Лазим Адили од с. Шипковица, сега со 
непозната адреса во Германија. Вредност на спорот 
10.000 динари. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
пред Општинскиот суд во Тетово, да достави адреса 
или, пак, постави свој полномошник. Во спротивно, по 
истекот на овој рок, судот ќе му постави привремен 
старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси 
во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1125/88. (74) 

Пред овој суд се води спор за враќање на стипенди-
ја по тужбата на тужителот ОП „Тетекс" Фабрика за 
конфекција - Тетово, против тужениот Милорад Бо-
гдановски од Тетово, а сега со непознато место на 
живеење. 

Се повикува тужениот Милорад Богдановски од 
Тетово да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок 
од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави своја 
адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, 
судот ќе му одреди привремен застапник кој ќе ги 
штити неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 298/92. (75) 

Пред овој суд се води спор за сопственост по 
тужбата на тужител иге Исајевски Среќко и Исајевска -
Ѓорѓевска Светлана од Тетово против тужената Кузма-
новска Драга од Тетово, а сега со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува тужената Кузмановска Драга од Тето-
во да се јави пред Општинскиот суд во Тетотво во рок 
од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави своја 
адреса или постави свој полномошник. Доколку не се 
јави во определениот рок, судот ќе и постави привре-
мен застапник кој ќе ги штити нејзините права и 
интереси- во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 468/92. (69). 

Пред овој суд се води спор за долг од страна на 
Водостопанската работна организација „Полог - Тето-
во против Бајрами Ќамил од с. Новаќе, а сега во 
Швајцарија, со непозната адреса. Вредност на спорот 
1.440 динари. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот или постави свој 
полномошник или застапник. 

По истекот на овој рок, судот ќе му постави 
старател кој ќе се грижи за правата и обврските во овој 
спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 920/91. (70) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

\ Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. 
бр. 7791/91 го запиша во судскиот регистар основањето на 
претпријатието во приватна сопственост и запишувањето 
право за вршење надворешно-трговски промет под фирма: 
Културен центар „Мала станица, д.о.о., Скопје, ул. „Козара“ 
бр. 42. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 2. XII. 
1991 година, а основачот е Слободан Унковски од Скопје. 

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 
07012, 070121, 070122,,070123 , 070124, 070125, 070126, 070128, 
070129, 070140, 08012, 080121, 080190, 1103, 110304, 120190, 
12033, 120331, 12034,120341, 12036, 120361, 120363, 120364. 

Неограничени овластувања; Целосна одговорност. 
Лица овластени за застапување се: Унковски Слободан, 

директор, со неограничени овластувања; Јовица Михајловски, 
оперативен директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7791/91 
(121) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. 
бр. 10521/91, на регистарска влошка бр. 1-13407-0-0-0, го 
запиша во судскиот рег“истер основањето на претпријатието во 
општествена сопственост под фирма: Трговско претпријатие 
„Леснина-промет" експорт-импорт, Скопје, ул. „Македонска 
ударна бригада“ бб. 

Претпријатието е основано со договор за основање бр. 
01-01 од 18.ХП. 1991 година, а основачи се вработените на 
„Леснина- промет“ експорт-импорт од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128. 070129, 070131, 
070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 
090189,110302, 110303, 110309, 110909 

Дејности од надворешна трговија: 070310,070320; - заста-
пување на странски фирми и реекспорт; - консигнациона 
продажба. 

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

Пауновски Коле, е.д. директор, без ограничување, е 
овластено лице со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 10521/ 
91- (122) 

ОкружниотстопанскисудвоСкопје „сорешението Срег. бр. 
7434/91, на регистарска влошка ('бр. 1-7333-0-0-0, го запиша во 
судскиот регистар истапувањето на основач и промената на 
седиште со следните податоци; Досегашното седиште на 
Претпријатието за компјутерски инженеринг „Дигит", Џ.О., 
Скопје, ул. „Маршал,Тито“ бр. 9-11, Скопје, се менува и в|о 
иднина седиштето на претпријатието ќе биде на кеј „Димитар 
Влахов“ бб (Дом на млади Ѕу25 мај“). Од претпријатието 
истапува основачот Бекаровски Ацо од Скопје, со одлука за 
истапување од 1.Х.1991 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срг.бр. 7434/91. 
(126) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. 
бр. 9045/91, на регистарска влошка бр. 1-13688-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во 
приватна сопственост под фирма^ Трговско услужно претпри-
јатие „Борнео" Д.О.О, експорт-импорт, Скопје, со акт за 
основање од 18.XII. 1991 година. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080190, 060502, 060503, 110303, 110304, 110309, 110909, 
070310, 070320. 
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Претпријатието во правниот промет со трети лица одго-
вара со сите свои средства. Темо Саздов, директор, овластено 
лице со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9045/91 
(132) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението' Срег. 
бр. 7886 од 24.ХII.1991 година, на регистарска влошка бр. 
1-13202-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
приватното претпријатие под фирма: Претпријатие „Лука-
Компани" - производно трговско услужно увоз-извоз со Д.О., 
Скопје, ул. „Владимир Комаров“ 40-1/9. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 4.XII. 
1991 година, а основач е Тони Лука и Елена Лука. 

Дејности: 0117, 01172, 011722, 0124, 01242, 012429, 0201, 
02014, 020140, 0605, 06050, 060501, 060502, 0606, 06060, 060601, 
060602, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070121, 070128, 

^070129,67013,07014,070140,07015,070150,0702, 07021,070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 07023, 070230, 07024, 
070240,07025,070250,07026,070260, 0703,07031, 070310,07032, 
070320, 0801,08019,080190, 0901,09013,090131,090132,090133, 
090139,ДООЗ, 10035,100351, 10039,1103, ПОЗО, 110303, 110304, 
110309, 1109,11090, 110903, 110905, 110909. 

Субјектот на уписот одговара со основачкиот влог во 
целост, 

Директор на претпријатието е Тони Лука со неограниче-
но овластување. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7886/ 
91. (133) 

Во правниот промет со трети лица претпријатието иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лиц а, претпри-
јатието одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешно и надво-
решно трговски промет е Стојанова Ленче, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10088/ 
91 (135) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. 
бр. 8612/91 од 17.1.1992 година, на регистарска влошка4 бр. 
1-13781-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
претпријатие во приватна сопственост под фирма: Претприја-
тие „Гекос" извоз-увоз, П.О., Скопје, булевар „Партизански 
одреди“ 3/3-10. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
10.XII.1991 година, а основач е Косгадинка Герасимова, Скоп-
је, булевар „Партизански одреди“ 3/3-10. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет е Герасимова Костадинка, дирек-
тор, без ограничување. 

Дејности: 011832, 011941,, 011949,012201, 012202, 012321, 
012322, 012323, 013112, 013113, 013114, 013119, 013121, 020121, 
020131, 080121, 080122, 080123, 080190, 090110, 090139, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070228, 070229, 070230, 070250, 070310, 070320, -
застапување; посредување; малограничен промет и реекспорт. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8612/ 
91. (136) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. 
бр. 7136 од 24.ХII.1992 година, на регистарска влошка бр. 
1-2646-0-0-0, го запиша во судскиот регистар зголемувањето 
на основачкиот влог и проширувањето на дејноста во внатре-
шен и надворешен промет на Претпријатието за производ-
ство, услуги и внатрешен и надворешен промет на големо и 
мало „Партнер Инвест", Д.О.О., Скопје, ул. „Никола Вапца-
ров“ бр. 8 Скопје. 

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 
011231, 011232, 011311, 011312, 011314, 011315, 011527, 011710, 
011721, 011721,011729, 011799,011832,012130,, 012322,012323, 
012324, 012421, 012429, 012622, 012623, 012820, 012830, 012901, 
013121, 013122, 013320, 013400, 013909, 020Ц0, 020121, 020131, 
020140, 020201, 020202, 030003, 040001, 040002, 040003, 060501, 
060503, 060601, 060602, 060609, 070150, 080111, 080112, 080113, 
080114, 080121, 080201, 090121, 090122, 090124, 090131, 090132, 
090139, 090179, 090181, 090183, 100399, 110301, 110304, 110402, 
110302. 

Дејноста во надворешниот промет се проширува со: 
посредуваа и застапување во прометот на стоки и услуга; 
меѓународна шпедиција и осигурувани; реекспорт; меѓунаро-
ден сообраќај на стоки; меѓународен сообраќај на патници; 
сообраќајно агенциски работи; изведување и договарање на 
градежни и занаетчиски работи во странство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7136/ 
91. (134) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. 
бр. 8331 од 23.ХН.1991 година, на регистарска влошка бр. 
1-13430-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо 
и мало, експорт-импорт. 

Основач: Тасева Мара, ул. „Крсте Асенов“ бр. 22-3/7, 
Скопје, го застапува претпријатието со неограничена одговор-
ност. 

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, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260. 

Претпријатието ќе се занимава и со надворешнотргов-
ско работење со следните дејности: 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието иста-
пува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластува-
ња. 

За обврските во правниот промет со трети лица, прет-
пријатието одговара со сите свои средства, а ризикот го сноси 
во висина на вложените средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешното и надво-
решното трговско работена е Тасева Мара, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8331/ 
91. (137) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. 
бр. 10088 од 16.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 
1-13899-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на 
претпријатието во приватна соственост под фирма: Трговско 
претпријатие на големо и мало „Мац-пром", Д.О.О., увоз-
извоз Скопје, ул. „166" бр. 36, Скопје, а основач е Стојанова 
Ленче. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 110309, 
110909, 070221, 070224, 070225, 070230, 070250, 070260, 011920, 
011990. 

Дејности во надворешниот трговски промет: 070310, 
070320; посредување и застанував^ во областа на прометот и 
стоки и услуги; реекспорт; малограничен промет со сите 
соседни земји: Албанија, Бугарија, Грција, Австрија, Италија. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. 
бр. Ј8260 од 25.ХII.1991 година, на регистарска влошка бр. 
1-10541-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
работоводниот орган на претпријатието со следните податоци: 
Се разрешува од директор на претпријатието за трговија на 
големо и мало и деловни услуги „Бонако-Комерц" извоз-увоз 
д.о.о., Скопје, Кочовска Нада, без ограничување во внатреш-
ниот и надворешниот промет. За директор на претпријатието 
се именува Кочовски Владимир, без ограничувана во вна-
трешниот и надворешниот трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8260/ 
91. (138) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. 
бр. 9077/91 од 4.II. 1992 година, на регистарска влошка бр. 
1-14200-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
претпријатие по приватна сопственост под фирма: Претприја-
тие за производство, трговија, угостителство и услуги на 
големо и мало ,,Тим44 Експорт-иморт, Ц.О., Скопје, ул. 
„Жорж .Бизе“ бр. 3, Скопје. Претпријатието е основано со 
одлука за основање од 18.ХН.1991 година. Основачот на 
претпријатието е Марија Кочовска од Скопје, бул. „АВНОЈ44 

бр. 88/1-9. 
Дејности: 020140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 

070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
,070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 
070310, 070320, 080190, 110909, 110309. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица 
претпријатието одговара со сите свои средства, целосна одго-
ворност. 

Лице овластено за застапување на'претпријатието е 
Марија Кочовска од Скопје, целосно и без ограничување, во 
внатрешен и надворешен промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9077/ 
91. „ „ „ ^ (139) 

Окружниот стопански суд во Скопје,-со решението 
Срег. бр. 8709/91 од 30.1.1992 година, на регистарска“ 
влошка бр. 1-13961-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатието во приватна соп-
ственост и запишувањето право на работење во надво-
решниот промет со следните податоци: Се запишува 
регистрацијата на фирмата: Претпријатие за производ-
ство, трговија и услуги „Медихемија" експорт-импорт, 
Д.О.О., бул. „Јане Сандански“ бб, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
14.XII.1991 година, број 01/91, а основачот е Марковик 
Лидија од Скопје. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 080201, 080202, 090183, 110903. 

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

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

Лица овластени за застапување во внатрешен и 
надворешен промет се: 

1. Марковиќ Лидија, директор, без ограничување. 
2. Матиќ Јадранка, лице вработело во претприја-

тието. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

8709/91. (140) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 8251 од 18.ХII. 1991 година, на регистарска 
влошка бр. 1-13445-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатието под фирма: „Елаб" 
П.О.„ Претпријатие за производство, услуги и тргови-
ја, Куманово, ул. „Љупчо Арсов“ бр. 5. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
7.ХII. 1991 година, а основач е Киро Поповски. 

Дејности: 111413, 011419, 011430, 011710, 011721, 
011722, 011723, 011724, 011729, 011741, 011742, 011743, 
011749, 011791, -011792, 011793, 011799, 090131, 090132, 
090133, 090139, 110403, 110905, 013400, 070123, 070223, 
070224, 070320. 

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

За обврските преземени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара си сите свои сред-
ства. 

Лице овластено за застапување во надворешно и 
внатрешно трговско работење е Поповски Киро, ди-
ректор без ограничување во правниот промет со трети 
лица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 
8251/91. (141) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег бр. 9574/91 од 29.I. 1992 година, на регистарска 
влошка бр. 1-12056-0-0-0 ја запиша во судскиот реги-
стар промената на правниот облик и промената на 
застапникот со следните податоци: Досегашното прет-
пријатие за производство и внатрешен промет, ц.о., 
„Бел Камен“, Кавадарци, ул. ,,Народна младина“ бр. 
18, го менува правниот облик и во иднина ќе гласи: 
Претпријатие за производство и внатрешен промет, 
ц.о. „Бел Камен“, д.о.о. Кавадарци, ул. „Народна 
младина“ бр. 18. 

Се брише Ангел Николов, в.д. директор, а се 
запишува Пемов Томислав, директор, со неограничено 
овластување за застапување во внатрешниот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
9574/91. (142) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1864 од 24.Х. 1990 година, на регистарска 
влошка бр. 2-2156-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар усогласувањето на задругата и запишувањето пра-
во на работење во надворешниот промет под фирма: 
Прометна услужна задруга „Монтинг-промет", Џ.О., 
ул. Прохор Пчински" бб, Скопје. 

Задругата е основана со Одлука на Основачкото 
собрание одржано на 10. V. 1987 година под број 03/1. 
Самоуправната спогодба за здружување на занаетчиска 
задруга е донесена на 24 IV. 1987 година. Задругата е 
усогласена со Статут од 26.III. 1990 година. 

Основачи на задругата се: Стојков Спасе Трајан, 
Радониќ Сенад Заим, Бикиќ Абаз Хивзо, Петревски 
Владимир Крсте и Кочовски Јордан Петре од Скопје. 

Дејност: 070211 жита и мелничка производи, 
070212 - зеленчук овошје и преработки, 070213 -
алкохолни пијалаци, 070214 - добиток и живина, 070219 
- разни животни продукти и производи за домашни 
потреби, 070221 - текстил и конфекција, 070222 -
сурова кожа, волна и сл., 070225 - хемиски прозводи, 
бои и лакови, 070226 - хартија, канцелариски материјал 
и прибор, 070230 - трговија на големо со возила, делови 
и прибор, 070121 - тексил и конфекција, 070123 -
метални и електротехнички стоки, 070126 - керамика, 
стакло и порцелан; 070127 - бои, лакови и хемикалии, 
070132 - трговија со мешовити стоки, 070140 - трговија 
со возила, делови и прибор за земјоделски машини, 
110304 - услуги на пазарот на големо и мало, 011303 -
комерцијални работи на остварување на функцијата на 
пазарот на големо и мало на стоки и услуги, 011309 -
посредување и комисиони работи во областа на проме-
тот на стоки и услуги, 070124 - трговија на мало со 
огрев и градежен материјал, 070223 - трговија на 
големо со метални и електротехнички стоки, 070224 -
трговија на големо со градежни, санитарни и инстала-
циоНи материјали; 070250 - трговија на големо со 
мешовита стока; 070260 - трговија на големо со секун-
дарни суровини; 110404 - инженеринг (организација и 
посредуваа во изградба на комплетни стопански. и 
други објекти), 070211 - жита и мелничка производи; 
070212 - зеленчук, овошје и преработки; 070213 -
алкохолни пијалаци, 070214 - добиток и живина; 070219 
- разни животни продукти и производи за домашни 
потреби; 070221 - текстил и конфекција; 070222 -
сурова кожа, волна и сл.; 070225 - хемиски производи, 
бои и лакови; 070226 - хартија, канцелариски материјал 
и прибор; 070230 трговија на големо со возила, делови и 
прибор; 070121 - текстил и конфекција; 070122 - обув-
ки, кожа, гума и пластика; 070123 - метална и електро-
техничка стока; 070126 - керамика,, стакло и порцелан; 
070127 - бои, лакови и хемикалии; 070132 - трговија со 
мешовити стоки; 070140 - трговија со возила и прибор 
за земјоделски машини и делови; 110304 - услуги на 
пазарот на големо и мало; 110303 - комерцијални 
работи на остварувано на функцијата на пазарот на 
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големо и мало на стоки и услуги; 110309 - посредување 
и комисиони работи во областа на прометот на стоки и 
услуги. 

Дејности во надворешниот трговски промет: 
070310 - надворешна трговија со прехранбени произво-
ди; 070320 - надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

Неограничени овластувања. 
Во правниот промет со трети лица задругата одго-

вара за своите обврски со сиот свој имот, целосна 
одговорност, а за обврските на задругата што не можат 
да се намират од средствата на задругата одговараат 
задругарите со својот влог двократно, согласно член 17 
од Законот за задругите. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен промет е Бикиќ Хивзо, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1864/90. (144) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во 
Штип објавува дека во врска со отворената стечајна 
постапка со решението Ст.бр.51/91 од 30.X.1991 годи-
на кон стечајниот должник ТППС „Лотос“ - с. Злето-
во, Пробиштип, се закажува рочиште на испитувања на 
побарувањата на 16.IV.1992 година во 10 часот во 
просториите на судот. 

Се повикуваат доверителите на стејачниот долж-
ник во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ да ги 
пријават побарувањата'со пријава таксирана со 100 
динари таксена марка и со докази во два примероци. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги 
исплатат своите долгови. 

Овој оглас е истакнат на судската табла на 
16.III.1992 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (338) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во 
Штип објавува дека во врска со отворената стечајна 
постапка со решението на овој суд Ст.бр. 44/90 од 
19.III.1991 година кон стечајниот должник ППС „Вар-
дар“ - Радовиш се закажува рочиште за испитување на 
побарувањето на 31.III.1992 година во 9 часот во 
просториите на овој суд. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник ца 
Република Македонија“ со пријава со докази во два 
примероци и вирманска уплатница за платена судска 
такса во износ од 100 динари на жиро сметка 
40100-340-033-3338 Републички буџет. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги 
исплатат своите долгови. 

Овој оглас е истакнат на судската табла на 
24.11.1992 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, (340) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека 
во врска со отворената стечајна постапка кон стечај-
ниот должник З З „Штучанка" с. Штука, со решението 
Ст. бр. 33/91 од 21.III.1991 година се закажува рочиште 
за испитување на побарувањата на 16.1 V.1992 година во 
11 часот во просториите на судот. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена од 
објавуваното на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ со пријава со докази во по два 
примероци и вирманска уплатница за платена судска 
такса во износ од 100 динари на жиро сметка 
40100-840-033-3338 Републички буџет. 

Овој оглас е истакнат на судската табла на 
10.III.1992 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (341) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во 
Битола, со решението Ст.бр. 43/91 од 13.II.1992 година, 
ја заклучи стечајната постапка кон З З „Мирче Ацев“ 
од Прилеп. 

.Од| Окружниот стопански суд во Битола. (342) 
Окружниот стопански суд во Битола, преку стечај-

ниот совет со решението Сг. бр. 12/92 од 10.II.1992 
година, отвори стечајна постапка кон должникот ПП 
„Хем-ли" од Охрид. За стечаен судија го определи 
Коста Споа од Охрид, а за стечаен управител Андонов-
ски Славе, вработен во ХУРО „Охрид“ од Охрид. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања кон должникот во по два примероци со 
докази таксирани со 100,00 динари судски такси. 

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се 
одржи на 25.III.1992 година во 12 часот во Окружниот 
стопански суд во Битола. 

Се повикуваат должниците да ги измират своите 
обврски кон должникот без одлагање. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 
12.II.1992 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (344) 
Окружниот стопански суд во Битола на 21.II.1992 

година го донесе следното решение: се заклучува сте-
чајната постапка против ПП „Ново“ Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (343) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека 

со решението на овој суд Ст. бр. 755/91 од 13.I.1992 
година отвори стечајна постапка над претпријатието за 
промет на големо и мало „Даниел“ с. Стајковци, 
Скопје. 

За стечаен судија се именува Мирјана Немет, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник се определува Апостол Баев-
ски од Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 8/5. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд 
со пријави во 2 примероци со докази. Се задолжуваат 
должниците да ги намират долговите кон стечајниот 
должник без одлагање. Се закажува рочиште за испи-
тување на пријавените побарувања на стечајниот долж-
ник на 30. IV. 1992 година во 9,30 часот во соба број 60 
во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (345) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека 
со решението на овој суд Сг.бр.404/92 од ЗЛИ. 1992 
година, отвори стечајна постапка над претпријатието за. 
книговодствени услуги „Валандово“ од Валандово, 
ул.„Моша Пијаде“ бб. 

За стечаен судија се именува Мируша Еленовска, 
судија на овој суд. 

За стечаен управник се определува Гошев Киро од 
Валандово, ул. „8 Март“ бр. 6. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд 
со пријави во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите кон стечајниот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавени-
те побарувања на доверителите на стечајниот должник 
за ден 14.IV.1992 година во 11,00 часот, во соба бр. 81 
на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (381) 
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