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

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

Сабота, 17 октомври 1992 
С к о п ј е 

Број 62 Год. ХLVIII 

Претплатата за 1992 година изнесува 
25.000 денари. Овој број чини 800 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1126. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДА-
НОКОЈ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вани на Законот за данокот на промет на производи и 
услуги, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 14 октомври 1992 година. 

Број 08-4023/1 
14 октомври 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 

И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Законот за данокот на промет на производи и 

услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
број 34/92), во.член 37 ставот 1 се менува и гласи: 

„На износот на данокот на промет на производи и 
услуги што не с уплатен во рок пропишан со закон се 
плаќа камата по стапка од 2% за секој ден задоцну-
ваа" . 

Член 2 
Во член 66 став 1 точката на крајот се заменува со 

запирка и се додаваат зборовите: „како и да го пропи-
шува и начинот на плаќање на данокот на промет на 
одделни производи“. 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Траењето на привремената мерка од став 1 на 

овој член може да со продолжува секои шест месеци со 
тоа ЈНТО повторно се утврдува ПОСТОСЈБСТО на причи-
ните за нејзино преземање“. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 

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

1127. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРО-
ДАЖБА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вани на Законот за продажба на становите во опште-
ствена сопственост, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 14 октомври 1992 година. 

Број 08-4022/1 л Претседател 
14 октомври 1992 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШ-

ТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
Во Законот за продажба на становите во опште-

ствена сопственост („Службен весник на СРМ“ број 36/ 
90), во членот 2 точката, на крајот се брише и се дода-
ваат зборовите: „во рок од 30 дена од денот на влегува-
њето во сила на овој закон“. 

Член 2 
Во член 3 ставот 2 се менува и гласи: 
„Ако сопственикот на станот не донесе одлука за 

продажба на станот во рокот од член 2 на овој закон 
или одбие на носителот на станарското право да му го 
продаде станот, носителот на станарското право има 
право во рок од 30 дена да поднесе предлог до надлеж-
ниот суд кој во вонпроцесна постапка ќе донесе реше-
ние што ќе го замени договорот за купопродажба“. 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Сопственикот на станот на лицето од ставовите 1-

и 2 на овој член не може да го продаде станот, односно 
лицето од ставовите 1 и 2 на овој член не може да бара 
од надлсжниот суд да донесе решение што ќе го замени 
договорот за купопродажба, доколку сопственикот на 
станот, станот го стекнал по основ на таканаречените 
присилни прописи“. 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 3 
Во член 4 ставот 1 се менува и гласи: 
„Продажната цена на станот се утврдува во пре-

сметковни бодови врз основа на градежната вредност, 
трошоците за уредување на градежното земјиште, ме-
стоположбата и аморт изацијата на станот“. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Продажната цена на станот ја утврдува сопстве-

никот на станот според критериумите што ги опреде-
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лува Владата на'Република Македонија во рок од 15 
дена од влегувањето во сила на овој закон“. 

Член 4 
Во член 5 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Кога купувачот е корисник на стан во опште-

ствена сопственост по основ на експроприрана стан-
бена зграда или стан, цената на станот се намалува за 
висината на процентот за кој му е намален надоместо-
кот за експроприраната недвижност според одредбите 
на Законот за експропријација“. 

Ставот 3, кој станува став 4, се менува и гласи: 
„Поблиски прописи за начинот на утврдувањето на 

продажната цена на станот донесува Владата на Репу-
блика Македонија“. 

Член 5 
По член 6 се додава нов член 6-а кој гласи: 

Член 6-а 
Судот што врши заверка на потписите на догово-

рот за продажба на станот, должен с примерок од заве-
рениот договор да достави на Јавниот правобранител во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на договорот. 

Јавниот правобранител од став 1 на овој член има 
право во рок од шест месеци од денот на доставувањето 
на договорот за продажба на станот со тужба кај над-
лсжниот суд да бара поништување на договорот со кој 
продажната цена с утврдена спротивно на одредбите на 
овој закон и на него заснован пропис. 

Договорот за продажба на станот останува во сила 
ако во постапката за гјоништуваље на договорот се 
изврши усогласување на продажната цена на станот во 
согласност со овој закон и на него заснован пропис“. 

Член 6 
Во член 7 ставот 1 точката се заменува со запирка 

и се додаваат зборовите: „во денари или во денари сте-
кнати по основ на дефинитивен откуп на девизен ште-
ден влог, односно во денари стекнати по основ на про-
дажба на ефективна странска валута“. 

Ставот 2 се брише. 
Во став 4, втората реченица се менува и гласи: 

„Висината на месечната рата се определува според , 
утврдената вредност на станот изразена во пресмет-
ковни бодови, а се плаќа во денари според вредноста на 
пресметковниот бод на денот на плаќањето на ратата. 

Вредноста на пресметковниот бод ја утврдува Вла-
дата на Република Македонија“. 

Член 7 
По член 7 се додава нов член 7-а кој гласи: 

„Член 7-а 
Купувачот на станот е должен средствата за пла-

ќање на станот да ги уплати на посебна сметка во де-
ловна банка во Република Македонија. 

За средствата уплатени во деловна банка Репу-
блика Македонија издава обврзници кои деловната 
банка ги пренесува на продавачот. 

Обврзниците од став 2 на овој член се амортизи-
раат во 20 полугодишни рати, од кои првата рата при-
стигнува на 1 јануари 1995 година. 

По исклучок од став 3 на овој член салдата со 
помали износи за кои не може да се обезбеди амортиза-
цијата во 20 полугодишни рати, рокот за амортизација 
се сообразува за помал временски период, соодветно на 
апоенската структура на обврзниците тргнувајќи од нај-
ниската апоенска вредност“. 

Член 8 

Членовите 8, 10, 11, 12 и 14 се бришат. 

Член 9 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Џамената на средствата остварени од продажбата 

на становите ја утврдува Владата на Република Македо-
нија“. 

Член 10 
Членот 13 се менува и гласи: 
„Носител на станарското право кој нема да го купи 

станот го задржува правото да го користи станот под 
услови и на начин утврдени со закон." 

Член 11 
По влегување во сила на овој закон остатокот на 

долгот според договорот за купопродажба на становите 
во општествена сопственост, склучени до денот на вле-
гување во сила на овој закон, во рок од 30 дена ќе се 
ревалоризира според коефициентот на порастот на це-
ните на индустриските производи и ќе се изрази во 
пресметковни бодови. 

Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престанува да важи Законот за привремена забрана на 
примената на Законот за продажба на становите во 
општествена сопственост („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 24/92 и 45/92). 

Член 13 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пречи-
стен текст на Законот за продажба на становите во 
општествена сопственост. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

1228. 
Врз основа на член 7 од Законот за Народна банка 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 26/92), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 14 октом-
ври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА З А ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА МОНЕ-
ТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1992 ГО-

ДИНА 

1. Во Одлуката за целите и задачите на монетарно-
кредитната политика во. 1992 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 26/92) во точката 3 про-
центот „476,8%" се заменува со процентот „755,1%". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Број 08-4021/1 н а Собранието на Република 

14 октовмри 1992 година ^ Македонија, 
С к о П Ј е Стојан Андов, с.р. 

1229. 
Врз основа на член 34 став 1 точка 1 од Законот за 

судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ 
број 6/85, 13/86, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 14 
октомври 1992 година, донесе 
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ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА ОПШТИНСКИОТ СУД З А ПРЕКР-

ШОЦИ ВО КУМАНОВО 

1. Се разрешува од функцијата претседател на 
Општинскиот суд за прекршоци во Куманово Драган 
Митевски, по сопствено барање. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претседател 

Број 08-4010/1 на Собранието на Република 
14 октовмри 1992 година Македонија, 

Скопје Стојан Андов, с.р. 

1230. 
Врз основа на член 89 точка 1 од Законот за редов-

ните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/ 
77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), 
Собранието на Република Македонија, на седницата-
одржана на 14 октомври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО КУМАНОВО 

1. Се разрешува од функцијата судија на Општин-
скиот суд во Куманово Јагода Глигоровска, по соп-
ствено барање. 

, 2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претседател, 

Број 08-4005/1 н а Собранието на Република 
14 октовмри 1992 година Македонија, 

Скопје Стојан Андов, с.р. 

1231. 
Врз основа на член 89 точка 1 од Законот за редов-

ните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/ 
77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14 октомври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО КУМАНОВО 

1. Се разрешува од функцијата судијата на Опш-
тинскиот суд во Куманово Здравка Паневска, по соп-
ствено барање. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претседател 

Број 08-4006/1 на Собранието на Република 
14 октовмри 1992 година Македонија, 

Скопје Стојан Андов, с.р. 

1232. """ 
Врз основа на чlен 25 и член 28 став 1 точка 1 од 

Законот за јавното правобранителство („Службен вес-
ник на СРМ“ број 9/77, 6/81, 46/82,11/87 и 10/90), Собра-

нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 14 октомври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕ-
НИК НА ОПШТИНСКИОТ ЈАВЕН ПРАВОБРАНИ-
ТЕЛ ВО ОПШТИНСКОТО ЈАВНО ПРАВОБРАНИ-

ТЕЛСТВО ВО СТРУМИЦА 
1. Се разрешува од функцијата заменик на опш-

тинскиот јавен правобранител во Општинското јавно 
правобранителство во Струмица Никола Јаков, по соп-
ствено барање. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4009/1 . Претседател 
14 октовмри 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1233. 
Врз основа на член 89 точка 1 од Законот за редов-

ните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/ 
77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14 октомври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
1. Се разрешува од функцијата судијата на Опш-

тинскиот суд Скопје I - Скопје Златко Линин, по соп-
ствено барање.' 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4008/1 Претседател 
14 октовмри 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1234. 
Врз основа на член 89 точка 1 од Законот за редов-

ните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/ 
77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14 октомври 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО СТРУМИЦА 

1. Се разрешува од функцијата судијата на Опш-
тинскиот суд во Струмица. Никола Танчев, по соп-
ствено барање. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот надонесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник “на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4007/1 Претседател 
14 октовмри 1992 година на Собранието на Република 

Скопје „ Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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1235. 
Врз основа на член 72 став 2 и член 89 точка 1 од 

Законот за редовните судови („Службен весник на 
СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87, 
24/88,10/90 и 11/91), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 14 октомври 1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата претседател на 
Окружниот суд во Скопје. Генко Андоновски, по соп-
ствено барање. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на'Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-4011/1 Претседател 
14 октовмри 1992 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

1236. 
Врз основа на член 21 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ“ бр. 15/89,26/80,18/82,13/86, 
28/88, 27/90 и 11/91), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28.VII.1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Со оваа одлука како регионални патишта на 
територијата на Република Македонија се утврдуваат 
следните патни правци: 

- Подмоље - Радожда, и 
- Мороишки мост - Дрслајца - Биџево - Ново 

Село - Долно Татеши и Мислодежда - Присовјани -
Збажди - Локов - Селце - спој со Р-611. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Бр. 23-2171/1 
28 јули 1992 година 

Скопје 

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

1237. 
Врз основа на член 21 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ“ бр. 15/89,26/80,18/82,13/86, 
28/88, 27/90 и 11/91), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.VIII. 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ ВО РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Патниот правец Драмеч - Бигла - Трсино -
Виница се утврдува како регионален пат на територи-
јата на Ре,публика Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Бр. 23-2347/1 
28 јули 1992 година 

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

1240. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
во врска со член 75 став 4 од Законот за основните 
права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
60/89 и 42/90), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 октомври 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СТОПАНСТВО И 
ПРЕСТАНУВАЊЕ НА РАБОТНИОТ ОДНОС ПО-
РАДИ ИСПОЛНУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУ-

ВАЊЕ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА 
1. Се разрешува од должноста советник на мини-

стерот за стопанство Гаврило Гавриловски, поради 
исполнување услови за остварување право на пензија, 
заклучно со 30.09.1992 година. 

2. На Гаврило Гавриловски работниот однос му 
престанува заклучно со 30.09.1992 година. 

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

Бр. 17-1282/3 Претседател на Владата, 
2 октомври 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 

1238. 
Врз основа на член 21 од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ“ бр. 15/89,26/80,Д8/Ѕ2,13/86, 
28/88, 27/90 и 11/91), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.VIII .1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А УТВРДУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Со оваа одлука како регионални патишта на 

територијата на Република Македонија се утврдуваат 
следните патни правци: 

- врска регионален пат 106 - Беловодица - Лигу-
раса - Дуње - врска со регионален пат Р-109, и 

- магистрален пат М-27 (Ново Лагово) - Галичани 
- Кадино село - Боротино и Обрешани, врска со реги-
онален пат Р-712. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја . 

Бр. 23-1874/1 
19 и 20 август 1992 година 

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

Врз основа на член 58 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78, 43/78, 35/ 
85,17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 октомври 1992 година, донесе 

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

- СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работниците на Цента-
рот за социјална работа во Свети Николе, со која за 
индивидуален работоводен орган на Центарот е имену-
вана Благица Качанска, педагог. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-612/7 
2 октомври 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

Бранко Црвенковски, с. р. 
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1241. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

нова на член 112 од Уставот на Република Македонија и 
член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 14 
септември 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за определување на 
рокот за преземање на средствата на општествено-по-
летичките организации што се укинаа („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 41/92). 

2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението за запи-
рање на извршувањето на поединечните акти и деј-
ствија У.бр." 164/92 од 17 јули 1992 година. 

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

4. Сојузот на синдикатите на Македонија, со пред-
лог поднесен до Уставниот суд на Република Македо-
нија, поведе постапка за оценување уставноста и зако-
нитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа 
одлука и побара Судот да го запре извршувањето на 
поединечните акти и дејствија преземени врз основа на 
оваа одлука. 

Едновремено и Социјалдемократскиот сојуз на 
Македонија и Социјалистичката партија на Македнија 
поднесоа иницијативи за оценувана уставноста и зако-
нитоста на оспорената одлука. 

5. Судот на седницата и на јавната расправа утврди 
дека со член 1 од оспорената одлука се определува 
рокот за преземање на средстата на општествено-поли-
тичките организации што се укинаа со Амандманите од 

LVII до LXXXна Уставот на СР Македонија од 1974 
година, кои, согласно член 16 од Уставниот ,закон за 
спроведување на овие амандмани, ги презедоа надлеж-
ните државни органи. Со членот 2 од Одлуката се пред-
видува Министерството за правосудство и управа да ги 
преземе средствата на општствено-политичките орга-
низации кои се укинаа со состојба на 20 септември 1990 
година во рок од 10 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. Според член 3 Одлуката влегува 
во сила осмиот ден од денот на објавуваното во „Служ-
бен весник на Република Македонија“. 

Според тоа, од содржината на оспорената одлука 
произлегува дека таа тргнува од ставот дека опште-
ствено-политичките организации се укинати и дека нив-
ниот имот преминал во државна сопственост. 

На јавната распрЅава претставникот на Сојузот на 
синдикатите наведе дека оспорената одлука не е во 
согласност со уставот, бидејќи Синдикатот ниту е уки-
нат, ниту престанал да постои и дека имотот со кој 
располага не може да му биде одземен. Како во Уста-
вот од 1974 година, така и во Уставот на Република 
Македонија е предвидено правото на граѓаните да осно-
ваат синдикати заради остварување на своите економ-
ски и социјални права. 

'' Претставникот на Социјал демократскиот сојуз на 
Македонија наведе дека оваа партија е правен наслед-
ник на поранешниот Сојуз на комунистите на Македо-
нија, поради што смета дрка нема уставна и законска 
основа да му се одзеде, имотот со кој располага. 

Претставникот на' Социјалистичката партија на 
1 Македонија наведе дека Уставите од 1963 и 1974 година 
Јне ги вовеле општественр:политичките организации, 
па не можеле ни да се укинуваат со Амандманите, туку 
со нив можело да им се промени само уставната пози-
ција и функциите што Уставот им ги определил. 

Оддругите учесници на расправата беше изнесено 
мислење дека член 16 од Уставниот закон во однос на 
општестено-политичките организации треба да се тол-

кува во смисла што тој би се однесувал само на презе-
маме на оние работници и средства кои се поврзани со 
поранешните функции што ги вршеле во поранешниот 
уставен систем и дека истиот пристап важи и за членот 
238 од Законот за органите на управата. 

Според ова становиште, доколку и за општестве-
ната сопственост се прифати сопственосноправниот 
концепт односно дека средствата му припаѓаат на ко-
лективитет^ тогаш нејзината транформација не би 
можела да се решава со одлука на Владата, туку со 
закон, на што упатува и одредбата од Амандманот 1ЛХ 
на Уставот на СР Македонија, според која правата и 
обврските спрема средствата на општествената соп-
ственост се уредуваат со закон. Во овој контекст, во 
рамките на трансформацијата на општествениот капи-
тал, не се менува можноста со закон да се уредат и 
прашањата сврзани со имотот на општествено-поли-
тичките органиазции, со оглед на одредбата од пора-
нешниот член 63 од Уставот на СР Македонија од 1974 
година, според која со средствата што ги стекнуваат тие 
управуваа како со општествени. 

6. Судот на седницата и на јавната расправа утврди 
дека како основ за донесувано на оспорената одлука се 
наведени член 15 и 238 став 2 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90). Според 
член 238 став 2 од Законот работниците, опремата, 
инвентарот и другите средства, архивата и документа-
цијата, средствата за работа и другите средства на само-, 
управните интересни заедници, општествено-политич-
ките организации и другите органи и организации што 
според Амандманите на Уставот на СР Македонија се 
укинуваат или престануваат со работа преминуваат во 
органот во чиј делокруг преминуваат работите на уки-
натиот орган, организација или заедница, а ако според 
овој закон работите ги преземаат органите на управата, 
преминуваат во тие органи во рок што ќе се определи 
со општ акт на Владата. Според член 15 од Законот 
недвижностите, опремата, инвентарот и другите сред-
ства за работа што ги користат органите на управата се 
државна сопстеност и со нив располага државата, освен 
ако со закон не е поинаку предвидено. 

Судот утврди дека овластувањата од став 2 на член 
238 од Законот за органите на управата се во врска со 
член 16 од Уставниот закон за спроведување на Аманд-
маните LVII до LXXX на Уставот на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 28/90), според кој ра-
ботниците, опремата, инвентарот и другите работи, ар-
хивата, документацијата, средствата за работа и сред-
ствата на фондовите, на судовите на здружениот труд, 
самоуправните интресни заедници, општествено-поли-
тичките организации, другите органи и организации 
што се укинуваат со овие амандмани или чии функции 
престануваат, ги преземаат органите во чиј делокруг 
преминуваат работите на укинатите органи односно ор-
ганизации, а доколку таков орган односно организација 
не е утврден, преземањето ќе го изврши органот на 
управата надлежен за работите на општата управа на 
Републиката, на соодветната општина односно на град-
ската заедница. 

Со Амандманот LХХ на Уставот на СР Македо-
нија, меѓу другите, престана да важи и Оддел VIII од 
основните начела на Уставот, според кој беше утврдена 
положбата на Сојузот на комунистите на Македонија, 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македо-
нија и Сојузот на синдикатите на Македонија како опш-
тествено-политички организации со - определени 
уставни функции. 

Едновремено, со Амандманот LХХ точка 7 на 
Уставот на СР Македонија беше конституиран повеќс-
партискиот политички систем, гарантирајќи ја слобо-
дата на политичкото организирано и дејствување на 
граѓаните за остварување на нивните политички и 
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други интереси. Со точката 8 посебно се гарантираше 
слободата на синдикатното организирање и дејству-
вање. 

Со Амандманот LXXX, пак, терминот опште-
ствено-политички организации беше заменет со поли-
тички организации, а синдикалните организации го 
задржаа својот назив. 

Од изнесеното произлегува дека со означените 
амандмани не се укинуваа огпнтествено-политичките 
организации, како што е сторено со судовите на здру-
жениот труд, самоуправните интересни заедници и од-
делни фондови, туку .со нив се менува нивната уставна 
положба и им престануваат уставно утврдените функ-
ции и положба, со можност тие да се усогласат со но-
вите уставни решенија. Во таа смисла и членот 16 од 
Уставниот закон, според мислењето на Судот, се одне-
сува на преземање на оние работници, средства, опрема 
и друг инвентар на општествено-политичките организа-
ции кои служеле за остварување на уставно утврдените 
функции што им престанале. Според тоа, и овој уставен 
закон не содржи одредба од која на непосреден или 
посреден начин би произлегувало дека општествено-
политичките организации се укинати. Во оваа смисла, 
според мислењето на Судот, треба да се сфати и одред-
бата ,од член 238 став 2 од Законот за органите на 
управата. 

Од изнесеното, исто така, произлегува дека Одлу-
ката на Владата, како општ акт за извршување на Зако-
нот за органите на управата, можела да се однесува 
само на имотот поврзан со остварувањето на оние 
функции на општествено-политичките организации 
кои со споменатите уставни измени им престанале од-
носно преминале во надлежност на државните органи. 

7. Согласно член 20 од Уставот на Република Ма-
кедонија на граѓаните им се гарантира слободата на 
здружување заради остварување и заштита на нивните 
политички, економски, социјални, културни и други 
права и уверувања. .Граѓаните, според став 2 на овој 
член, можат слободно да основаат здруженија на гра-
ѓани и политички партии, да пристапуваат кон нив и од 
нив да истапуваат. Во членот 37 став 1 од Уставот 
посебно е нагласено правото на граѓаните да основаат 
синдик,ати заради остварување на своите економски и 
социјални права. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека и 
во Уставот на Република Македонија не постојат ос-
нови со акт на државен орган да се укинуваат поли-
тички организации, поради што членот 238 од Законот 
за органите на управата не може да има поинакво зна-
чење од она во однос на Амандманите од 1990 година. 
Според тоа, Одлуката на Владата и членот 238 од Зако-
нот за органите на управата можат да се однесуваат 
само на имотот поврзан со остварувањето на. оние 
функции на општествено-политичките организации 
кои престанаа односно поминаа во надлежност на држа-
вата, а не и на целокупниот имот на овие организации. 

Според тоа, оспорената одлука не може да тргнува 
од ставот дека општествено-политичките организации 
се укинати по сила на Уставот и дека нивниот имот 
преминал во државна сопственост, па согласно со тоа 
да овластува надлежен орган, кој во определен рок, ќе 
ги преземе сите нивни средства. 

Судот смета дека прашаното за статусот на имо-
тот на поранешните општествено-политички организа-
ции, се уредува само со закон во согласност со Уставот. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот сцени дека 
оспорената одлука не е во согласност со член 20 од 
Уставот на Република Македонија и член 238 од Зако-

нот за органите на управата и одлучи како во точките 1 
и 2 од оваа одлука. 

У. бр. 146/92 
14 септември 1992 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
М-р Јордан Арсов, с.р. 

1242. : 

Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-
нова на член 112 од Уставот на Република Македонија и 
член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки,, на седницата одржана на 23 септември 
1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
1. СЕ УКИНУВА член 5 дел XXXIV алинеја 1 од 

Правилникот за систематизација на работите и зада-
чите на Министерството за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и екологија, донесен од Министерот на 23 
август 1991 година, во делот во кој за началникот на 
одделението во Ошнтина Свети Николе е предвиден VI 
степен на стручна подготовка. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-
шение У. бр. 23/92 од 27 мај 1992 година, поведе по-
стапка за оценување законитоста на одредбите од пра-
вилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што се постави прашањето за нивната согласност со 
законот на органите на управата. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспорената 
алинеја 1 на член 5 дел ХХХ^-Одделение за урбани-
зам, градежништво, сообраќај и екологија во Општина 
Свети Николе, за работното место началник е предви-
ден VII! или VI степен на стручна подготовка - архи-
тектонски, градежен или правен факултет. Понатаму, 
Судот утврди дека во член 13 од Правилникот се опре-
делени работите и работните задачи за началникот на 
одделението, при што е предвидено тој да раководи со 
одделението, да ја организира и насочува работата, да 
одговара за навремено, законито и квалитетно извршу-
вање на работите и задачите што се доверени на одде-
лението, на работниците во одделението да дава по-
требна стручна помош, непосредно да подготвува по-
сложени стручни мислења, да предлага стојалишта, да 
остварува соработка со другите организациони единици 
во министерството, да води тековна преписка, да се 
грижи за стручно усовршувана на работниците и за 
работната дисциплина и да врши други работи. 

Од описот и пописот на работите и работните за-
дачи началникот на одделението произлегува дека тој 
со актот за систематизација е овластен да врши работи 
и работни задачи кои бараат висок степен Да стручност 
и самостојност во работата, за кои, според член 180 
став 2 од Законот за органите на управата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/90), извршите-
лите задолжително треба да имаат висока стручна под-
готовка. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член од правил-
никот за началникот на одделението за урбанизам, гра-
дежништво сообраќај и екологија во Општината Свети 
Николе е предвиден и VI степен на стручна подготовка, 
Судот оцени дека тој не е во согласност со означениот 
член од Законот, поради што одлучи како во точката 1 
од оваа одлука. 

У.бр. 23/92 
23 септември 1992 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

м-р Јордан Арсов, с.р. ' 
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1243. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

нова на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 23 септември 
1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 52 точка 27 од Правилни-
кот за работни односи на Претпријатието „Раде Кон-
чар“ - Заеднички дејности, во Скопје, донесен од 
Управниот одбор на 2 октомври 1991 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во претпријатието на начин 
предвиден за објавување на актите. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-
шение У. бр.43/92 од 6 мај 1992 година, поведе постапка 
за оценување законитоста на член 52 точка 27 од пра-
вилникот означен во точката 1 од ова решение, затоа 
што ве постави прашањето за нејзината согласност со 
закон. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 52 
точка 27 од Правилникот с предвидено како тешка по-
вреда на работната обврска за која може да се изрече 
мерката престанок на работниот однос да се смета бе-
справното вселувано во стан на претпријатието. 

Според член 54 став 1 и 3 од Законот за основните 
права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
60/89), работникот кој по своја вина не ги исползува 
своите должности и работни обврски или не се придр-
жува кон одлуките донесени во организацијата, од-
носно кон одлуката што ја донел работодавачот, прави 
повреда на работните обврски, што се утврдуваат со 
закон, со општ акт односно со колективен договор. 
Согласно член 58 став 1 од означениот закон за по-
тешка повреда на работните обврски се изрекнува мер-
ката престанок на работниот однос, покрај другото и за 
неизвршување и несовесно ненавремено и небрежно 
извршување на работните и други обврски. Според став 
2 од овој член, пак, мерката престанок на работниот 
однос се изрекнува и за други потешки повреди на ра-
ботните обврски утврдени со закон и со општ акт, од-
носно со колективен договор, а според став 3 со опш-
тиот акт односно колективниот договор поблиску се 
утврдуваат околностите и условите под кои повредите 
наведени во став 1 од овој член ќе се сметаат како 
потешка потврда на работната обврска, за која се изре-
кува мерката престанок на работниот однос во соглас-
ност со природата на дејноста, односно на работата што 
ја врши одделен работник. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
со Законот се востановуваат должности и работни 
обврски и се утврдуваат потешките повреди на работ-
ните должности и обврски за кои се изрекува мерката 
престанок на работниот однос. Исто така, е дадено 
овластување со општ акт на претпријатето да се утвр-
дат и други потешки повреди на работните обврски за 
кои може да се изрече оваа мерка, како и да се утврдат 
околностите и условите под кои повредите наведени во 
законот ќе се сметаат како потешка повреда на работ-
ната обврска. Но, и во едниот и другиот случај, според 
мисленото на Судот повредите мора да бидат поврзани 
со работните должности и работните обврски. 

Во конкретниот случај со оспорената одредба како 
потешка повреда на работната обврска, за која може да 
се изрече мерката престанок на работниот однос, е 
предвидено бесправното вселувано во стан на претпри-
јатието Судот смета дека бесправното вселувано не 
може да се утврди како повреда на должностите и ра-
ботните обврски, зашто непосредно не с поврзано со 

работите кои ги врши работникот и дека за таквата 
повреда не може да се предвиди мерката престанок на 
работниот однос. Исто така, Судот утврди дека мер-
ките кои можат да се преземат во случај на бесправно 
вселување во стан се пропишани во Законот за станбе-
ните односи (членовите 23 и 35 став 1 точка 14 со кои е 
пропишана и постапката), при што не се препушта ни 
едно од тие прашања да се уреди со општ акт на прет-
пријатието. 

Со оглед на износеното, Судот одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

У.бр. 43/92 
23 септември 1992 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

м-р Јордан Арсов. с.р. 

1244. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, на седницата одржана на 13 март 1991 
година, донесе 

ОДЛУКА 
1. СЕ УКИНУВА точка 3 од решенијата за давање 

согласност на Ценовник-Тарифа на услугите што ги 
врши Работната организација „Топлификација" -
Скопје преку дистрибуција на топлинска енергија на 
подрачјето на Град Скопје, донесени од Извршниот со-
вет на Собранието на Град Скопје, на 9 ноември, 20 
ноември и 4 декември 1989 година. 

2. Уставниот суд на Македонија, со Решение У.бр. 
147/90 од 30 јануари 1991 година, поведе постапка за 
оценување уставноста на одредбите од решенијата оз-
начени во точката 1 од оваа одлука, затоа што предви-
дуваат решенијата да влезат во сила независно од денот 
на објавувањето, поради што се постави прашаното за 
нивната согласност со Уставот на СР Македонија. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“ и во „Службен гласник на Град Скопје“. 

4. На седницата Судот утврди дека според точката 
3 од означените решенија тие влегуваат во сила наред-
ниот ден од денот на донесувањето, а ќе бидат објавени 
во „Службен гласник на Град Скопје“. 

5. Согласно член 260 став 1 од Уставот на СР Ма-
кедонија законите и другите прописи и општи акти на 
органите на општината и на Републиката се објавуваат 
пред да влезат во сила, а согласно член 261 став 1 
влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот на обја-
вувањето. Според став 2 на овој член, само од особено 
оправдани причини може да се определи закон, друг 
пропис или општ акт да влезе во сила во рок пократок 
од 8 дена од денот на објавувањето, или истиот ден кога 
е објавен. 

Имајќи ги предвид наведените уставни одредби, 
Судот утврди дека не постои уставна можност општиот 
акт да влезе во сила пред да биде објавен односно дека 
не може да се применува пред неговото објавувана. 

Со оглед на тоа што во оспорените одредби од 
решенијата е предвидено тие да влезат во сила наред-
ниот ден од денот на донесувањето, а не по објавува-
њето и што решенијата не се објавени во службеното 
гласило на Град Скопје, Судот утврди дека тие не се во 
согласност со членовите 260 и 261 од Уставот на СР 
Македонија и дека не можат да се применуваат. 

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

У.бр. 147/90 
13 март 1991 година V Претседател г р . “ на Уставниот суд на Македонија^ 

^ к о п Ј с м-р Јордан Арсов, с.р. 
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1245. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

нова на член 110 од Уставот на Република Македонија, 
на седницата одржана на 23 септември 1992 година до-
несе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 23 точка 6 став 1 и члено-
вите 45 и 46 од Правилникот за решавање на станбе-
ните потреби, донесен од Советот на Земјоделскиот 
факултет во Скопје на 25 октомври 1990 година, а изме-
нет и дополнет на 18 ноември 1991 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во Факултетот на начин 
предвиден за објавување на општите акти. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-
шение У.бр. 121/92 од 8 јули 1992 година, поведе по-
стапка за оценувана законитоста на одредбите од пра-
вилникот означен во точката 4 од оваа одлука, затоа 
што се постави прашањето за нивната согласност со 
Законот за станбени односи. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 23 
точка 6 став 1 од Правилникот е предвидено како чле-
нови на семејното домаќинство на работникот да се 
сметаат брачниот другар, децата на работникот и на 
неговиот брачен другар, како и лицата што работникот 
според законот е должен да ги издржува, а кои заедно 
со него живеат во трајна заедница. 

Според член 10 став 2 од Законот за станбените 
односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75, 27/ 
86 и 1/90), како членови на семејното домаќинство на 
носителот на станарското право се сметаат брачниот 
другар, децата на носителот на станарското право и на 
неговиот брачен другар, внуците кои од своето раѓање 
живеат со носителот на станарското право, како и ли-
цата кои носителот на станарското право според зако-
нот е должен да ги издржува односно лицата кои според 
законот се должни да го издржуваат носителот на ста-
нарското право, а кои заедно со него трајно живеат. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба од 
Правилникот се стеснува кругот на лицата асон законот 
ги определува како членови на семејното домаќинство, 
Судот оцени дека оспорениот член од правилникот не е 
во согласност со член 10 став 2 од Законот. 

5. На седницата Судот утврди дека во членовите 45 
и 46 од Правилникот е предвидена обврска за здружу-
вана на сопствени средства заради стекнување на ста-
нарско право на стан во општествена сопственост и се 
утврдени критериуми ?за висината на учеството. 

Во член 42-а одо Законот за станбените односи 
беше предвидено со самоуправиот општ акт да се утвр-
дува и обврска за здружување на сопствени средства со 
општествени средства заради здобивање со станарско 
право на стан во општествена сопственост, а со изме-
ната на Законот за станбените односи („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 11/91) оваа обврска 
престанува. 

Според член 52 од Законот за основните права од 
работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/89), 
работниците ги користат средствата за заедничка по-
трошувачка по основ на распределба според трудот и 
солидарноста според основите и мерилата утврдени со 
општ акт односно колективен договор. 

Со оглед на тоа што според член 45 и 46 од Правил-
никот сопственото учество претставува услов за сте-
кнување на станарско право надвор од условите утвр-
дени во Законот за, станбените односи и што со тоа се 
доведува во прашање начелото на солидарност утвр-
дено во член 52 од Законот за основните права од ра-

ботниот однос, Судот оцени дека тие не се во соглас-
ност со означените законски одредби. 

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

У.бр. 121/92 
23 септември 1992 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с.р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Ариф Исени, ул. „376" бр. 58, 
нас. Шуто Оризари - Скопје, против тужената Слаѓана 
Јовановиќ, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Слаѓана Јовановиќ да се 
јави во Општинскиот суд Скопје II - Скопје во рок од 30 
дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да 
ја достави на судот точната адреса. 

Доколку не се јави во рок од 30 дена, ќе биде 
застарувана од-привремениот старател Моневски Вале-
ријан, адвокат од Скопје. 

Од Општинскиот суд Скопје И - Скопје, XII П.бр. 
1731/92. (241) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор за 
развод на брак по тужба на тужителот Абази Ганија од 
с. Балиндол, против тужената Абази родена Малиќи 
Емрије од Гостивар, сега со непозната адреса во САД. 

Се повикува тужената да се јави во Општинскиот 
суд во Гостивар, или да постави полномошник кој ќе ја 
застапува. 

Доколку тужената не се јави во постапката ќе ја 
застапува привремениот застапник Петрески Васил од 
Гостивар. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 887/92. 
(242) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД 

Општинскиот суд во Охрид ја повикува секоја ор-
ганизација или поединец - граѓанско лице, што ќе доз-
нае или пронајде чекови на тековна сметка број 841-15-
45/53 од Експозитура на Љубљанска банка - Охрид, 
издадени на ден 17.VII.1992 година и тоа од број 905526 
до 905530, кои не се користени, да го извести Општин-
скиот суд во Охрид или Експозитурата на Љубљанска 
банка - Охрид, во рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на РМ“ и на описните 
табли на Општинскиот суд - Охрид и Експозитурата на 
Љубљанска банка - Охрид. 

Од Општинскиот суд во Охрид, ВПП.бр. 177/92. 
(239) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Сулеј-
мани Шерифе од Тетово, ул. „Питу Гули“ бр. 23, про-
тив тужениот Сулејмани Насер од Тетово, а сега со 
непозната адреса во странство. 
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Бидејќи тужениот Сулејмани Насер се наоѓа во 
странство со непозната адреса се повикува во рок од 15 
дена да се јави во судот или, пак, да достави свое полно-
мошно. По истекот на рокот, на истиот ќе му биде 
поставен привремен старател преку Центарот за соци-
јални работи - Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1203/92. 
(240) 

З А П И Ш У В А Њ Е ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 
10529/92, на регистарска влошка бр. 1-23650-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на мешовита банка Љубљанска банка -
Македонска банка а.д. Скопје од следните основачи: Љубљанска банка 
а д. Љубљана; „Агрокуманово" а.д. - Куманово; а.д. „Агром" извоз -
увоз - Скопје; „Агромеханика“ а.д. Скопје; „Агроплод" АДМС - Ресен; 
„Алкалоид" а.д. Скопје; „Автоцентар" АДППМВ - Скопје; Автоко-
мерц а.д. Скопје; „Алумина" а.д. Скопје; „Базар“ УГШ13 - Скопје; 
„Бетон“ ГП - Скопје; „Благој Мучето“ печатница - Струмица; Делика-
тес ПТП - Тетово; Дијос АДМС ДОО ЛОС Масив - Струмица; Електро-
метал а.д. - Скопје; ЕМО а.д. Охрид; Единство Битко а.д. - Тетово; 
„ЕЛМАР" а д. - Штип; Ф-ка за каблови „9 Мај“ - Неготино; „Газела“ 
а.д. - Скопје; „Градинг" ОП - Скопје; „Гранит“ ТП - Скопје; „Грозд“ 
а.д. - Струмица; Хемтекс ОП - Скопје; Континентал а.д. - Битола; 
„Јавор“ а.д. Холдинг компанија ДОО Репроматеријали - Битола; Хол-
динг ком. а.д. „Јавор Ангротекстил" - Битола; „Хронометар" а.д. -
Скопје; Ф-ка „Карпош“ а.д. - Скопје; Интерпромет ТП Велосипедист -
СКОНЈС; ИНОС а.д. - Скопје; Интекс а.д. „Езерка" - Охрид, „Јака-80" 
а.д. - Радовиш; Југомагнат 5 а.д. - Скопје; „Југотекс" а.д. Струмица; 
Југотрговија а.д. - Скопје; ЈКП „Комуналец^4 - Скопје; „Конекс" ТП -
Скопје; „Македонија дрво“ ОП - СкоиЈе; „Македонка“ Т1С- Штип; 
„Маврово“ Ш - Скопје; „Меркур - Импорт“ ТП - Скопје; „Млаз“ а.д. 
- Богданци; „Мокел" Д .О.О. ТК - Битола; Макметал Инжињеринг а.д. -
СКОИЈС; Мак - Комерц 133 - Кавадарци; „Нова Трговија“ ТП - Штип; 
„ОИ РИМ Битоласил" Битола; „Отекс" Т К - Охрид; а.д. „Фустеларко 
Борец“ - Битола; „Пелагонија" ГИ - Скопје; Погон РЕК Битола ИЛИ 
- Битола; АДМС ЗИК „Пелагонија" Ф-ка за шеќер - Битола; АДМС 
ЗИК Струмица - Струмица; ДОО „Винал" - Штип; 3 3 „Брант Петру-
шев“ - Богданци; „Жито Лукс“ а д. - Скопје; АДМС Жито Битола -
Битола, „Преснатекс" а.д. Ресен; ПОС „Преспатранс" - Ресен; Прет-
пријатие ЧИК - Куманово; МТС - Скопје; „Славија“ а.д. - Скопје; 
„Стококомерц" а.д - Скопје; „Техноинжинеринг" претпријатие -
Скопје; „Технометал Вардар“ а.д. - Скопје; „Тетекс" а.д. Тетово; 
„Тиквеш Комерц“ ПОС - Кавадарци; „ Тиквеш транс“ а.д. Кавадарци; 
„Трготекстил" Малопродажба а.д. - Скопје, „Тиквеш погон Винар-
ство“ АК Кавадарци; „Ватекс" ТП - Валандово; Вишешница ТУП -
Кавадарци, Водостопанство „Пелагонија" ВО П - Битола; ВРО Водо-
стопанство „Преспаиско Езеро“ - Ресен; ЗИК „Лиска Река“ - Валан-
дово; ДОИ „Промет“ - Богданци; 3 3 Мрзенци - Гевгелија; Златара 
„Рубин“ а.д. - Скопје; „Унинром" а.д. - СКОПЈС. 

Банката ќе ги врши следните работи; депозитна! работи; кре-
дитни работи; девизни и девизно - ,валутни работи; осигурување депо-
зити; гаранциски работи; дисконтни работи; емисиски работи; депо 
работи; работа со ефектива; вршење работи од платниот промет, здру-
жување средства и заеднички вложувања и работи на финансирање на 
развојот; работи на посредување во банкарството и другото финанси-
ско работење; деловиќ финансиско советување и други банкарски и 
финансиски работи, а од работење со странство ќе врши: депозитни 
кредити; кредитни работи; девизни и девизно - валутни работи; гаран-
циски работи; дисконтни работи, емисиони работи; дено работи; ра-
боти со ефекти на; работи од платниот промет и други работи од обла-
ста на банкарството и финансиското работење, а во согласност со 
Законот и основачкиот акт. 

Банката во правниот промет со трети лица настапува во свое име 
и за своја сметка, а во свое име за сметка на други лица, во име и за 
сметка на други лица, без ограничување. Банката за обврските и одго-
ворностите во правниот промет одговара со средствата со кон распо-
лага. Лице овластено за застапување е Трпески Зоран, претседател, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 10529/92. (1476) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег.бр. 1707/ 
92 од 25.У1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-602-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на 
ПОС за угостителство и трговија „Овче Поле“ Св. Николе, Д.О., 
плоштад „Илинден“ бр.1, с л следните податоци: Се брише досегапшиот 
застапник Оградил Атанасов - директор, а се запишува новиот застап-
ник Тони Митев, е.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег.бр. 1707/92. (2666) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег.бр 1452/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-343-0, го запиша во судскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Претпријатието во општествена соп-
ственост за превоз на патници и стока, шпедиција, промет и туризам во 
земјата и странство, ремонт, сервис и промет со моторни возила и 

резервни делови „Балкан - Експрес“ - Штип, Д.О., ул. „Индустриска“ 
бб со дејноста: менувачки работи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег.бр. 1452/92. (2098) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 8191/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-21367-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието под фирма: „Интеркомерц 
Траде" Претпријатие за надворешна и внатрешна трговија и производ-
ство во мешовита сопственост, д.о.о, со полна одговорност, Скопје, ул. 
„Иво Лола Рибар“ бр. 72. Претпријатието е основано со договор за 
основање од 3.IV. 1992 година. Основачи : „Интсркомерц" а.д. - Бел-
град, Димитровски Михаил, ул. „Волгоградска" бр. 4-Ш1, Скопје. 

Дејности во внатрешен трговски промет: 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, 070230, 070240 
070250, 070260, 080201, 080202, 110109, 090121, 090129, 011527 , 060501, 
060502, 110302, 110303, 110309, 110403, 110404, 110620, 110902, 110909. 

Дејности во надворешно трговски промет: 070310, 070320; заста-
нување и посредување во надворешно - трговскиот промет на стоки и 
услуги, продажба на странска стока од консигнациони складнине; про-
дажба на странска и домашна стока во слободни царински продавници; 
вршење на сервисни услуги за одржување на увезената опрема и трајни 
добра за лична потрошувачка; застапување домашни претпријатија во 
странство; реекспорт; вршење на стопански дејности во странство; 
и зведување на инвестициони работи во странство; пружање марке-
тиншко - консалтинг и други услуги; прибавување и отстапување права 
на индустриска сопственост, знаења и искуства (кпо\у - Ио\у); странски 
туристички промет; застапување; посредување; промоција и пропа-
ганда; туристичко - агенциски работи (иницијатива и рецептива), осно-
вање на мрежа на пословни единици, претставништва на мешовити 
друштва и др. 

Неограничени овластувања; потполна одговорност. 1 

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно 
трговскиот промет е Димитровски Михаил, в, д. директор на Д.О.О., со 
ограничени овластувања. Со согласност на Управниот одбор располага 
и го оптеретува подвижниот и неподвижниот имот; врши инвестирања; 
располага со средства на друштвото чија вредност поединечно преоѓа 
6.000 Д КМ во денарска противвредност; дава кредити - заеми за сметка 
на добивка на друштвото; врши промена на организацијата на друш-
твото. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 8191/92. (2870) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3930/92, на регистарска влошка бр. 1-18749-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија и превоз „Беље", 
д.о.о. Скопје, ул. „Беласица“ бб. Основано со одлука од 31.111.1992 
година од странски основач „Беље" ПИК од Дарда. 

Дејности: 070250, 070240, 070230, 070229, 070226, 070224, 070223, 
070221, 070219, 070213, 070212, 070211, 070150, 070140, 070132, 070128, 
070127 , 070123, 070122, 070121, 070113, 070112, 110103, 110309, 110909, 
110902, 060503, 060502,070310,070320. г 

Неограничени овластувања и целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во земјата и странство е Трифу-

новски Миле, е.д. директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр.3930/92. (1956). 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3489/92, на регистарска влошка 1-17633-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и мало и 
увоз-извоз „Боми", Д . О . О , ; Скопје, ул. „ЈаниЛукровски“ бр. 18-3/10. 
Основач: Бобан Џороски од Скопје, со одлука бр. 01-1/1 од 25.III. 1992 
година. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 07(5114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070228, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 013400, 
110309, 110909; работи во надворешно-трговскиот промет: 070310, 
070320, посредување и застапување. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица ќе истапи во 
свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет 
одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување е Бобан 
Гороски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, срег.бр. 3489/92. (1957) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 4963/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-19207-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија, производство и 
услуги, увоз-извоз „Паланка“, Д.О., Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 24-1/24. 
Основач: Димитровски Добри. 

Дејности: 012622, 012820, 012830, 013121, 070111, 070112, 070113, 
070114 , 070121, 070122, 070123, 070124, 070127 , 070126, 070128, 070129, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070227, 070229, 070250, 080190, 090150, 090160, 100351, 110309, 
110909. 

Се запишува надворешно-трговско работење: 070310, 07320. 
Неограничено о“властување, целосна одговорност. ѓ ' ' 
Директор е Димитровски Добри, со неограничено овластување. 

Застапник во надворешно-трговско работење е Димитровски Добри 
(директор). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр, 4963/92. (1958) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4964/92 на регистарска влошка бр. 1-19206-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријтието за трговија, производство и 
услуги, увоз-извоз „ТИН", Ц.О., Скопје, ул. „Виа Игнатија" бр.24/2-12. 
Основач: Матковски Ненад. 

Дејноста: 012622, 012820, 012830, 013121, 070111,070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070127, 070126, 070128, 070129, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070227, 070229, 070250, 080190, 090123, 090124, 090131, 090150, 
090160, 100351, 110309,110909. 

Се запишува надворешно-трговско работење: 070310, 07020. 
Неограничено овластување: Целосна одговорност. 
Директор, е МИТКОВСКИ Ненад, неограничено овластување. За-

стапник во надворешно-трговско работење .е Митковски Ненад (дирек-
тор). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4964/92, (1959) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1669/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-2313-0, запиша во судскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Претпријатието во приватна сопстве-
ност за внатрешен и надворешен трговски промет и угостителство 
,Делта“, со П.О., ул. „Сутјеска" бр. 433/2, со дејностите: 08020 тури-
стичко посредување, 080201 - туристички агенции; 080202-туристички 
бироа. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег.бр. 1669/92. (1960) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4367/92, на регистарска влошка бр. 1-20361-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги 
„Мак-Инг контипромет" извоз-увоз, д.о.о., Скопје, кеј „13 Ноември“ 
бр. 1/2. Претпријатието е основано со акт за основање од 1.IV. 1992 
година, а основачи се: Јован Ристиќ од Скопје, М.Б. 2001943450025, 
Тодорка Ѓурчиновска од Скопје, М.Б. 3112971478016, и АД „Инжене-
ринг контипромет" од Приштина. 

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, 110302, 110303, 
110304, 110301, 110309,110909. 
Дејности во надворешно-трговски промет: 070310,070320; застапување 
и посредување во прометот со стоки и услуги; консигнација; реекспорт 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот 

промет е Јован Ристиќ, е.д. директор, со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4367/92. (1961) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со ,решението Срег. бр. 
3805/92, на регистарска влошка бр. 1-18824-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет 
и услуги „Кандела" експорт-импорт, Ц.О., Куманово, ул. „Моша Пија-
де“ бр. 208-а. Претпријатието е основано со акт за основање од 
21.Ш. 1992 година. 

Дејности: 011941, 011949, 011990, 012310, 012321, 012322, 012323, 
012421, 012614, 012615, 012622, 012623, 013121, 013909, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 070260, 
070270, 070310, 070320, 110403, 110404, 110909, 130233. . 

Кон дејностите во надворешно трговскиот промет и: посреду-
вање и застапување во промет со стоки и услуги; работи на снабдување 
и продажба на стоки во слободни царински продавници, малопродажен 
промет со соседни земји, компензации, реесконт. Неограничени овла-

, сгувања. Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во надворешно-трговски промет с 

Смиљковиќ Љупчо, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3805/92. (1962) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1554/ 
92, на регистарска влошка бр. 1^4358-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на 
големо и мало, туризам и услуги „ФИС КОМЕРЦ“ увоз - извоз. 
Д.О.О., Пехчево, ул. „Младинска“ бр. 1. Основач Александар Капу-
ш е ве к и од Пехчево. 

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 0703, 07031, 
070310,07032,070320,0802,080201,080202,09012,090123,090129,09014, 
090140, 09015, 090150, 11040, 110404, 110909. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограни-
чени овластувања. Во правниот промет со трети лица претпријатието 
одговарало сите свои.средства, П.О. 

В. д. директор на претпријатието е Александар Капушевски кој е 
и застапник во надворешно-трговски промет со неограничено овласту-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1554/92. (1563) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
6087/92, на регистарска влошка бр. 1-19487-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието во мешовита сопстве-
ност за трговија, производство и инженеринг „Мастра", д.о.о.. Титов 
Велес. Основачи: „Астра" Зунања трговина, Љубљана, и Димитар Шо-
пов од Титов Велес. 

Дејноста: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
07012, 070122, 070123; 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 07013, 
070140, 070132, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070250, 110302, 110303, 110309, услуги за внатрешна и меѓуна-
родна шпедиција, посредување, вршење комисиони работи во областа 
на прометот со стоки и сл., 110902 - приредување на саеми и изложби, 
110909 - останати неспомнати услуги, услуги на подрачјето на финансо-
виот промет, финансов инженеринг, застапување и др., 0703 надво-
решна трговија, 070310 - надворешна трговија со прехранбени произ-
води, 070320 - надворешна трговија со непрехранбени производи, не-
споМанзи услуги во надворешниот промет; посредување, лизинг, фи-
нансиски инженеринг, советување, неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Лице овластен за застапување на странски фирми, за застапување 
во внатрешен и надворешен промет е Димитар Шопов, в.д. директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6087/92. (1964) 

Окружниот сгпански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5682/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-19498-0-0-0, го запиша во судскиот 
рс! метар основањето на Претпријатието за промет и консалтинг „Са-
миот“ експорт-импорт, Д.О.О., Скопје, ул. „Антоние Грубишиќ" бр. 5 
Основачи: Самарџиќ Зоран, Самарџиќ Олга и Самарџиќ Јован со од-
лука за основање од 14. V. 1992 година. 

Дејноста: 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070Ј27, 070128, 070129, 070132, 
070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080190, 080201, 
080202,110309,110402,110403, 110404, 110903,110905, 110909; откуп на 
сурова кожа, сточарски и земјоделски производи, добиток, јагниња, 
живина, шумски плодови, печурки, полжави и водоземци; 120190, 
070310, 070320; застапување; посредување; изработка на проекти; 
сгручно-технички надзор над изведување на градежни објекти; изведу-
вачки и консултанти инженеринг, давање стручна помош односно 
консултанти услуги. 

Неограничено овластување; целосна одговорност. 
Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет претпријати-

ето ќе го застапува Самарџиќ Зоран, директор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр.5682/92. (1952) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4956/92, на регистарска влошка бр. 1-19213-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за внатрешна и надворешна 
трговија на големо и мало, производство и услуги „ТБК-КОМЕРЦ", 
Ц.О., Богданци. Скратеното име на фирмата гласи: Претпријатие 
„ТБК-КОМЕРЦ", Ц.О., Богданци. 

Дејноста: 013030, 013071, 013072, 013073, 013074. 013099, 070111, 
070112, 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, 080111,080112, 080201, 080202, 080190, 
110309, 110909, 100109, дејности во меѓународниот промет: 070310, 
070320; работи на посредување во надворешно-трговскиот промет, ра-
боти на застапување на странски лица во Југославија, увоз-извоз на 
стоки во малограничниот промет со сите соседни земји: Унгарија, Ру-
му кија, Грција, Бугарија, Албанија, Италија и Австрија продажба на 
странски и домашни стоки во слободни царински продавници. 
Дејноста на претпријатието во приватна сопственост е: внатрешна и 
надворешна трговија на големо и мало, производство и услуги. 
Неограничени овластувања; целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен про-
мет е Трајков Васил, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4956/92. (1953) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 362/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4428, го запиша во судскиот регистар 
основањето на приватното претпријатие за трговија на големо и мало 
увоз-извоз „Гоја“. Ресен, ул. „Коле Неделковски“ бр. 31, п.о. 

Дејности: 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212. 
070213, 070219, 070221, 070223. 070224, 070225. 070226. 070229. 070250. 
090209, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските одговара со целокупниот имот-
потполна одговорност. Го застапува Павловски Николче, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 362/92, (1954) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5404/92, на регистарска влошка бр, 1-19585-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за прозводство, промет и 
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услуги на големо и мало „Дим-Ко", Д.О., експорт-импорт Куманово, 
ул. „Пере Тошев“ бр. 3. Претпријатието е основано со акт за основање 
од 4. V 1992 година 

Основач е. Димитровски Живорад од Куманово. 
Дејности- 070111, 070112, 070113, 070114, 070110,070121, 070122, 

070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150 , 070211, 070212 . 070213, 070214, 070219 , 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 110309, 070229 , 070230, 070250, 070260, 
012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012623, 012699, 012820, 
012830, 012701, 012810, 011314, 011315, 011319, 011320, 011390, 011419, 
012310, 012321, 012322, 011920, 012421, 012429, 013400, 013909, 013041, 
013042, 013050 , 020202, 020201, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 
0801, 08012, 080121, 080190. Дејности во надворешно трговски промет-
070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своЈа сметка За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите средства. 

Лице овластено за застапувње во внатрешно и надворешно-тргов-
скиот промет е Димитровски Живорад, работоводен орган, со неогра-
ничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5404/92. (1955) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 5904/ 
92, на регистарска влошка бр 1-20703-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Градежното - проектантското претпријатие, 
експорт - импорт „КГС", ц.о., ул. „Сердарот“ бр. 10, Скопје. Претпри-
јатието е основано со акт за основање бр. 01 до 15.У.1992 година, а 
основачи Станкоски Гоце. 

Дејности: 012321, 050100, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070122, 070123, 070124 , 070115, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213/070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 080190, 080210, 080202, 090160, 100101, 110401, 110402, 110403, 
110404, 050209, 110309, 110909; надворешна трговија: 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешно-
-надворешниот промет е Станковски Гоце, директор, со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 5904/92 (2226) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3236/ 
92, на регистарска влошка бр 1-18172-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, сервис и 
трговија на големо и мало „УНИТЕХНА", Д.О., увоз - извоз, ул. 
„Доне Божинов“ бр. 22/4, Куманово. Претпријатието е основано со 
одлука за основање од 19.111.1992 година, а основач е Владимир Дона. 

Дејности: 011430, 011723 , 011724, 011729, 011741, 011749, 011799, 
012323, 012522, 012613, 012622, 012810, 012820, 012830; 013021, 013022, 
013111, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 013400, 013909, 
050301, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114 , 070122, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, откуп на земјоделски производи; 
070221, 070222, 070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 080190, 090121, 090122, (Ј90Ј31, 090132, 090133 , 090139, 090150, 
090160, 110109, 110302, 110303, 110309, 110403, 110903, 110909; надво-
решно трговско работење: 070310, 070320; застапништво и посредниш-
тво; реекспорт; консигнациона продажба, меѓународен транспорт; ма-
лограничен промет со Албанија, Грција, Бугарка, Романија, Унгарија, 
Австрија и Италија; слободни царински продавници. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своЈа сметка. Претпријатието за обврските сторени во 
правниот промет одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Владимир Дона, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 3236/92. (2228) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3956/ 
92, на регистарска влошка бр 1-1314-0-0-0, IV запиша во судскиот 
регистар проширувањето на „Метал Промет“, А.Д. за внатрешна и 
надворешна трговија со, Д.О , ул. „Маршал Тито“ бб, Кавадарци. 

Претпријатието ги проширува следните дејности во внатрешен 
промет 110309, 110909, надворешно-трговски промет со следните деј-
ности. посредништво, застапништво, комисиони работи; внатрешна и 
меѓународна шпедиција 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 3956/92. (2229) 

Окружниот стопански суд но Битола, а) решението Срег.бр. 
1871/92, на регистарска влошка бр 1-540-13, Ја заниша во судскиот 
регистар пренотацијата на олуката - и издвојување на ОТГ - Цен-
трално основно училингге' ,,Даме Груев“, Битола, од составот на РО за 
оновно образование и воспитание „П Октомври“. Битола. 

Од Окружниот стопански суд но Скопје. Грег бр 1X71/92 (2230) 

-
Окружниот стопански суд во Биотола со решението Срег. бр 

1943/92. на регистарска влошка бр Ф5636. ѓо запиши но судскиот реги-

стар конституирањето на Работната организација - Основно училишЛ 
„Климент Охридски“, Битола. 

Дејност: 120111. ' 
Полни овластувања; полна Одговорност. 
Обедниковска Ристоска, директор со неограничени овласту-

вања, во рамките на запишаната дејност. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1943/92. (2231) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
1883/92, на регистарска влошка бр. 1-540-18, ја запиша во судскиот 
регистар пренотацијата на одлуката за издвојување на ООЗТ - цен-
трално основно образование „Климент Охридски“, Битола од составот 
на РО за основно образование и воспитание „П Октомври“, Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1883/92. (2232) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
1939/92, ја запиша во судскиот регистар Работната организација - Цен-
трално основно училиште „Даме Груев“, Битола. 

Дејност: 120111. 
Полни овластувања; полна одговорност. 
Борис Стојановски, директор со неограничени овластувања, во 

рамките на запишаната дејност. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1939/92. (2233) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
1875/92, на регистарска влошка бр. 1-540-09, ја запиша, во судскиот 
регистар пренотацијата на одлуката за издвојување на ООЗТ - Цен-
трално основно училиште „/(-р. Трифун Пановски“, Битола од соста-
вот на РО за основно образование и воспитание „П Октомври“, Би-
тола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1875/92. (2234) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
1940/92, Ја запиша во судскиот регистар Работната организација - Цен-
трално основно училиште „Д-р. Трифун Пановски“. Битола. 

Дејност: 120111. 
Полни овластувања, полна одговорност. 
Поповски Веле, директор со неограничени овластувања, во рам-

ките на запишаната дејност. 
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 

1940/92 (2235) 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1951/92, на 
регистарска влошка бр. 1-1951, го запиша во судскиот регистар консти-
туирањето на Работната организација - Централно основно училиште 
„Славко Лумбаровски", с. Пошти. 

ДСЈНОСГ 120111. 
Полни овластувања, полна одговорност. 
Стојановски Методија, директор со неограничени овластувања, 

во рамките на занишната ДСЈНОСТ. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1951/92. (2236) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
1885/92, на регистарска влошка бр. 1-540-03, ја запиша во судскиот 
регистар пренотацијата на одлуката за издвојување на ООЗТ - Цен-
трално основно училиште „Славко Лумбарковски", с. Новаци од соста-
вот на РО за основно образование и воспитание „П Октомври“, Би-
тола. - ј ,,-

Од Окружниот стопански суд во Битола, СреГ.бр. 1885/92. (2237) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9653/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18987-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија „ТЕА“, со ц.о., ул. „М. Тито“ бр. К), Кратово. Претпријати-
ето е основано со акт за основање од 5. XI 1.1991 година, а основач е 
Татјана Јанакиевска - Стафановска. 

Дејности: 07021, 070211, 070212, 070213, 070219, 07(122, 070223, 
070224 , 070225, 070226, 070290, 0701, 07011, 070111, 070112 , 070114, 
070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 0112, 011299, 01019, 
011949, 011941, 011990, 01242, 01242, 012421, 01302, 013021, 013022, 
01312, 013121, 013122, 0134, 013400, 013500, 08012, 080129^ 080190, 
070310, 070320. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за затнување во внатрешното и надворешното 

работење е 'Татјана Јанакисвска - Стафановска, директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С.рег.бр. 9653/92. (2238) 
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070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 0701450, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227,070229,070230,070240, 070250,070260, 070310,070320; продажба 
на стоки во слободни царински продавници; посредување и застапување 
на странско лице; консигнациона продажба; реекспорт. 

Неограничени овластувања: целосна одговорност. 
ПретприЈатието во внатрешен и надворешен трговски промет ќе 

го -застапува Котески Тони, в.д. директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 4824/92. (2239) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр 
1752/92, на регистарска влошка бр. 1-318, го запиша во судскиот реги-
стар усогласувањето на РО Медицински центар „Борка Талески“ -
Прилеп со Законот за здравствена заштита и организирање во Јавна 
здравствена организација Медицински центар ,,Борка Талески“, При-
леп, п.о. 

Дејности: општа медицина и домашно лекување, здравствена 
заштита на децата, здравствена заштита на учениците и младината, 
здравствена заштита на жените, пнеумофтизиолошка заштита, стома-
толошка заштита, рендген дијагностика, лабораториска дејност, обез-
бедување со лекови, пеливан е итн а патронажа, социјалистичко кон-
султативна и болничка заштита, внатрешни болести, детски болести, 
општа хирургија, акушерство и гинекологија, анестезија и реанима-
ција, биохемиско и лабораториски испитувања, радиолошка дијагно-

- етика, дијализа, обезбедување на крв и крвни деривати, обезбедување 
на лекови и санитетски средства, обдукција Б биопсија, услови за изола-
ција, на заболените од заразни заболувања, неуропсихијатриски забо-
лувања, очни заболувања, заболување на уво. нос и грло, ортопедија, 
физикална терапија и рехабилитација, максилофацијална хирургија и 
стерилизација. Заводот за здравствена заштита собира, обработува и 
анализира податоци за заболувањата и смртноста на населението; 
други податоци за здравствената состојба на населението, за хигаено-
спидсмолошката состојба, за заразните и другите болести кои имаат 
социјално и медицинско значење, како и за други еколошки услови, 
собира, обработува и анализира податоци поврзани со здравствена деј-
ност, ги проучува и следи хигиенските и другите услови во“ поглед на 
заштитата на воздухот, прехранбените продукти и предметите за општа 
употреба, водата за пиење, отпадните води и цврстите материи и уче-
ствува во превентивиот санитарен надвор над изградба на други об-
јекти, работи на работите за организација и планирање на здравстве-
ната заштита, пружа здравствена заштита на работниците, врши епиде-
молошко санитарно хигиенска дејност, врши микробиолошки, парази-
ти лош ки и хигиенски токсиколошки, биохемиски и други лаборатори-
ски анализи, врши здравствено статистичка дејност, ја проучува исхра-
ната на населението, како и заболувањата и состојбите кои се после-
дица на несодветна исхрана и предлага мерки за нивно останување. 
Аптеката врши фармацевтска здравствена дејност и тоа: набавка, сме-

ч стување, чување, издавање, испитување и контрола на лекови, санитет-
ски материјали и средства и лековити супстанци, изработува маги-
стрални лекови и гал е неки деривати, произведува инфузиони раствори 
и други фармацевтски производи, дава упаства за издадените лекови, 
набавува и издава средства, диетална исхрана, ортопедски помагала, 
прибори и медицински инструменти. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1752/92. (2107) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1718/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-295-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Станбената задруга „Јавор“, Радовиш, Н.О. 

Основачи се Билјана Лукарова, Тодор Лукаров. Бота Лукарова, 
Илија Дукоск. ( 

Дејности: вршење инвес?титорски работи, за изградба на семејни 
станбени згради и станови, канони делови простории, доколку истите се 
наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат и становите на члено-
вите на задругите; Организирање на штедење за стан за членовите на 
задругата; купување на станбени згради и станови, како и деловни 
простории доколку истите се предвидени во станбената задруга, во која 
се наоѓа и станот на членот на станбената задруга, заинтересиран за 
вршење на дејност со личен труд од општествени и правни лица, за 
потребите на своите членови; набавување на градежен и друг материјал 
и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни 
простории за своите членови; одржување на станбени згради и станоЈви 
на членовите на задругата. Задругата може да ги врши и сите други 
дејности што не се со закон забранети. 

Во правниот промет со трети лица задругата има неограничени 
овластувања. Во правниот промет со трети лица задругата одговара со 
сите свои средства (потполна одговорност). Задругата кеја претставува 
и застапува со неограничени овластувања директорот Билјана Лука-
рова. 

Од Окружниот стопански суд к ) Штип, Срег. бр. 1718/92. (2108) 

Окружниот стопански суд во С/копје, со решението Срег. бр. 
5277/92 на регистарска влошка бр. 1-19891-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „Л ида гал-Комерц“. Д.О.О, со Н.О., експорт-импорт-Скопје, 
ул. „Штросмаерова" бр. 21. Скратен назив на фирмата е III1НУ Ј1и-
Ком", Д.О.О., с к спорт-импорт^ 'копје Претпријатието е основано со 
акт за основање бр. 01-001 од 10.VI. 1992 година, од основачот Иван 
Лепчески. 

Дејност : 020! 10. 110109, ОЗОООЗ, 070111, 070112 . 070113, 070114. 

070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070П2У, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213 , 070214 , 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260. 
080190, 080201, 080202, 110909. Дејности а во надворешен трговски 
промет: 070310, 070320,посредување и застапување во прометот на про-
изводи и услуги, реекспорт, малограничен промет со Бугарија„ Грција и 
Албанија. Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува 
во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со сите свои средства-потполна одговоров, (П.О.). 
Претпријатието го застапува и претставува Иван Лепчески, директор, 
со неограниени овластувања, кој ќе го застапува и во надворешно-
трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5277/92. (2109) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1624/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4416-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Услужно, трговско претпријатие „Дивас", п.о., експорт-
импорт ,Струмица. Основач е Васко Бозов кој за обврските не одго-
вара. Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121. 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 
070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225, 070226, 
070229, 070230, 070250, 070260, 070310, 070320, 060502 , 030003, 090131, 
090132 , 090181, 090189; малограничен промет со Бугарија и Грција; 
набавка и продажба на репроматеријали и земјоделски машини за по-
требите на претпријатието и кооперантите. 

Претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обвр 
ските спрема трети лица одговара со сите средства со кои располага -
потполна одговорност, п.о. 

Директор застапник во надворешен промет е Васко Бозов, со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд Штип, Срег. бр. 1624/92. (2111) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението срег. бр. 4913/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18957-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие на големо и мало 
,Ленка“, Ц.О., увоз-извоз, титов Велес, ул. „Игманска" бр. 109. 

Дејности: 060601, 060602 , 060501, 060502, 060503, 0701 П , 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, 110309, 110909. 

Надворешно-трговска дејност: 070310, 070320; посредување и за-
стапување во прометот на стоки у слуги; меѓународна шпедиција; аген-
циски услуги во транспортот; коснигнациона продажба. 

Целосна одговорност; неограничени овластувања Десанка Ден-
кова, директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4913/92. (2112) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег.бр. 1799/ 
92, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието за 
производство и трговија „МОНОБЛАТ", увоз-извоз, П.О., ул. „Кара-
ман Атанас“ бр. 69, Струмица. Основач е Узунов Златко со МБ 

- 2109967460027 и л.к. 150922. 
Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 

070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070131,070132,07014, 070140,07015,070150, 0702, 07021, 070211,070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 
070226, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 
070260,0703,07031,070310,07032,070320,09012,090123,090121,050302. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, потполна 
одговорност. 

Директор на претпријатието е Узунов Златко, застапник во над-
ворешниот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег.бр. 1799/92 (2218) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 6918/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-20461-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги на големо и мало , ,АДУТ-КОМНР1К Д.О.О., експорт-импорт, 
ул. „Кеј 13 Ноември“ бр. 64, Скопје. Скратен назив: „АДУТ-КО-
МЕРЦ", Д.О.О., експорт 
-импорт. Скопје. Основач на претпријатието е Туран Адем, со акт за 
основање од 8.VI. 1992 година. 

Дејности: 011430, 011724, 011729, 011799, 011920, 011930, 011941, 
011949, 011990, 013121, 013122, 060501, 060502', 060503 , 060601. 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070121, 070122, 070123, 0^0124. 
070125, 070126, 070127, 070128. 070129. 070П1. 070132 , 070140, 070150. 
070211, 070212. 070213. 070214, 070219. 070221. 070222, 070221. 070224 
070225, 070226. 070229. 070230. 070240, 070150, 070260, 080119, 080121, 
080122, 080129, 080190. 080201. 080202. 090121. 090172. 01)0179. 090212 
070227. 110302. 110.301, П о . т 110303. 110304, 110404, 110402. 110611. 
110612. 110620, 110903, 110905, МОИН. ПОИМ, откуп на сирова кожа, 
сточарски земјоделски производи, овошје, (слснчук. добиток, живина. 
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шумски плодови, печурки, полжави, желки, водоземци и стара хартија; 
дејности во НТП: 070310. 070320; застапување странски фирми, и реек-
спорт; посредување во надворешно-трговскиот промет; консипшџшни 
работи; агенциски услуги во транспортот; меѓународни агенциски 
услуги; услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници; мало-
граничен промет со Грција, Бугарија и Албанија; слободни царински 
продавници. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Туран Адем. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 6918/92 (2219) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 5320/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-19551-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„КОКО-КОМЕРЦ", увоз-извоз, Д.О., бул. „АВНОЈ“ бр. 74, СКОПЈС. 

Дејности: 070111, 070114, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070140, 070211, 070213, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260; надво-
решно-трговски дејности: 070310, 070320. 

Неограничено овластување: целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување и претставување во внатрешно и 

н-ад воре ши о-трго веко работење е Сузана Миленовиќ, основач, без 
ограничување. 

Од О кружниот стопански суд во Скопј е, Сре г. бр. 5320/92 (220) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег.бр. 7677/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-20937-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ВЕКТО-2", увоз-извоз, П.О., ул. „Горче Петров“ бр. 1/9, 
Скопје. Претпријатието е основано со одлука за основање од 
19.VI. 1992 година, а основач е Бекто Реџо. 

Дејности: 0110, 01101, 01110, 01109, 011091, 011092, 011093, 
011099, 01214, 012141, 012142, 012143, 0122, 01220, 012201, 012202, 
012203, 01282, 012820, 0129, 01290, 012901, 012909, 0135, 01350, 013500, 
0139, 01390, 013901, 07, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113. 070114, 
07012, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126 , 070127 , 070128, 
070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 0113, 01131, 
011311, 011312, 011313 , 011314, 011315, 011316, 011319, 011527 , 01172, 
011721, 011723, 011724, 011729, 01173, 011730, 01179, 011791, 011792, 
011793, 0118, 011810, 01183, 011832, 0119, 01192, 011920, 01194, 011941, 
011949,011990,0121,01211,012111,012112,01212,012120,01213,012130, 
0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07023, 070230, 07024, 
070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 110909, 0901, 09012, 090140; дејно-
сти во надворешно-трговско работење: 070310, 070320; застанување, 
посредување, комисиона продажба и консигнациона продажба; мало-
граничен промет со Албанија, Грција, Бугарија, Австрија, Италија, 
Романија и Унгарија. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7677/92 (2221) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решенито Срег.бр. 6549/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-6795-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата на Претпријатието за трговија и тран-
спорт „Мабеж", извоз увоз, ДОО, ул. ,Димитар Гуштанов" бр. 54, 
СКОПЈС. 

Досегашната фирма се менува и гласи. Претпријатие за трговија 
и транспорт „ПЕЖО-МАК", извоз-увоз, ДОО, ул. „Димитар Гушта-
н о в " б р 5 4 , СКОПЈС. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр 6549/92 (2222) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 
7334/92, на регистарска влошка бр 1-1309-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Градежното-производно и про-
метно претпријатие „ИЗГРАДБА“, П.О., ул „Кукушка“ бр. 12, 
Скопје , 

Во внатрешно-трговски промет се прошируваат следните дејно-
сти. 012321, 012322, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123. 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070132 , 070140 , 070212 , 070221, 
0702221 070223, 070225, 070226, 070250, 070230, 090121. Во ПГП се запи-
шуваат дејностите 070310, 070320. 

Во НЈДворешно-тр^онс^со работење се запишува И (инов Дејан, 
директор, без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7334ЛЈ2 (2223) 

Окружниот стопански суд во, Скопје, со решението Срег. бр 7835/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-21322-0-0-0, го запиша во судскиот 
регис+ар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги на големо и мало „ПАНГО", Д.О.О., екс-
порт-импорт, с. Вруток, Гостивар. Претпријатието е основано со акт 
за основање бр 01-01 од 29 VI. 1992 година, а основач е Панче Ангелко-
ски 

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012622, 012623, 
012624, 012691, 012699, 012810, 012820, 012830, 013121, 020110, 020121, 
020140, 030003, 050301, 050302, 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, 080119, 080121, 080122, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090150, 090172, 110302, 110303, 110903, 110909; 
откуп на сирова кожа, сточарски и земјоделски производи, зеленчук, 
овошје, добиток, јаглика, живина, јајца, шумски плодови, лековити 
билки, печурки, полжави, желки, водоземци, стара хартија; дејности во 
надворешно трговско работење: 070310, 070320; застапување странски 
фирми и реекспорт; посредување во надворешно-трговскиот промет; 
комисиони работи; консигнациски работи; меѓународна шпедиција; 
агенциски услуги во транспортот; угостителска и туристички услуги; 
услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници; меѓународни 
сообраќано агенциски работи; малограничен промет со Грција, Буга-
рија, Албанија и Србија. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен 
трговски промет е Панче Анѓелкоски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7833/92 (2224) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 
10944/91, на регистарска влошка бр. 1-15728-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „ИН-
ТЕР-ВИА", П,.О., извоз-увоз, ул. „Шидска" бр. 24/1-12, Скопје, осно-
вањето со акт за основање бр. 01-01 од 30.XII. 1991 година, а основач е 
Ида Коцева-Боцевска со л.к. 1049310, ГСВР Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070132, 070140, 070211, 070212, 
070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070260, 060502, 080190, 080202, 110302, 110303, 
110304,110309, 110903, 110905, 110909,110620, 030003; надворешна трго-
вија: 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. Во правниот промет претпријатието одго-
вара на сиот имот. 

Во внатрешно и надвореШно-трговското работење претпријати-
ето го застапува и претставува основачот Ида Коцева-Боцева, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 10944/9 (22251 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
6473/92, на регистарска влошка бр. 1-19485-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата на Претпријатието за шпедиција и 
транспорт „Унионишпед" извоз-увоз, Д.О.О., ул. „Васил Главинов'1 бр. 
1/1-3, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6473/92. (2113) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1434/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4258-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието во приватна сопственост за производ-
ство и промет на големо и мало со увоз-извоз „Фарел" со П.О., ул. 
„АСНОМ“ 8, Штип. Основачи се: Коцев Стојан од Штип, лк. 66658 МБ 
1302954490033 и Коцева Соња од Штип, лк. 80644 МБ 1307955495014. 

Дејности: 011710, 011720, 011721, 011722, 011723, 011724, 011990, 
011729, 011741, 011799, 011800, 011810, 011900, 011910, 011920; трговија: 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125. 
070126. 070127. 070128, 070129, 070132; 070140, 070150, 07021, 070211, 
070212, 070213, 070214 , 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070229, 070230, 070227, 070240, 070250, 070310, 070320, 080201. 
080202; занаетчиство: 090122, 090130, 090131, 090132, 090133 , 090139, 
060502, 060503, 090181, 090189, 110309„ 110303, 110302, 110620. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за преземе-
ните обврски во правниот проект одговара со целокупниот свој имот. 
Претпријатието ќе го претставува и застапува директорот Коцева 
Соња со неограничени овластувања во внатрешниот и во надворешниот 
промет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1434/92. (2114) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2437/92, го запиша во судскиот регистар основањето на „Отекс", 
Д.О.О., за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди, 
Охрид, п.о., ул. „7-ми Ноември“ бр. 147. 

Дејности: 130233 - професионална рехабилитација и вработување 
на инвалиди; 012623; 012699. 

Полни овластувања; полна одговорност; 
Лице овластено за застапување на друштвото е Здравевски Мите, 

е.д. директор. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2437/92. (2115) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1330/91, на регистарска влошка бр. 1-2873, го запиша во судскиот реги-
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стар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за авто-
превоз, трговија и туризам „Сензор“, с. Мислешево-Сгруга, со п.о. 
Основач: Мечкароска Ружа од с. Мислешево. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070121, 070122, 070123, 
070132, 070140, 070150, 070230, 070240, 070250, 080201, 080202, 110404, 
110302. 

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

Лице овластено за застапување е Мечкароска Ружа. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1330/91. (2116) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
6849/92, на регистарска влошка бр. 1-20348-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатие за конфекција и трикотажа „Не-
готино“, д.о.о., Неготино, ул. „Маршал Тито“ бб. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-1/92 од 
5.VI. 1992 година, а основач е Милан Светозаревиќ од Гевгелија, ул. 
„Илинденска“ бр. 7-а, л.к. бр. 57020 и МБ 1010934482025, СВР Гевге-
лија. 

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012621, 012622, 012699, 
012830, 070121, 070122, 070131, 070132, 070140, 070150, 070221, 070222, 
070230, 070240, 070250, 110302, 110309, 110909. 

Дејности на надворешно-трговски промет: 070320; посредниш-
тво, застапништво; консигнација; реекспорт. Неограничени овласту-
вања; целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет е Милан Светозаревиќ, директор, со нео1раничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6849/92. (2117) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
6223/92, на регистарска влошка бр. 1-20090-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за услуги, внатрешен и надво-
решен промет „Мобик Трејд“ ц.о., Скопје, ул. „Коце Металец“ бр. 2-в/ 
7. 

Дејности: 110903, Ц0620, 110303, 110309, 090129, 070111, 070112, 
070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 080131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 070310, 070320. 

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. 

Лице овластено за застапување е Ниневски Миле, работоводен 
орган, директор, без ограничување. 

Лице овластено за застапување во надворешно трговски промет е 
Ниневски Миле. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6223/92. (2118) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5672/92, на регистарска влошка бр. 1-20116-0-0-0, го заниша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија, 
угостителство и услуги на големо и мало „Декис" експорт-импорт, 
Д.О., Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 83/2-9. Претпријатието е осно-
вано со одлука за основање од 12.V. 1992 година. Основач е Дениза 
Паланковска. 

Дејности: 020140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070250, 070310, 070320, 080190, 110909, 110309. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието е Дениза Па-
ланковска, целосно и без ограничување за внатрешен и надворешен 
промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5672/92. (2119) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5152/92, на регистарска влошка бр. 1-19344-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за 
промет, услуги и надворешна трговија „Брезјанка", ц.о., Скопје. Осно-
вач е Јаневска Оливера, со одлука за основање од 10.111.1992. 

Дејности: 012611, ,012612, 012615, 012621, 012622, 013500, 07011, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129, 070132; 070140, 07021, 070211, 070212, 
070213 , 070214 , 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224 , 070225, 070226, 
070229,070230,070250,070260, 110309, 110109, 110302, 110309, 110903. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно 
трговски промет е Јаневска Оливера, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5152/92. (2120) , 

Окружниот стопански суд во Скопје; со решението Срег. бр 
5598/92, на регистарска влошка бр. 1-19636-0-04), ѓо запиша во судскиот с 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија на 

големо и мало и услуги „Нафи-Импекс", експорт-импорт, Д.О., Гости-
вар, ул. „18 Ноември“ бр. 132. Претпријатието е основано со акт за 
основање бр. 01-01/1 од 8. V. 1992 година, а основач е Гафури Алинафи 
од Гостивар. 

Дејноста: 012310, 012321, 012322, 012323, 090140, 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, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110301, 
110304, 110309, 060501, 060502, 060503, 060601. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, за свое име за туѓа сметка к за туѓо име и за 
туѓа сметка. Лице овластено за застапување во внатрешното и надво-
решното трговско работење е Гафури Алинафи, директор, без ограни-
чување. За сторените обврски , во правниот промет, претпријатието 
одговара со сите свои средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5598/92. (2099) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
6413/92, на регистарска влошка бр. 1-20114-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за надворешна и внатрешна 
трговија „Итисон", Д.О.О., Гевгелија ул. „Борис Кидрич" бр. 1. Осно-
вачи: Индустрија за теписи „Ивањица" од Ивањица. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070221, 070132, 070211', 
070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070250. 

Работи кои ги врши во надворешниот промет се: 070310 - надво-
решна трговија со прехранбени производи, 070320 - надворешна трго-
вија со непрехранбени производи и 050502 - превоз на стока на меѓуна-
родниот друмски сообраќај. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка,\за обврските сторени во прометот со трети лица одговара сите 
и со свои средства. Претпријатието ќе го застапува и претставува Зо-
рица Рамаданова, в. д. директор, без ограничување. Во работите на 
надворешно-трговскиот промет претпријатието ќе го застапува Зорица 
Рамаданова, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6413/92. (2100) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 598/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4703, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Услужното прометно претпријатие на големо и мало, 
увоз-извоз „ФОК", Охрид, П.О., ул. „11 Октомври“ 13. Основач: 
Анета Топаловска со одлука за основање од 16.11.1992 година. 

Дејности: 050301, 050302, 070224, 070223, 070221, 070225, 070226, 
070250, 070121, 070122, 070111, 070112, 070113, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070132, 070310, 070320, 100101, 100112, 110309, 110402; 
изведување на инвестициони работи во странство, отстапување на инве-
стициони работи на странски лица во земјата, посредување и застапу-
вање на прометот на стоки и услуги. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Анета Топаловска - застапник. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 598/92. (2101) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2089/92, на регистарска влошка бр. 1-3355, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Приватното претпријатие за услуги, транспорт и 
трговија на големо и мало увоз-извоз „ЈУЏЕЛКОМЕРЦ", Охрид, п.о., 
ул. „Марко Несторовски“ бр. 144, со акт од 7.XI. 1991 година. 

Дејности: 050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 
060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127 , 070128, 070129, 070131, 070132,'670140, 070211, 070212, 070213, 
070214 , 070219, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260,-070310, 070320, 080114, 080119, 
080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 000123, 090160, 
090171, 090172, 090179, 090181.'-

Полни овластувања и полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на субјектот во внатрешно и над-

ворешно-трговскиот промет со трети лица со неограничени овласту-
вања е Јуџел Абдула. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр. 2089/91. (2102) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр 
2471/92, на регистарска влошка ^р. 1-2582, го запиша во судскиот реги-

стар проширувањето на дејноста на АД Холдинг Претпријатие „Фрин-
011743 ^ Фрижидери за Домаќинство Битола, П,О., уште со дејноста 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр, 2471 /92. (2103) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5366/92, на регистарска влошка бр, 1,-2011З,-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието во приватна со,пственост за 
трговија, производство и услуги „Делта комерц“" увоз-и,звоз, н о . . Ку-
маново. Основач: Стојчевски Чедомир од Куманово, ул. ^Веселин Ма-
слеша“ бр. 14, л.к. бр. 268695Ги,М Б. 3103960420025, ОВР Куманово 

Дејности,: 07.021, 070211, 070212, 070213,, 07Џ214, 070219, 07(Ј22, 
070221, 070222, 070223 , 070224,^070225 , 070226, 070229,,07023 , 070230, 
07024 , 070240,; 07025, .070250, 07026,. 070260, 07011, 070М1, 070112, 
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070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
0701207012X7 , 070129, 07013, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 
0X019 , 080190, 0X0201, 080202, 111320, 011721, 011729, 011749, 011941, 
020321,012421, 110611, 110620, 110302, 110303, 110909, 110309; неспом-
нати услуги во областа на прометот. 

Дејности во надворешно трговското работење се: 070310. 070320, 
посредување во надворешно-трговскиот промет; застапување на стран-
ски фирми, продажба на странска стока на консигнација, реекспорт, 
малограничен промет со: Австрија, ИталНЈа, Романија. Унгарија, Буга-
рија. Грција и Албанија Но правниот промет со трети лица претприја-
тието одговара со потполна одговорност. Лице овластено за застапу-
вање во внатрешниот и надворешниот промет е Стојчевски Чедомир, 
без ограничување Во правниот промет со трети лица претпријатието 
истапува во свое име и за своја сметка, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег. бр. 5366/92. (2105) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1132/92. на регистарска влошка бр. 2-252, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лицето овластено за застапување на Станбената 
задруга „Градски Саат“, П.О., Прилеп. Му престанува овластувањето 
на Петар Иваноски, а овластено лице за застанување на задругата е 
Јовески Годе. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Срег. бр. 1133/92. (2106) 

Оружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3554/92, на регистарска влошка бр. 1-19579-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие на големо и мало 
„ТАДАЛ-КОМПАНИ", Д.О. , увоз-извоз, Скопје. Претпријатието е 
основано со акт за основање бр. 02-01 од 25.111.1992 година, а основач е 

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070129, 07013, 070132, 07014, 
070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 070214, 070219, 07022, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 07023, 070230, 07025, 070250, 
07026, 070260, 060502, 060503, 0703, 07031, 070310, 07032 и 070320. 

Неограничено овластување; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

промет е Димов Јован, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.3554/92 (2172) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 1107/ 
91, на регистарска влошка бр. 1-2792, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало, 
увоз-извоз, туризам и угостителство „РОМАНСА“, п.о., ул. „7-ма Ма-
кедонска бригада“ бр. 20, Ресен. Оновач е Шиндаковски Гоце. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 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, 070310, 070320, 
П о т 080112, 080114, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201. 080202, 
застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, угостител-
ски и туристички услуги; откуп на шумски плодови лековити билки и 
полжави. 

Директор е Шиндаковски Гоце, со неограничени овластувања и 
истиот ќе го застапува и претставува претпријатието во надворешно-
трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1107/91 (2173) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
2442/92, на регистарска влошка бр. 1-600, го заниша но судскиот реги-
стар проширувањето на дејноста на Акционерското друштво во мешо-
вита сопственост „Мермерен комбинат“, А . Д , Ц.О., Прилеп, уште со 
следните дејности: 110309 и меѓународна шпедиција. 

Од Окружниот стопански суд но Битола, Срег.бр.2442/92 (2192) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр.402/ 
92, го запиша но судскиот регистар основањето на Приватното прет-
пријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз. „НЈ1АКОМ", со 

ИО, с. Јанковец. Ресен. 
Дејности: 020121, 060503. (Г70111, 070112, 070113, 070114, 070121, 

070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128. 070129, 070132. 070211, 
070212, 070213 , 070219. 070221. 070223. 070224 , 070225, 07(1229. 070250. 
090209. 070310 и 070320. 

Полна одговорност; полни овластувања. 
Лице овластено за застапување е Треневски Кире, директор, со 

неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр.402/92 (2174) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 42)! 
92. на регистарска влошка бр. 1-4485, го заниша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието за трговија и услуги „ПАСАИ“, увоз-
извоз. Н.О , ул. „Маркос Иестороски" бр. 109, Охрид. Основач е Сашо 
Наетски со акт од 31.1.1992 година. 

Дејности 060502, 060503, (Г701П, 070113, 070114, 070121. 070122, 
070123 070124,,070125. 070126. 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
07Ш 40 070150/070211, 070212. (Г70213. 070214 . 070219, 070221, 070222. 

070223, 070224, 070225, 070226. 070229. 070230. 070240, 070250, 070260, 
откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и леко-
вити билки; 070310. 070320. малограничен промет; 080114, 080119, 
080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090132, 090139, 110309, 110620, 
110903, 110905, 110909, менувачници; штедно-кредитно работење. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Настов-

ски Сашо. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 429/92 (2175) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр.2008/ 
92, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Трговското приватно претпријатие „ГОРИ“, п.о., с. Кукуречани, Би-
тола, уште со следните дејности: 012613, 012621,012622, 012623,020110, 
020201, 080202, 080201, 090131, 090139, 090150, 070114 , 070113, 070213, 
070214, 070219, 070112, 070212, 070225 и 070310. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр.2008/92 (2176) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срсг.бр.1445/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4265-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието за транспорт и трговија „ПНТРОВО", 
увоз-извоз, П.О , ул. ,,Јуриј Гагарин" бр.47, Берово. Основач на при-
ватното претпријатие е Калпачка Живка. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 07011, 070111, 070112, 070113, 
070114 , 07012, 070121, 070122. 070123, 070124 , 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132 , 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 
070214 , 07022, 070221, 070222 , 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 070310, 070320, малограничен 
промет со Р. Бугарија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка, без ограничување. За обврските кон трети 
лица претпријатието одговара со сите свои средства. Основачот за 
обврските на претпријатието не одговара. 

Во правниот промет со трети лица и во надворешно-трговскиот 
промет претпријатието го претставува и го застапува директорот, Кал-
пачка Живка. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег.бр. 1445/92 (2177) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр.2495/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-6055, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Трговското претпријатие „ШАВРИК" Граде, увоз-из-
воз, Д.О.О., П.О., ул. „Партизанска“ бр.110. Битола. Основачи се: 
Претпријатието „Шавриќ", Мустриковски Георги и Пеовски Никола. 

Дејности: 012310, 070121, 070122, 070123, 070125, (Г70126, 070127, 
070128, 070132, 070140, 070150, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070230, 070250, 090140, 060502, 070320, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги; меѓународна шпедиција. 

.Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за 
своја сметка и одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Мустриковски Георги. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр.2495/92 (2178) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег.бр. 1734/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4501-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија 
„БОЖИЛАК“, со П.О., ул. „121" бр. 36, Кочани. Основач и сопстве-
ник на претпријатието е Јованов Зоранчо. 

Дејности: област 06-сообраќај и врски: 060502, 060503, област 07-
тргонија: 070111, 070112,070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070224 , 070225 , 070226, 070229, 
070230,070240,070250,070260,070310,070320; област 08- угостителство 
и туризам: 080190, 080201, 080202, 020140, 020202, 020201, 020110, 
020120, 013200, 012201, 012321, 012322, 030003, 050302 и 110309. 

Во правниот промет со трети лица во земјата и во надворешно-
трговскиот промет, претпријатието истапува во свое име и за своја 
сметка. 

За преземените обврски во правниот промет со трети лица, прет-
пријатието одговара со сите свои средства со кои располага, потполна 
одговорност, додека сопственикот не одговара. 

Директор на претпријатието е Андов Дрраги, кој го застапува, 
претставува и потпишува претпријатието во правниот промет со трети 
лица во земјата и во надворешно-трговскиот промет, со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1734/92. (2179) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ср.бр, 499/92 

од 10.IX. 1992 година, отвори стечајна постапка на Претпријатието „Бо-
гданци-промет" - Богданци. 
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За стечаен судија се именува Крумислав Алексов, судиЈа на ОВОЈ 
суд За стечаен управник се определува Игевска Благица од Гевгелија. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват побарувањата во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на ОВОЈ суд со пријави во 
два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечај-
ниот должник без одлагање. Се- закажува рочиште за испитување на 
пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 
16 XI. 1992 година во 10,00 часот, соба бр.83 на ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1486) 

Со решение Ст. 135/92 од 30.1Х 1992 г на Окружниот стопански 
суд во Битола кон должникот ПП „Даниел Комерц“ - Прилеп е отво-
рела стечајна постапка која не се спроведува и се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1482). 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 532/91 од 15. V. 1992 г. ја заклучи стечајната постапка над стечај-
ниот должник Институт за просторно планирање на СРМ - Скопје. По 
правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од реги-
старот на претпријатија на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1483) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 520/91 од 30.IХ.1992 г. го одобри присилното порамнување на 
должникот Претпријатие за внатрешна трговија „Виор“ од Скопје со 
неговите доверители: Предлагачот-должникот Претпријатие за вна-
трешна трговија „Виор“ од Скопје, должен е да ги исплати обврските 
кои доверителите во 100% износ без камата во рок од три месеци 
сметано од денот на одобреното присилно решение. Ова порамнување 
има правно дејство и кон доверителите на предлагачот чии побарувања 
стасале за наплата до 30.IХ.1992 година иако не учествувале во постап-
ката за присилно порамнување, како и кон доверителите кои учеству-
вале во постапката за присилно порамнување, а чии побарувања се 
оспорени доколку дополнително се утврдат. Извршните пресуди и дру-
гите одлуки кои имаат својство на извршна исправа губат правна важ-
ност во однос на должникот доколку се Однесуваат на побарувања 
утврдени со ова решение. Извршните исправи и другите одлуки кои 
имаат својство на извршни исправи, а кои се однесуваат на побарувања 
што не се утврдени во текот на постапката за присилно порамнување 
или се оспорени, можат да се извршат само под услов на ова порамну-
вање. Ова решение има сила на извршна исправа кон сите доверители 
чии побарувања се утврдени во постапката за присилно порамнување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1477) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
П Сг.бр.254/92 од 22.VI.1992 година отвори стечајна постапка над 
Претпријатието ПП „Трејд-Мак" Богданци. За стечаен судија се име-
нува Надица Раичковнќ, судија на овој суд. За стечаен управник се 
одредува Стојан Ристов од Гевгелија, ул. „Воденска“ бр. 6, тел. 88-262. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот ве 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на 
овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат долж-
ниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на стечјаниот должник на ден 16.ХI.1992 г. во 9,40 часот, 
соба бр. 83 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1478) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението 
Ст.бр. 130/91 од 25.IX. 1992 година стечајната постапка кон ПП „Мам-
зер" од Прилеп е заклучена. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1479) 

Со решение Ст. 153/91 од 30.IX. 1992 година на Окружниот сто-
пански суд во Битола, стечајната постапка кон ПП „Кооперант“ Струга 
е заклучена. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1480) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за консулта-
тивно интелектуални и ни жи не ринг услуги „Конрад - Скопје“ се огла-
сува за неважен. „ (2562) 

Загубениот тркалезен печат и штембил под назив: „П.П.Т.У. 
„Бони-Компани" се огласува за неважен. (2563) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Т.П. „Рада“ увоз-извоз -
Скопје се огласува за неважен. (2564) 

Загубениот тркалезен печат под назив: ,,ВМРО- Демократска 
партија за македонско национално единство - Општина Центар“ се 
огласува за неважен. „ (2565) 

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие 
за трговија на големо и мало ,,Гранд-Промет“ експорт-импорт Д . О . О . -
Скопје“ се олгасуваат за неважни ^ „ (2566) 

Загубениот печат под назив: „СЛ „Дресола" - Кочани се огла-
сува за неважен. (2567) 

Загубениот печат под назив: „ТАСС - Кавадарци“ се огласува за 
неважен. 

Загубениот печат под назив: „Работнички универзитет 
Прке“ - Штип“ се огласува за неважен. 

(2568) 
„Ванчо 

Со решение Ст. 96/92 од 30,1Х. 1992 г. на Окружниот стопански 
суд - Битола кон должникот СЗ „Неоплан" Струга отворена е стечајна 
постапка која не се спроведува и се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1481) 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1484) 
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