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

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

Понеделник, 1 јуни 1992 
Скопје 

Број 35 Год. XLVIII 

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 12.000 денари. Овој број чини 300 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

684. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 8 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија'4 бр. 52/91) а во врска со член 1 и 2 од 
Законот за помилување („Службен весник на СРМ“ бр. 
15/77), претседателот на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Потполно се ослободуваат од натамошно издржу-

вана на изречената казна затвор осудените лица: 
1. Османоски Рефик Рамче од с. Канатларци, 
2. Веселоски Музафер Самедин од Прилеп, 
3. Николоски Ванчо Ацо од с. Велгошти, 
4. Серафимовски Борис Мишко од Скопје 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор му се 

услови за 1 година на осуденото лице: 
1. Китанов Васил Антонија од с. Зубово, во тра-

ење од 1 месец. 

III 
Извршувањето на изречената казна затвор му се 

услови за 3 години на осуденото лице: 
1. Најдовски Кице Владо од Битола, во траење од 3 

месеци. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија4'. 

Број 08-790 
29 мај 1992 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Индикациите листи за извоз и увоз на стоки да-
дени се во прилог 1 и 2 на оваа одлука и се нејзин 
составен дел. 

3. Распределбата на контингентот од точка 2 на 
оваа одлука се врши со Стопанската комора на Македо-
нија. 

Стопанската комора на Македонија води евиден-
ција и тримесечно да ја известува Владата на Република 
Македонија за реализација на оваа одлука. 

4. Одлуката влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 23-1418/1 
21 мај 1992 година 

Скопје 

Претседател на Владата, 
д-р Никола Кјбусев,е.р. 

ПРИЛОГ 1 

ИНДИКАТИВНА ЛИСТА 
на увоз на стоки во Република Македонија од Репу-
блика Албанија во малограничната бесцаринска раз-

мена 

Реден 
број 

Назив на стоките 

685. 
Врз основа на член 30 од Законот за надворешно -

трговско работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 63/89) 
и член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уста-
вот на Република Македонија, Владата на Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ И ОБЕМОТ ЗА 
ВРШЕЊЕ МАЛОГРАНИЧЕН СГОКОВ ПРОМЕТ 
ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУ-

БЛИКА АЛБАНИЈА ВО 1992 ГОДИНА 

1. Малограничниот стоков промет помеѓу Репу-
блика Македонија и Република Албанија го вршат 
претпријатија регистрирани за вршење работи на извоз 
и увоз на стоки во малограничен промет. ј 

2. Извозот и увозот на стоки врз основа на мало-
граничен промет со Република Албанија во 1992 година 

'ќе изнесува 6 милиони САД долари. 

1. Мермер 
2. Дрвен јаглен 
3. Бакарни производи (жица, лак и профил) 
4. Месингани производи (табли и ленти) 
5. Коњак 
6. Етерични растенија 
7. Етерични масла 
8. Домати 
9. Црвена смрека 

10. Слатко од смокви 
11. Свеж зеленчук 
12. Кромид и дрпаџик -
13. Свежо овошје и бостан 
14. Портокали и лимон , 
15. Маслинки 
16. Сол 
17. Уметнички предмети од сребро 
18. Килими и теписи 
19. Производи на домашна ракотворба 
20. Дрвена граѓа 
21. Камилица 
22. Школки свежи 
23. Лековити растенија 
24. Школки во конзерва 
25. Цемент 
26. Битумен 
27. Глицерин 
28. Пропан - бутан гас 
29. Слатководна риба 
30. Хлороводородна киселина 
31. Електродна маса 
32. Тутун 
33. Хмељ 
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ПРИЛОГ 2 

ИНДИКАТИВНА ЛИСТА 

на увоз на стоки во Република Албанија од Република Македо-
нија во малограничната бесцаринска размена 

Реден Назив на стоките 
број 

1. Јажиња и канап 
2. Профили од пластична маса 
3. Пиво 
4. Пивски јачмен и слад 
5. Полиестер влакно 
6. Синтетичко предиво и ленти 
7. Школски и канцелариски прибор 
8. Електрични апарати за домаќинства 
9. Фрижидери 

10. Готови прехранбени производи и пијалаци 
11. Козметика и парфимерија 
12. Гумени и пластични чамци 
13. Бои и лакови 
14. Трансмисиони ремени и др. мерни инструменти 
15. Стоки за широка потрошувачка 
16. Лекови 
17. Електроопрема 
18. Материјал за производство на чевли 
19. Акумулатори 
20. Кристал, порцелан и керамички плочки 
21. Огноотпорни тули 
22. Бел лим 
23. Вино 
24. Разни платна и штофови 
25. Ориз 
26. Тутун 

686. 
Врз основа на член 30 од Законот за надворешно-

трговско работење („Службен лист на СФРЈ“ бр.63/89) 
и член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уста-
вот на Република Македонија, Владата на Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ И ОБЕМОТ 
ЗА ВРШЕЊЕ МАЛОГРАНИЧЕН СГОКОВ 
ПРОМЕТ ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА И РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА ВО 1992 

ГОДИНА 

1. Малограничниот стоков промет помеѓу Репу-
блика Македонија и Република Бугарија го вршат прет-
пријатија регистрирани за вршење работи на извоз и 
увоз на стоки во малограничен промет. 

2. Извозот и увозот на стоки врз основа на мало-
граничен промет со Република Бугарија во 1992 година 
ќе изнесува (8) милиони САД долари. 

3. Распределбата на контингентот од точка 2 на оваа 
одлука се врши во Стопанската комора на Македонија. 

Стопанската комора на Македонија води евиден-
ција и тромесечно да ја известува Владата на Република 
Македонија за реализација на оваа одлука. 

4. Одлуката влегува во сила наредниот ден од обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Бр. 23-1419/1 Претседател на Владата, 
21 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 

ПРИЛОГ-1 

ИНДИКАТИВНА ЛИСТА 
на увоз на стоки во Република Македонија од Репу-
блика Бугарија во малограничната бесцаринска раз-

мена 
МЕТАЛНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Ситен земјоделски алат 
2. Плетен тел за огради 
3. Бодлив тел 
4. Поцинкувани цевки 

Дискови и дискети за сметачи 
6. Бетонско железо 

7. Багер и и друга градежна механизација 

ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Синтетичко вискозно платно 
2. Ќор дни ткаенини 
3. Волнено предиво 
4. Ленени ткаенини 
5. Фротирни ткаенини 
6. Памучни и волнени ткаенини 
7. Постелно платно 
8. Синтетички и вештачки влакна 
9. Ќилим и, рачни и машински 

ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Оловен миниум 
2. Маслени бои 
3. Сапун за перење 
4. Метил-метакрилат 
5. Бутан ацетат 
6. Активни површински материи 
7. Парфимерија и козметика 
8. Други хемиски производи 

ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО 

1. Дрвена граѓа 
2. Лесонит плочи 
3. Плочи од иверица 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Свежо млеко 
2. Сирења разни 
3. Зеленчук сушен и свеж 
4. Други прехранбени производи 

ДРУГИ ПРОИЗВОДИ 

1. Саден материјал 
2. Порцелан 
3. Стаклена амбалажа 
4. Сирова кожа 
5. Салонит 
6. Кожна конфекција и галантерија 
7. Други производи за широка потрошувачка 

П Р И Л О Г - 2 

ИНДИКАТИВНА ЛИСТА 
на увоз на стоки во Република Бугарија од Република 
Македонија во малограничен^ бесцаринска размена ' 

МЕТАЛНИ ДРОИЗВОДИ 

1. Електрични печки и други апарати за домаќин-
ство \ 
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2. Лиени радијатори 

3. Алуминиумски конструкции и фасади 

ТЕКСТИЛ И ТРИКОТАЖА 

1. Итисони 
2. Горна трикотажа 
3. Конфекција 
4. Ќилими 
5. Чорапи 

6. Декоративни ткаенини 

ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Бои и лакови 2. Парфимерија и козметика 

3. Други хемикалии 

ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО 

1. Намештај и делови 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Чоколадни производи 
2. Агрокрем и кондиторски производи 
3. Пиво 
4. Зачини разни 

5. Други прехранбени производи 

ДРУГИ ПРОИЗВОДИ 

1. Саден и семенски материјал 
2. Чевли 
3. Санитарна керамика 
4. Лустери 
5. Други стоки за широка потрошувачка 

687. 
Врз основа на член 155 став 1 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ВИШИ РЕПУБЛИЧКИ И РЕПУБЛИЧКИ САНИ-
ТАРНИ И ЗДРАВСТВЕНИ ИНСПЕКТОРИ ВО РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН 

ИНСПЕКТОРАТ 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност за виши републички и републички санитарни и 
здравствени инспектори да бидат назначени: 

1. Прим. д-р Томе Камилоски, досегашен совет-
ник на претседателот на Републичкиот- комитет за 
труд, здравство и социјална политика 

- за виши републички санитарен и здравствен ин-
спектор за спидсмиологија; 

2. Д-р Михаил Гонев, досегашен виши санитарен 
инспектор во Републичкиот санитарен и здравствен 
инспекторат 

- за виши републички санитарен и здравствен ин-
спектор по хигиена; 

3. Д-р КОЈчс Цветковски, досегашен виши репу-
блички санитарен инспектор во Републичкиот санита-
рен и здравствен инспекторат 

- за виши републички санитарен и здравствени-
спсктор по медицина на трудот и радиолошка 
та, 

4 Инж Јаглика Силјановска., досегашен репу 
блички санитарен инспектор за надзор надградба во 
Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат 

- за виши републички санитарен и здравствен ин-
спектор по изградба 

5. Д-р Мимоза Даскалова, досегашен санитарен 
инспектор во Собранието на општина „Гази Баба“ -
Скопје 

- за виши републички здравствен инспектор по 
стоматолошка дејност; 

6. Д-р Љуба Димковска, досегашен стручен сора-
ботник во Републичкиот комитет за труд, здравство и 
социјална политика 

- ,за републички санитарен и здравствен инспек-
тор; 

7. Д-р Боро Ефтимов, досегашен заменик на 
претседателот на Комитетот за -здравства) на Собра-
нието на град Скопје. 

- за републички санитарен и здравствен инспек-
тор. 

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

Број 17-1060/3 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје - - -

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛ-

НА ПОЛИТИКА 
1. Д-р Томе Камилоски се разрешува од должно-

ста советник на претседателот на Републичкиот коми-
тет за труд, здравство и социјална политика, поради 
заминување на друга должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-' 
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

Број 17-1130/2 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 

689 
Врз основа на член 155 став 1 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 мај 1992 година ,̂ донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИНСПЕКТОРИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ ВО ПО-
ДРАЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ НА 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖ 

НИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА 

I. Владата на Република Македонија дава согла-
сност за инспектори за патен сообраќај во подрачните 
организациони единици на Министерството з-1 урбани-
зам, градежништво, сообраќај и екологија да дат НЈ.-

ѓ значени: 
1. Владимир Костадинов, дипл.,сообраќаен инже-

нер 
- за инспектор во патниот сообраќај во регионот 

а Битола, Ресен и Демир Хисар 
2. Ѓорѓи Наков, дипл сообраќаен инженер 
- за инспектор во патниот сообраќај за регионот 

Кочани, Делчево, Виница и Берово 
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3. Владимир Ристевски, дипл. сообраќаен инже-
нер 

- за инспектор во патниот сообраќај за регионот 
Прилеп, Крушево и Македонски Брод. 

4. Милан Филипов, дипл. сообраќаен инженер 
- за инспектор во областа на патниот сообраќај 

за регионот Титов Велес, Неготино и Кавадарци. 
5. Благој Давчевски, дипл. сообраќаен инженер 
- за инспектор во областа на патниот сообраќај 

за регионот Штип, Прибиштип и Свети Николе. 
6. Трајче Арсовски, дипл. сообраќаен инженер 
- за инспектор во патниот сообраќај во регионот 

Куманово и Кратово. 
, 7. Ѓорѓи Гегов, дипл. сообраќаен инженер 

- за инспектор во патниот сообраќај во регионот 
Струмица и Радовиш. 

8. Паскал Угриновски, дипл. сообраќаен инженер 
- за инспектор во патниот сообраќај во регионот 

Гостивар и Дебар. 
11 Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-1219/4 
12 мш 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д-Р Никола Кљусев, с р. 

690. 
Врз основа на член 155 став 1 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПОВТОРНО НА-
ЗНАЧУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРНИ И 
ЗДРАВСТВЕНИ ИНСПЕКТОРИ ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕК-

ТОРАТ 

1. Владата на Република Македонија дава согла-
сност за републички санитарни и здравствени инспек-
тори во Републичкиот санитарен и здравствен инспек-
торат повторно да бидат назначени: 

За подрачна единица - Битола: 
1. Васко Вељановски, доктор на медицина; 
2. Владимир Кендровски, доктор на медицина; 
3. Снежана Стоилова, доктор на медицина; 
- за Подрачна единица - Гостивар: 
4. Силвана Петковска, доктор на медицина; 
- за Подрачна единица - Дебар; 
5. Даци Илбер, доктор на медицина; 
- за Подрачна единица - Крива Паланка; 
6. Ленче Максимовска, доктор на медицина; 
- за Подрачна единица - Куманово: 
7. Брзинка Станковска, доктор на медицина; 
за Подрачна единица - Охрид:. 
8. Новица Шуменковски, доктор на медицина. 
9. Александар Милошевски, доктор на медицина: 
за Подрачна единица - Прилеп: 
10. Мимоза Христовска, доктор на медицина; 
за Подрачна единица - Пробиштип: 

Љупчо Милевски, доктор на медицина; 
за Подрачна единица - СкопЈс-Центар: 
12 Искра Шатева-Пушевска, доктор на медицина, 
специјалист но медицина на трудот, 
13 Ленче Јовановска, доктор на медицина, 
14 Павле Лазаров, доктор на медицина, 
за Подрачна единица - Сконје-Карнош' 
15 Златанка Димитровска, доктор на медицина, 

специјалист по хигиена 

16. Симо Божиновски, доктор на медицина; 
17. Јованка Костовска, доктор на медицина; 
18. Радмила Гештаковска, доктор на медицина; 
за Подрачна единица - Скопје-Чаир: 
19. Вера Менковска, доктор на медицина, специја-
лист по училишна медицина; 
за Подрачна единица - Скопје-Кисела Вода: 
20. Наум Василевски, доктор на медицина, специ-
јалист по медицина на трудот; 
21. Роза Малеска, доктор на медицина; 
за Подрачна единица - Струга: 
22 Владимир Бунчевски, доктор на медицина; 
23. Ахмети Верна, доктор на медицина; 
за Подрачна единица - Струмица: 
24. Спасе Новески, доктор на медицина, специја-
лист но микробиологија; 
за Подрачна единица - Тетово: 
25. Ахмети Рамадан, доктор на медицина; 
26. Кадрија Кадри, доктор на медицина; 
за Подрачна единица - Кичево: 
27. Керими Нсџбудин, доктор на медицина 
2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-1308/3 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 

691. 
Врз основа на член 155 став 1 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ВИШИ РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРНИ ИНСПЕКТОРИ 
И РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРИ ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност за виши републички пазарни инспектори и репу-
блички инспектори во Републичкиот пазарен инспек-
торат да бидат назначени: 

I. Виши републички пазарни инспектори: 
1. Круме Кочов, републички пазарен инспектор 

во Републичкиот пазарен инспекторат; 
2. Иванка Стојчевска, републички пазарен ин-

спектор во Републичкиот пазарен инспекторат: 
3. Александар Димитров, вработен во Собрание-

то на општина „Чаир“ - С К О И Ј С ; 

II. Републички пазарни инспектори во подрачни-
те единици: 

1. Томислав Митровски, вработен во „Југ-Турист" 
- Куманово; 

2. Елица Стојановска, пазарен инспектор во Ми-
нистерството за стопанство; 

3. Антигона Циривири, вработена во „Стакларни-
ца" - Скопје, 

4. Велк/о Николоски, вработен во Градска конфе-
ренција на Сојузот на резервните воени старешини на 
Скопје; 

5. Стефанија Илиевска-Калевска, проектант ди-
зајнер во „Димче Еребица“; 

6 Елизабета Ссрафимова, пазарен инспектор во 
Министерството за стопанство; 

7 РаЈна Пановска, вработена во Собранието на 
општина Штип; 

8 Биљана Тодоровска, вработена како вешто ли-
це во Републичкиот завод за вештачење. 

Ч Вера Карлнџулоскл, вработена во АД , Лоаар" 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“., 

Број 17-1590/1 Претседател на Владата 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев с.р. 

Скопје 

692. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ З А СТОПАНСТВО 

1. За советник на министерот за стопанство се на-
значува Златко Димовски, досегашен самостоен совет-
ник во Министерството за стопанство. 

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

Број 17-1175/2 Претседател на Владата, 
12 маЈ 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р 

Скопје 

693. ; 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/ 
90), Владата на Република Македонка, на седницата 
одржана на 12 маЈ 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА. НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА НАУКА 

1. За потсекретар-во Министерството за наука се 
назначува м-р Ферит Бељан, досегашен потсекретар 
во Републичкиот комитет за наука, технолошки развоЈ 
и информатика. 

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

Број 17-1366/2 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 
694. 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 мај 1992 година, донесе 

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

СТЕРОТ ЗА НАУКА 

1. За помошник на министерот за наука, за ин-̂  
форматика, се назначува Тошо Митевски, досегашен 
помошник на претседателот на Републичкиот комитет 
за наука, технолошки развој и информатика. 

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

Број 17-1367/2 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 

^Скопје -
695. 

Врз основа на член 153 ст^в 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 мај 1992 година, донесе 

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

РОТ З А НАУКА ' 
1. За советник на министерот за наука, за техно-

лошки развој, се назначува Викторија Бабамова, досе-
гашен советник на претседателот на Републичкиот ко-
митет за наука, технолошки развој и информатика. 

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

Број 17-1368/2 Претседател на Владата, 
12 МАЈ 1992 година д-р Никола Кљусев, с р. 

Скопје 

696. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА НАУКА 

1. За советник на министерот за наука, за инфор-
матика, се назначува Владимир Павлески, досегашен 
советник на претседателот на Републичкиот комитет 
за наука, технолошки развоЈ и информатика. 

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

Број 17-1369/2 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 
697. 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ З А НАУКА 

1. За советник на министерот за наука, за технич-
ка култура, се назначува м-р Митко Камчевски, досе-
гашен заменик на секретарот на Републичката заедни-
ца за научноистражувачка дејност, преземен во Мини-
стерството за наука. 

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

Број 17-1370/2 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 
698. 

Врз основа на член 153 став 3 од -Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 мај 1992 година, донесе 

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

РОТ ЗА НАУКА 
1 За советник на министерот за наука се назначу-

ва д-р Илија Димовски, досегашен секретар на Репу-
бличката заедница за научноистражувачка дејност, 
преземен во Министерството за наука 

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

Број 17-1371/2 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 
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699. 
Врз основа на 4лен 153 став 3 од Законот За орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македо-
нија се назначува Слободанка Манева, досегашен ди-
ректор и главен уредник на Новинско-издавачката ор-
ганизација „Трудбеник" - Скопје. 

2. Именуваната се распоредува на работи и задачи 
советник за информативно-истражувачка дејност во 
Кабинетот на претседателот на Владата на Република 
Македонија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-1589/1 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 
700. 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 мај 1992 година, донесе 

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

СТЕРОТ ЗА СТОПАНСТВО 
1! За помошник на министерот за стопанство, ра-

ководител на Секторот за мало стопанство, се назна-
чува Параскева Чатмова, досегашен раководител на 
Маркетинг служба на „Киро Ќучук“ - Титов Велес. 

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

Број 17-1599/1 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 
701. 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИ-

ТИКА 

1. За потсекретар во Министерството за труд и 
социјална политика се назначува Величко Андреевски, 
досегашен самостоен стручен соработник во Репу-
бличкиот завод за унапредување на социјалните дејно-
сти, преземен во Министерството за труд и социјална 
политика. 

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

Број 17-1600/1 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 

702. 
Врз основа на,член 46 став 5 од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗООЛОШКАТА 

ГРАДИНА „СКОПЈЕ“-СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава согла-
сност на Одлуката на Работничкиот совет на Зооло-
шката градина „Скопје“-Скопје, со која за директор 
повторно е именуван Иван Лазовски, правник. 

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

Број 17-1568/1 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 

703. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучили-

шно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА ООЗТ ЦОУ „КОЛЕ КАНИНСКИ“ 

- БИТОЛА 
\ 

1. Владата на Република Македонија дава согла-
сност на Одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ 
ЦОУ „Коле Канински“ - Битола, со која за индиви-
дуален работоводен орган на училиштето е именуван 
Јордан Шарковски, наставник по хемија и биологија 
во ова училиште. 

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

Број 17-610/17 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 
Скопје 

704. 

Врз основа на член 252 од Законот за пре дучи ли-
шив и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83 , 29/89, 11/91 и 40/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ЛИРИЈА“ С. ОТЉА - КУ-

МАНОВО 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на 
ЦОУ „Лирија“ с. Отља, Куманово, со која за индиви-
дуален работоводен орган на училиштето е именуван 
Фикрет Абдулаи, досегашен вршител на должноста. 

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

Број 17-610/18 
12 мај 1992 година 

Скопје , 

Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с.р. 
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705. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучили-

шно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА РО ОУ „БРАТСТВО- ЕДИН-

СТВО“ - ОХРИД 

1. Владата на Република Македонија дава согла-
сност на Одлуката на Советот на РО ОУ „Братство -
единство“ - Охрид, со која за индивидуален работово-
ден орган на училиштето повторно е именувана Лилја-
на Мишева, професор. 

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

Број 17-610/19 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 

706. 
Врз основа на член 252 од Законот за прсдучили-

шно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА РО ЦОУ „КОЧО РАЦИН“ -

ОХРИД 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Советот на РО ЦОУ „Кочо Ра-
цин“ - Охрид, со која за индивидуален работоводен 
орган на училиштето повторно е именуван Благоја 
Недески, наставник но македонски и француски јазик. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Рспу-
блнка Македонка“. 

Број 17-610/20 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 

Врз основа на член 252 од Законот за прсдучили-
шно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА РО ЦОУ „ДЕБРЦА" - С. БЕЛЧИ-

ШТА, ОХРИД 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на одлуката на советот на РО ЦОУ „Дсбрца" -
с. Белчишта^ Охрид, со која за индивидуален работо-
воден орган на училиштето повторно е именуван Јоце 
Китески, професор по историја 

2 Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ ч 

Број 17-610/21 
12 мај 1992 година 

Скопје 

708. 

Врз основа на член 252 од Законот за иредучили-
шно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА РО ОУ „ХРИСТО УЗУНОВ“ -

ОХРИД 

1 Владата на Република Македонија дава согла-
сност на Одлуката на Советот, на РО ОУ „Христо 
Узунов“ - Охрид, со која за индивидуален работоводен 
орган на училиштето повторно е именуван Добре Ѓур-
чиноски, професор. 

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

Број 17-610/22 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 
70О 

Врз основа на член 252 од Законот за предучили-
шно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА РО ЦОУ „НАУМ ОХРИДСКИ“ С. 

ПЕШТАНИ - ОХРИД 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Советот на РО ЦОУ „Наум 
Охридски“ с. Пештани, Охрид, со која за индивидуа-
лен работоводен орган на училиштето повторно е име-
нуван Крсте Бимбил оски, одделенски наставник. 

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

Број 17-610/23 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 

710. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучили-

шно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА РО ЦОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ С. КО-

СЕЛ - ОХРИД 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Советот на РО ЦОУ „Гоце Дел-
чев“ - с Косел, Охрид со коЈа за индивидуален рабо-
товоден орган на училиштето повторно с именуван 
Драган Недески, наставник по македонски Јазик 

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

БрОЈ 17-610/24 Претседател на Владата, 
12 маЈ 1992 година д-р Никола Кљусев, с р. 

Скопје 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с р 
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711. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучили-

шно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА ООЗТ ЦОУ „БОШКО БУХА“ С. 

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

сност на Одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ 
ЦОУ „Бошко Буха“ с. Глумово, Скопје, со која за 
индивидуален работоводен орган на училиштето е 
^менуван Имер Јакупи, наставник по историја и гео-
графија. 

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

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

Број 17-610/25 
12 мај 1992 година 

Скопје 
712. 

Врз основа на член 252 од Законот за предучили-
шно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА ОУ „ВЛАЗРИМИ" С. ДОБРОШТЕ 

- ТЕТОВО 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Советот на ОУ „Влазрими" с. 
Доброште, Тетово, со која за индивидуален работово-
ден орган на училиштето о именуван Бајрам Јашари, 
професор по албански јазиќ. 

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

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

Број 17-610/26 
12 мај 1992 година 

Скопје 

713. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучили-

шно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ГЕРАС ЦУНЕВ“ С. ПРО-

СЕНИКОВО - СТРУМИЦА 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Герас Цунев“ 
с (I росе нико во, Струмица, со која за индивидуален ра-
ботоводен ор!ан на училиштето повторно е именуван 
Борис Јанев, наставник по историја и географија. 

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

714. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучили-

шно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА ЦОУ „САНДО МАСЕВ“ - СТРУ-

МИЦА 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Сандо Масев“ 
- Струмица, со која за индивидуален работоводен ор-
ган на училиштето повторно с именуван Панчо Панов, 
професор по географија. 

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

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

Број 17-610/28 
12 мај 1992 година 

Скопје 
715. 

Врз основа на член 255 од Законот за насоченото 
образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90/1/91 и 40/91), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 12 
мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО 
ДЕН ОРГАН НА УСО „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ -

ТИТОВ ВЕЛЕС 
1. Владата на Република Македонија не дава со-

гласност на Одлуката на Работничкиот совет на Учи-
лиштето за средно образование „Коле Неделковски“ 
- Титов Велес, со која за индивидуален работоводен 
орган на училиштето повторно е именувана Благојка 
Ончевска, дипл. технолог. 

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

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

Број 17-610/27 
12 мај 1992 година 

Скопје 

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

Број 17-611/4 
12 мај 1992 година 

Скопје 
716. 

Врз основа на член 35 од Законот за библиотеч-
на га дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 35/84), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е ( 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА ОПШТИНСКАТА МАТИЧНА БИ-
БЛИОТЕКА „БЛАГОЈ ЈАНКО В-МУ НЕТО“ -

СТРУМИЦА 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката на Советот на Општинската матич-
на библиотека „Благој Јанков - Мучето“ - Струмица, 
со КОЈ а за индивидуален работоводен орган на Библио-
теката е именувана Сава Самаракова, професор по ма-
кедонски јазик и литература и досегашен вршител на 
должноста. 

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

Број 17-1569/1 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р 

Скопје 
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717, 
Врз основа на член 7 од Законот за воведување 

обврска за плаќање при патување во странство („Служ-
бен весник на Република Македонија ', бр. 26/92), мини-
стерот за финансии донесува 

УПАТСТВО 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВР-
СКАТА ПРИ ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 

1. Плаќањето на обврската при патување во стран-
ство (во натамошниот текст: излезна такса) се врши 
согласно Законот за воведување обврска за плаќање 
при патување во странство и ова упатство. 

2. Излезната такса се плаќа при секое излегување 
од Република Македонија во ефективни странски пари, 
во висина од 30 ДЕМ или противвредност на овој износ 
во друга странска конвертибилна валута, утврдена со 
Одлуката за видовите на девизи кои се предмет на купу-
вање и продавање на девизниот пазар и начинот на 
искажување на курсевите на тие девизи („Службен вес-
ник на РМ44, бр. 29/92). 

Доколку излезната такса се плаќа во противвред-
ност во друга странска конвертибилна валута и износот 
на противвредноста на 30 ДЕМ со заокружувана е по-
голем, разликата на износот за кој не се обезбедува 
враќање на остатокот во новчаница или во ковани пари ч 
што не се во оптек, исплатата на остатокот се врши во 
денари по принцип на менувачки работи. 

3. Правото за ослободување од обврската за пла-
ќање на излезна такса во случаите пропишани со член 3 
од Законот, граѓанинот го остварува со приложување 
соодветна документација на царинските служби за гра-
ничните премини и на аеродромите и тоа: 

-ч граѓаните кои се наоѓаат на привремена работа 
во странство и членовите на нивното потесно семејство 
(брачен другар, деца и родители) кои живеат во ме-
стото на привремениот престој во странство - дозвола 
за работа и одобрен престој; 

- граѓаните вработени во домашни претпријатија и 
други правни лица, односно во државните органи, а се 
упатени на работа во странство - документ што го из-
дава претпријатието и друго правно лице односно држа-
вен орган со кој лицето односно лицата се упатуваат на 
работа во странство со назначување на земјата во која 
се упатуваат и периодот на упатување на работа; 

- граѓаните кои се непосредно извршители во ме-
ѓународниот сообраќај, како и водачите на туристич-
ките агенции при водење на туристи во странство во 
организирани аранжмани, службен налог за непосред-
ните извршители во Меѓународниот сообраќај односно 
список на туристичкото патување,во странство заверен 
од организацијата со определување на лицето - водач 
на групата со службен налог; 

- граѓаните кои одат на лекување во странство и 
лицата кои ги придружув;аат - упат и одобрение од 
надлежните здравствени институции, а за придружни-
ците - решение за задолжително придружување; 

- граѓаните - двосопственици на имот кога ја пре-
минуваат границата заради остварување на своите 
права во врска со тие имоти - документ за поседување 
имот; 

- учениците и студентите кои се наоѓаат на ре-
довно школувана во странство - документ од соодветна 
странска образовна институција со која се докажува 
дека лицето е на редовно школување; 

- граѓаните кои примаат пензија и инвалиднина во 
странство - документ дека лицето пензијата односно 
инвалиднината ја прима во странство; 

- државните делегации - одлука на Собранието на 
Република Македонија, односно одлука на Владата на 
Република Македонија. 

4. Излезна такса, според Законот, не се плаќа при 
преминувањето на границата за купување во фри шопо-
вите. 

Во случаите од став 1 на оваа точка, при премину-
вањето на границата им се задржува пасошот. 

4 5. Средствата на име излезна такса се уплатуваат 
кај Стопанска банка - А.Д. - Скопје или Комерцијална 
банка А.Д. - Скопје, за што граѓанинот добива соод-
ветна потврда. Потврдата за платена такса важи едно-
кратно и се одзема при минувањето на граничниот пре-
мин. 

6. Граѓанинот кој има платено излезна такса, а-
патувањето во странство не го реализира односно пла-
тил такса, а според законот е ослободен од обврската за 
плаќање има право на враќање на платената излезна 
такса. Решение за враќање на платена излезна такса 
донесува министерот за финансии. 

7. Граѓанинот кој нема уплатено излезна такса кај 
банките од точка 5 на ова упатство, може обврската да 
ја намири кај царинските служби на граничните пре-
мини и аеродромите. За уплатените средства царин-
ската служба издава потврда во три примероци од кои 
еден примерок за странката, еден кој служи за преда-
вање на средствата во банката и еден за службата. 

Средствата од став 1 на оваа точка царинските 
служби ги предаваат на Стопанската банка - А.Д. -
Скопје, со приложена спецификација во која се озна-
чени сериските броеви на уплатниците и апоените на 
ефективните странски пари, на начин и во рок што 
меѓусебно ќе го договорат. 

8. За уплатените средства на име излезна такса 
банките од точка 5 на ова упатство и царинските 
служби издаваат потврди означени со сериски број, во 
која се наведува лицето за која се врши уплата со пода-
тоци за бројот на пасошот, земјата во која се патува, 
ознака и износ на валутата, курсот на денарската про-
тиввредност. 

Потврдата може да се однесува и за уплата на 
повеќе лица, кои поединечно се наведуваат. 

Печатењето на потврдите го обезбедуваат банките , 
од точка 5 на ова упатство. 

9. За уплатените средства на име излезна такса 
банките од точка 5 на ова упатство воспоставуваат еви-
денција, а средствата ги пренесуваат на своите сметки 
во странство за сметка на Народната банка на Репу-
блика Македонија со назнака девизни резерви на Репу-
блика Македонија. 

10. Стопанска бика - А.Д. - Скопје, Комерцијална 
банка - А.Д. - Скопје и царинските служби за уплате-
ната излезна такса изготвуваат декаден извештај, кој го 
поднесуваат до Народната банка на Република Македо-
нија и Министерството за финансии во рок од 3 работни 
дена по истекот на декадата. Во извештајот средствата 
се искажуваат во оригинални валути, а на крај се иска-
жува во ДЕМ. Во извештајот се искажува и денарската 
противвредност по курс на крај на декадата, како и 
износи за вратена такса по решение на министерот за 
финансии. 

11. Контрола на наплатувањето и уплатуван^о на 
средствата на име излезна такса врши Народната банка 
на Македонија. 

, 12. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Број 08-4089/2 
25 мај 1992 година 

Скопје , Министер за финансии, 
м-р Методија Тошевски, с.р. 
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718. 
Врз основа на член 70 став 1 точка 5 и член 100 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на“ Република Македонија“, бр. 26/ 
92), гувернерот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА МЕНУВАЧКИ РА-
БОТИ, ОДОБРУВАЊЕ НА АВАНСОТ И ПРЕНОС 
НА ДЕВИЗИ НА СМЕТКИТЕ НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Во Одлуката за начинот на вршење на менувачки 
работи, одобрување на аванси, и пренос на девизи на 
сметките на Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 29/ 
92) се вршат следните измени и дополнувани: 

1. Ставот 2 на точката 1 се менува и гласи: 
„Под менувачки работи во смисла на оваа одлука 

се подразбира и откупот на ефективни странски пари и 
девизи остварени по пат на дознака од странство како и 
девизи од девизни штедни влогови на граѓаните по ста-
пувањето во сила на оваа одлука кои се продаваат на 
овластената банка заради купување станови и деловен 
простор. Под девизи во смисла на оваа Одлука не се 
подразбираат депонираните девизни штедни влогови на 
граѓаните кај банките пред стапување во сила на оваа 
Одлука“. 

2. Во ставот 1 на точката 3 се бришат зборовите „и 
на граѓани на Република Македонија на привремена 
работа во странство“ а после зборот исклучително“ се 
додаваат зборовите „во валута и средство кое било 
предмет на откуп и“. 

3. Во ставот 1 на точката 4 после зборот „банки“ се 
става запирка и се додаваат.зборовите „Поштенската 
штедилница“. 

4. Во ставот 1 на точката 7 после зборовите „овла-
стените банки“ се става запирка и се додаваат зборо-
вите „Поштенската штедилница“. 

5. Ставот 1 на точката 8 се менува и гласи: „овла-
стената банка, односно Поштенската штедилница е 
должна на овластениот менувач односно на Поштен-
ската единица благовремено да му ги доставува упат-
ствата, важечката листа на курсевите, обрасците на 
потврдите за купување, односно за продажба и други 
обрасци што се користат во вршењето на менувачките 
работи. Во ставот 3 на истата точка после зборот\,бан-
ка" се става! запирка и се додаваат зборовите „односно 
Поштенската штедилница“. 

6. Точката 10 се менува и гласи: „Народната банка 
на Република Македонија на овластените банки и на 
Поштенската штедилница им плаќа 4% провизија за 
откупените странски средства за плаќана пресметани 
на денарската противвредност по куповниот курс за 
ефектива односно чекови и кредитни писма“. 

7. Точката 11 се менува и гласи: 
„Ако менувачките работи од точка 1 став 1 на оваа 

Одлука ги вршат овластени менувачи, менувачката 
провизија што овластената банка им ја плаќа на овла-
стените менувачи за вршење на тие работи изнесува 
најмалку 2%, а менувачката провизија која овлстената 
банка ја плаќа на Автомотосојузот на Република Маке-
донија за продадените бензински бонови и бонови за 
патарина изнесува 2%". 

8. Во точката 12 сс бришат зборовите „домашни-
те“ а бројот „1%" се заменува со бројот „2%" како и 
зборовите „ефективни странски пари“ се заменуваат со 
зборот „девизи“. 

9 Во ставот 1 на точката 14 после зборовите „о-
властените банки“ се додаваат зборовите „и Поштен-

ската штедилница“, а во ставот 3 на истата точка се 
бришат зборовите „во целина им“. 

10. Во ставот 1 на точката 15 после зборовите 
„овластените банки“ се додаваат зборовите „и на Пош-
тенската штедилница“, а во ставот 2 на истата точка 
после зборовите „овластената банка“ се додаваат збо-
ровите „односно Поштенската штедилница“. Исто така 
во ставот 3 на истата точка после зборовите „овласте-
ната банка“ се додаваат зборовите „односно на Пош-
тенската штедилница“. 

11. После ставот 1 во точката 16 со додава нов став 
кој гласи: 

„Авансите одобрени на Поштенската штедилница, 
поштенските единици ги користат со издавана на налог 
за задолжување на жиро-сметката на Поштенската 
штедилница во висина на денарската противвредност на 
откупените странски средства за плаќање“. Постојниот 
став 2 на истата точка станува став 3. 

12. Во ставовите 1,2 и 3 на точката 17 после зборо-
вите „овластената банка“ се додаваат зборовите „од-
носно Поштенската штедилница“. 

Во ставот 2 на истата точка зборот „искористени-
от“ се заменува со зборот „неискористениот“. 

13. Во ставот 1 и 2 на точката 18 после зборовите 
„овластената банка“ се додаваат зборовите „односно 
Поштенската штедилница“. 

14. Во ставот 1 на точката 19 после зборовите 
„овластената банка“ се става запирка и се додаваат 
зборовите „односно Поштенската штедилница“. 

15. Во ставот 1 на точката 20 зборовите „во рок од 
пет дена од денот на истекот на односната декада“ се 
заменуваат со зборовите „до крајот на наредната дека-
да“. После ставот 2 на истата точка се додава став 3 кој 
гласи: „Странските средства на плаќање кои ќе ги отку-
пат поштенските единици, Поштенската штедилница 
ги пренесува преку банките овластени за работа' со 
странство на начин утврден во точката 19 на оваа Одлу-
ка“. 

16. Во ставот 2 на точката 23 после зборовите 
„овластената банка“ се става запирка и се додаваат 
зборовите „односно на поштенската штедилница“. Во 
ставот 4 на истата точка, после зборовите „затезна 
камата“ се брише точката и се додаваат зборовите „со-
гласно прописите со кои Народната банка на Република 
Македонија ги утврдува каматните стапки“. 

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

О бр 03/2 Гувернер на Народната банка 
26 мај 1992 година н а Република Македонија, 

Скопје м- Борко Станоевски, с. р, 

719. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

нова на член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 мај 
1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точка I подточка 1 и точка II 
од Одлуката за измени и дополнување на Правилникот 
за распределба на станови на работниците во Претпри-
јатието во општествена сопственост ,Дом на култура-
та“ во Битола, донесена од Работничкиот совет на 2 
ноември 1991 година. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, -со 
Решение У„ бр. 197/91 од 17 февруари 1992 година, 

9 
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поведе постапка за оценувана уставноста и законито-
ста на одредбите од одлуката означени во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што се постави прашаното за нив-
ната согласност со Уставот и со закон. 

4. На седницата Судот утврди дека во точка I под 
точка 1 од Одлуката с определено како членови на 
семејното домаќинство на работникот да не се сметаат 
лицата кои формирале посебно семејно домаќинство 
иако не се во работен однос односно не остваруваат 
приход. Во точка II од Одлуката е предвидено таа да се 
применува веднаш по донесувањето. 

5. Согласно член 52 од Уставот на Република Ма-
кедонија законите и другите прописи се објавуваат пред 
да влезат во сила. 

Според член 9 став 2 од Законот за станбените 
односи („Службен весник на СРМ“ бр. 48/88 и 1/90) 
како членови на семејното домаќинство на носителот 
на станарско право се сметаат брачниот другар, децата 
на носителот на станарското право и на неговиот бра-
чен другар, внуците кои од своето раѓање живееле со 
носителот на станарско право, како и лицата кои носи-
телот на станарското право според законот е должен да 
ги издржува односно лицата кои според законот се 
должни да го издржуваат носителот на станарско 
право, а кои заедно со него живеат трајно. \ 

Од означената законска одредба произлегува дека 
кругот на семејното домаќинство е утврден со закон и 
истиот не може да се менува со општ акт на организаци-
ите. 

Со оглед на тоа што во точка I подточка 1 од 
Одлуката на поинаков начин е определен кругот на 
семејното домаќинство од начинот што е пропишан со 
член 9 од Законот за станбени односи, Судот оцени 
дека таа не е во согласност со означената одредба од 
законот. 

6. Со оглед на тоа, пак, што со точка II од Одлу-
ката е предвидено таа да влезе во сила со денот на 
донесуваното, а не по објавувањето, Судот оцени дека 
таа не е во согласност со член 52 од Уставот на Репу-
блика Македонија. 

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

У.бр. 197/91 
6 мај 1992 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
м-р Јордан Арсов с.р. 

Огласен дел 

Берлин - СР Германија, со непозната адреса, застапувала од Никола 
Поленак, адвокат од Скопје, против Горги Џуков од Скопје 

Се повикува тужениот Ѓорѓи Џуков да се јави во овој суд во рок 
од триесет дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да ја 
достави својата сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од триесет дена, на истиот 
ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе ги застапува неговите 
интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, X П бр. 1106/92 (132) 

Пред ОВОЈ суд се води постапка за развод на брак по тужбата на 
тужителката Ана Димова - Јаневска од Скопје, против тужениот Гоше 
Јаневски од СКОПЈС, ул „Тале Христов" 3/10, сега во Шведска со непоз-
ната адреса 

Се повикува тужениот Гоше Јаневски да се Јави во рок од 30 дена 
во Општинскиот суд Скопје И или во истиот рок да достави точна 
адреса. Во спротивно, на истиот ќе му биде поставен привремен стара-
тел КОЈ ќе ги штити неговите интереси 

Од Општинскиот суд Скопје Н - С К О П Ј С , X I V . П б р . 7 3 4 / 9 2 
(134) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води постапка за долг по 
тужбата на тужителот Јакимовски Јашко од Гостивар, против Исмаи-
ли Паша од Гостивар Вредност на спорот 300 600,00 денари 

Се повикува Исмаили Паша да се Јави во Општинскиот суд во 
Гостивар во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или, пак, да 
одреди СВОЈ полномошник КОЈ ќе го застапува во постапката 

Доколку не се јави во определениот рок, во постапката ќе го 
застапува Петрески Васил, дипломиран правник од Гостивар до окон-
чување го на спорот 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П бр 416/92 (126) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред ОВОЈ суд се води спор за утврдување на сопственост по 
тужбата на тужителот Атанасовски Ќирко од с Слатина, против оп-
штина Тетово, Асим Мустафи од с Слатина и други од Тетово Вред-
ност на спорот 20 ООО денари 

Се повикува тужениот Асим Мустафи од с Слатина да се Јави 
во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена Доколку не се Јави, 
должен е да одреди СВОЈ полномошник Во спротивно, судот ќе му 
одреди привремен старател КОЈ ќе се грижи за неговите права и инте-
реси во постапката до окончувањето на спорот 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 420/92 (127) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за надомест на 
штета но тужбата на тужителот Железничко-транспортно претприја-
тие Д О О ЖАС „СкопЈе" - СкОПЈе, против тужениот Абдули Абдул од 
Тетово, сега на привремена работа во Швајцарија со непозната адреса 

Се повикува Абдули Абдула од Тетово да се Јави во Општин-
скиот суд во Тетово во рок од 15 дена, да достави адреса или, пак, 
постави СВОЈ полномошник 

Во спротивно, по истекот на ОВОЈ рок, судот ќе му постави при-
времен застапник КОЈ ќе се грижи за неговите права во постапката 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 546/92 (128) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ 1 - СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I - Скопје објавува дека во спорот за 
развод на брак меѓ-у тужителот Минчев Ристо од Скопје и тужената 
Минчева Ева, со непознато место на живеење, на тужената и е поста-
вен ЈА привремен-застапник адвокатот Нада Ангеловска од СКОПЈС, 
КОЈА Ќе ја истапува се додека таа или НЕЈЗИН ПОЛНОМОНИК не се појават 
пред судот 

Од Општинскиот суд Скопје 1 - Скопје, XII П бр 2147/92 (133) 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово се води спор за пониигтување 
на договор по тужбата ца тужителите Зулбехари Алил и др од с. 
Доброште, против тужените Зулбехари Шаќир Рамадан и Зулбехари 
Шаќир Куртиш двајцата од с Доброште, сега на привремена работа во 
САД со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените да се Јават во судот во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да достават точна адреса или одредат полно-
мошник КОЈ ќе ги застапува во ОВОЈ предмет 

По истекот на ОВОЈ рок судот на тужените ќе им постави привре-
мен застапник преку Центарот за социјални работи 

Од Општинскиот суд во 'Гетово, Г1 бр 684/92 (129) 

Пред Општинскиот суд Скопје 1 - С К О П Ј Е се води постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителката Билјана Јакимовска од 
Скопје, против тужениот Тихомит Јакимовски од Скопје, со непозната 
адреса На тужениот му е поставен привремен застапник, од редот на 
адвокатите од Скопје КОЈ ќе го застапува се додека ТОЈ ИЛИ неговиот 
полномошник не се појават пред судот 

Од Општинскиот суд Скопје I - СКОПЈС, X I V П бр 194/92 (124) 

О П Ш Т И Н С К И С У Д С К О П Ј Е И - С К О П Ј Е 

Пред ОВОЈ суд е заведен спор за оспорување на татковство по 
тужбата на тужителката Ева Џукова од Скопје сега привремено во 

Пред Општинскиот суд во Јстово се води спор за сопственост по 
тужбата на тужителот Мичевски Светозар од Гетоно, ул „И.Р Лола“ 
бр -61, против тужениот Мирлевски Велјанов СтоЈан од Гетово, ул 
„Косовска“ бр 8,“сега со непознато место на живеење 

Се повикува тужениот да се Јави во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во судот, да достави точна адреса, или, да одреди 
полномошник КОЈ ќе го застапува во постапката 

По истекот на ОВОЈ рок судот на тужениот ќе ,му постави приврс- I 
мен застапник преку ЦСР Гетово 1 

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 664/92. (130) 

Пред ОВОЈ суд е во тек постапка ЈА уредување на меѓа по предлог 
на предлагачот Симовски Саво од с Руденцее - СО Тегово, против 

противниците' Димовски Мирко и Димовски Раде двајцата од с 1у-
дснцс, а сега на привремена работа во странство со непозната адреса 
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Се повикуваат противниците Димовски Раде и Димовски Мирко 
да се Јават во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во Општин-
скиот суд во Тетово, да достават адреса или да одредат полномошник 
По истекот на рокот судот ќе им постави привремен застапник преку 
Центарот за социјални работи во Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 131/91 (131) 

О П Ш Т И Н С К И С У Д В О Т И Т О В В Е Л Е С 

Пред Општинскиот суд во Титов Велес се води спор за физичка 
делба по предлог на предлагачката Спасика Стефанова од с Сирково 
против противникот Глигор Стефанов од Титов Велес, а сега на при-
времена работа во Германија За привремен застапник на противникот 
Глигор Стефанов, го одреди Сашко Лазаров стручен соработник во 
Општинскиот суд во Титов Велес, КОЈ ги има сите права и должности на 
законски застапник се дадека противникот Глигор Стефанов и л и.негов 
полномошник не се ноЈави пред судот односно додека органот за стара-
телство не го извести судот дека поставил старател 

Од Општинскиот суд во Титов Велес В П П 5/92. (125) 

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

9624/91 од 19.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14893-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие под фирма: 
Претпријатие „Еурека информатика“, Д .О. , увоз-извоз, Скопје, ул. „3 
Македонска бригада“ бр. 17-а. Претпријатието е основано со акт од 
23.ХП. 1991 година, а основач е Татабитовски Војо од Скогде. 

Дејности: 110309, 110905 090133; производство на софтверски 
продукти, нивно лиценцирање и продажба на правото.за користење; -
софтверско инженерство и пласман на информатика, опрема и соф-
твер; - набавка, продажба и изнајмување на информатичка опрема и 
софтвер; - продажба ка“сите видови услуги за обработка на податоци, 
продажба на услуги за техничко одржување на информатичка опрема и 
софтвер, - с о ф т в е р о т инженерство и продажба на сите видови инте-
лектуални услуги, - продажба на услуги за техничко одржување на 
информатичка опрема и софтвер; - изградба н4 информатичко-комуни-
кациски систем во претпријатие; 070320 - надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

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. 

Татабитовски ВОЈО, работоводен орган без ограничување во над-
ворешен трговски промет, е 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9624/91. (352) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. “ 
7877/91 од 26.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 2-2249-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар усогласувањето на задругата со следните 
податоци. Градежно-занатска задруга „Градител“, Д .О. , Скопје, ул. 
„Романија'4 бр. 5. , 

Со одлука бр. 130/3 од И.XI. 1991 година од задругата истапуваат 
основачите: Уневски Наумче и Мелковиќ Радојко од Скопје, а приста-
пуваат основачите Цветковски Петре, Дестани Ќерим и Цветковски 
Никола од Скопје. 

Дејноста: 050100, 050201, 050209, 050301, 060502, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070223, 070224, 070225, 012002, 012130, 
012140, 012142, 012201,012323, 013121, 012310, 050302. 

Во правниот промет задругата истапува во свое име и за своја 
сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица задругата одго-
вара со сиот СВОЈ имот, а задругарите ограничено супсидијарано до 
висина на основачкиот влог. 

Се запишува промената на СВОЈСТВОТО на лицето овластено за 
застапување Богески Ѓорѓи, е.д директор, без ограничувале, КОЈ ВО 
иднина ќе има СВОЈСТВО на директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр, 7877/91 (353) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 102 
од 5 III 1992 година, на регистарска влошка бр 1-2564-0-0-0, ја заниша 
во судскиот регистар промената на седиштето, дополнувањето на дејно-
ста на претпријатието со следните податоци Се менува седиштето на 
Претпријатието за промет на големо „Маком", ц о , Скопје, и треба да 
гласи ул „Коце Металец“ бр 102, наместо ул „Партизански одреди“ 
бр 18. 

Дејноста на претпријатието се дополнува и гласи: 011390, 011527, 
011799, 011941, 013400, 070131, 070150, 070227 , 090121, 090131, 090133, 
090139. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 102/92. (354) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 342 
од 17.11 1992 година, на регистарска влошка бр 1-14775-0-0-0, го за-
пиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна 
сопственост и занишувањето право на работење во надворешен тргов-
ски промет под фирма Претпријатие за трговија и транспорт „ПаЈО-
ком", ц.о., увоз-извоз, Скопје, с Студеничани. 

Претпријатието е основано од страна на основачот Ј^медовски 
Екрем од Скопје, с. Студеничани, со акт за основање на претпријатие 
во приватна сопственост од 10.1.1992 година. 

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, 060501, 060601, 
110309,110909. 

Дејности во надворешно-трговско работење. 070310, 070320; -
застапување и посредување на странски фирми и реекспорт, - консиг-
национа продажба. 

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

За обврските настанати во правниот промет претпријатието од-
говара со целиот СВОЈ имот - целосна одговорност 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешен 
и надворешен промет е Амедовски Екрем, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 342/92. (355) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 369/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-3455-о-о-о, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за извоз увоз, застанување и посредување во 
надворешно-трговски промет и промет на големо „Уникоимпекс", 
Ц О Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр 18/111-9 

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со- 070111, 
070112, 070113, 070114, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 369/92. (737) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег бр 
3546^92, на регистарска влошка бр. 1-17382-0-0-0, го заниша во судскиот 
регистар. Претпријатието под фирма. „ПАШТРИК" Претпријатие во 
мешовита сопственост, Д .О.О , Скопје за трговија на големо и мало и 
надворешна трговија, кеј „13 Ноември“ кула 1 сдтан 1. Скратен назив 
на фирмата е „Папггрик", МЕП, Д О . О . Скопје 

Претпријатието е основано со договор за основање на претприја-
тие во мешовита сопственост како друштво со ограничена одговорност, 
бр. 0101 од 23 11.1992 година, а основачи се. Општествено трговското 
претпријатие „Паштрик", Притисна, ул ,,ДарданиЈа" СУ - 1/1, Приш-
тина како странски вложувач, и физичките лица : Мандаловски Ни-
кола, Кошутиќ Милета, Машовиќ Сабрија, МаЈси Сабри, Ваит Штрајк, 
Нешат Љута, Кемал ХаЈредин, Неџбедин Брава, Сафет Бахтири, СеЈди 
Хајредини, Мустафа Амети, Акиф Амети, Меџмедин Исмаил, Бибиќ 
Хафиз, Раиф Ковачи, Исен Мазнуми, Зоран Хаџи-Николов и Демири 
Зумрит. ѕ 

Дејности. 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127-, 070129, 070132, 070140, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219,- 070221,070222, 070223, 0702243, 070225, 
070229, 070230, 070250, 070260, 110309, 110909. 

Работи на наворешно-трговски промет 070310, 070320. 
Неограничени овластувања; целосна одговорност со сите сред-

ства со кои располага претпријатието Лице овластено за застапување 
во домашниот и надворешниот трговски промет е Никола Мандалов-
ски, директор на претпријатието, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, бр 3546/92 (743) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег. бр 5673 
од 24 XII. 1990 година, на регистарска влошка бр 2-2030-0-0-0, го за-
пиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот за задругите на 
Земјоделската задруга „Манастира" , Ц О . , с Манастирец, Кава-
дарци, под фирма Земјоделска задруга „Манастира" , П,О , с . Мана-
стирец, Кавадарци 

Задругата е основана со одлука на основачкото собрание бр. 3/58 
од 30 VIII. 1985 година Основачи ДОЈКОВ Горѓи, Јованов Блажо, Колев 
Здравко, Цветков Бошко, Колев Ласко, Павлов Јован, ДОЈКОВ Стојан, 
Бинов Орце, Колев Киро, Митревски Добре од Манастирец, Илов 
Димитар од Кавадарци, Алексиќ Драголуб од с Росоман, 11анов Стево 
с Камен Дол, Соколов Блажо, с Манстрирец, Тсмелкова Милка, с 
Манастирец, Гинева Николина и Бинова Оливера, Кавадарци 

Дејности. 020110 - ПОЛЈОДСЛСТВО, 020120 - овоштарство, 020130 -
лозарство, 020140 - сточарство, градинарство, пчеларство, 02020 - зем-
јоделски услуги, 020201 - земјоделски услуги од растително производ-
ство, набавка и продажба на репроматеријали за земјоделски машини и 
орудија за работа за потребите на задругата, здружените земјоделци, 
индивидуалните производители кооперанти на сите видови индустриска 
стока за широка потрошувачка, откуп и промет на сите видови земјо-
делски производи, жива стока, сточни производи од задругарите, ко-
оперантите и индивидуалните производители, преработка и доработка 
на земјоделски и сточарски производи, откуп и пласман Вл техничко 
огревно дрво и градежни материјали, други дејности од малото стопан-
ство, “штедно-кредитно работење, откуп и промет на сите видови на 
земјоделски и сточарски производи на отворен пазар на територијата 
на СФРЈ; 07022 - трговија на големо на прехранбени произведи, 070222 
- сурова кожа, волна и сл 070223 - метална и електротехничка стока. 
070224 - градежен, санитарен и инсталационен материјал, 070250 -
трговија на големо на мешовита стока, 070230 - трговија на големо со 
возила, делови и прибор, 070111 - жита и мслнички производи, 070112 -
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зеленчук, овошје и преработки, 070114 - разни животни продукти и 
производи за домашни потреби, 070113 - месо, живина риба и месни 
преработки, 070211 - житаIи мелнички производи, 070212 - зеденчук^ 
овошје и преработки, 070213 - алкохолни пијалаци, 070214 - добиток и 
живина, 070132 - трговија со друга мешовита стока, 070260 - трговија 
на големо со индустриски отпадоци, откуп и промет на стоки од црна и 
обоена металургија и секундарни суровини, 080190 - други угостител“ 
ски услуги, бифеа, барови, кафеани. 

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

Во правниот промет со трети лида за своите обврски задругата 
одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување на задругата е Темков Љупчо од 
Кавадарци, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5673/90. (361) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9864/91 Од 7.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14798-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под 
фирма. „Слаѓанка Промет“ - Трговско претпријатие на големо и мало, 
увоз-извоз, ц о. - Скопје, ул. „Лука Геров“ бр 7. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 25.XII. 1991 
година од основачите: Рај ќовте Македонка од Скопје, ул. „Лука Геров“ 
бр. 7, л.к бр. 1078670, м.бр 0905965455097 - СВР - Скопје и Рајковиќ 
Зоран од Скопје, ул. „Лука Геров“ бр. 7, л.к 1039431, м бр 
1210961710527 - СВР - Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 
110309, 110903, 070310, 070320. 

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

За обврските сторени при работењето со трети лица претпријати-
ето одговара со сите свои средства - целосна одговорност 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатреш-
ниот и надворешниот-трѓовски промет е Радовиќ Македонка, дирек-
тор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег бр 9864/91 (412) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.' 1373 
од 12 Ш 19^2 година, на регистарска влошка бр 1-16356-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето претпријатие во приватна 
сопственост и запишувањето право за вршење надворешно-трговски 
промет, под фирма: Претпријатие за производство, услуги и промет 
„Кис-Ком", експорт-импорт, Д.О.О , Кавадарци, ул „Киро Крстев“ бр 
1 

Претпријатието е основано со акт за основање од 7 II 1992 го-
дина, а основач е Слободан ДОЈЧИНОВ ОД Кавадарци. 

Дејности: 020130, 020201, 060502, 080121, 080129, 080190, 110401, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 
070126 , 070127 , 070128, 070129, 070132, 070140, 070150 , 070211, 070212, 
070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224 , 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320 

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограни-
чени овластувања За обврските кон трети лица претпријатието одго-
вара со целиот имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Слободан ДОЈЧИНОВ, директор, со неограни-
чени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 1373/92 (413) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
10722/91, на регистарска влошка бр 1-16726-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост 
и запишувањето на правото за вршење работи во приватна сопственост 
во надворешно-трговски промет под фирма Претпријатие за трговија 
на мало и големо „Хисар Комерц“, Ц О , експорт-импорт, Скопје 

Претпријатието е основано со акт за основање од 19 XII 1991 
година, а основач е Владо Поновски 

Дејности 0701Ј, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127 . 070129 . 070131. 070140, 
070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 050100, 050302, 110309. 

Дејности во надворешно-трговско работење: 070310, 070320; по-
средување во надворешно-трговскиот промет, застапување во надво-
решно-трговски промет)со странски фирми; продажба на странска 
стока и консигнација', малограничен промет со Албанија, Бугарија, и 
Грција, изведување работи во странство 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своЈа 
сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одго-
вара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно-тр-
говско работење е Владо Поповски, директор, без ограничување. 

Од окружниот стопанскик?уд во Скопје, Срег бр 10722/91. (711) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
2128/92, на регистарска влошка бр 1-4958-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар пристапувањето на основач кон Претпријатието за внатрешна 

и надворепша трговија, угостителство и туризам, „Скоперт-комерц", 
Џ.О. , експорт-импорт, Скопје, ул. „Анкарска" 23. 

Во претпријатието пристапува нов основач Ристевски Зоран од 
Скопје со одлука од 31.1.1992 година 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 2128/92 (712) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 550 
од 14 IV 1992 година, на регистарска влошка бр 1-17983-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во при-
ватна сопственост како д.о о. и запишување право на вршење работи во. 
надворешно-трговски промет под фирма. Претпријатие за услуги, про-
изводство, внатрешен и надворешен трговски промет на големо и мало 
„Херцпром", Д О О , увоз-извоз, Скопје, ул „Тодор Чангов“ бр. 5/5 

Скратен назив на фирмата гласи- ПУЛТ „Херцпром", Д О .О , 
увоз-извоз, Скопје н 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр 1 од 
17 I 1992 година, а основач е Благоја ГруЈев-
ски 

Дејности 011721, 011722, 011723, 012421, 012623, 013021, 013022, 
013121, 050301, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240,, 070250, 070260, 080190, 090131, 090132, 090133, 090139, 090181, 
090209, 110301, 110302, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404, 110902, 
110903, 110905, 110909; шпедиција, умножување; адресирање, фото и 
други копии, застапување како приватна пракса (освен адвокатура) и 
ДР 

Дејност во надворешно-трговски промет- 070310 - надворешна 
трговија со прехранбени производи; 070320 - надворешна трговија со 
непрехранбени производи, меѓународен превоз на патници, меѓунаро-
ден превоз на стока; меѓународна шпедиција, посредување, застапу-
вање, реекспорт; консигнација 

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

За обвските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со целокупниот СВОЈ имот 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 550/92 (706) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3181/92, на регистарска влошка бр. 1-17612-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Приватното претпријатие за превоз, услуги, трговија увоз и 
извоз „Транс-Инекс" П,.О., Скопје, ул. „Љуба Ивановиќ?' бр. 10-а. 
Скратен назив на фирмата е: „Транс-Инекс", Д .О . , Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 
20.ЕП. 1992 година, а основач е Зоран Аритоновски од Скопје. 

Дејности: 011320, 020302, 050301, 050302, 06050, 060501, 060502, 
060503, 06060, 060601, 060602, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 
070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
08012, 080121, 080122, 080129, 090121, 090140, 090171, 090172, 090179, 
090209,1103,110301,110302,110303,110304,110309,110902,0703,070310 
и 070320. 

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

За обврските во правниот промет претпријатието одговара со 
сите свои средства - целосна одговорност, Д . О . 

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното 
трговско работење е Зоран Аритоновски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3181/92. (735) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10460/91 на регистарска влошка бр. 1-17858-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар. Претпријатието за производство, промет и услуги на големо 
и мало ,ЈДЖ - КОМПАНИ“ Д .О . , увоз-извоз Скопје, со седиште: на ул, 
„Ѓорѓи Капчев“ бр. 38, Скопје. т 

Основач е: Жаклина Талевска од Скопје, ул. „Тодор Чангов“ -
22, бр. 14. Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070214, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070215, 
070129, 070132, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 070200, 070213, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 013042, 070225, 070326, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 013050, 060503, 080201, 080202,, 
080129, 080190, 011311, 011315, 013021, 011390, 0126, 012521, 012522, 
012613, 012615, 1103, 013111, 110309, 110909, 05030, 050302^ 013041, 
020202, 0703, 070310 и 070320. 

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

Лице овластено за застапување е Жаклина Талевска, дирек“тор, 
без ограничување. Лице овластено за застапување во надворешно 
трговскиот промет е Жаклина Талевска, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 10460/91 (736) 

I 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 3901/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18381-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Друштво во мешовита сопственост за про-
дажба на минерална вода и безалкохолни пијалаци „Књаз Милош“ -
Комерц во мешовита сопственост, со седиште во Скопје, ул. „821" бр 
3. Основачи на друштвото се: О.П. „Књаз Милош“ Буковичка Бања -
Аранѓеловац, и Благој Данилов, Драги Смилевски, Драган Крстевски, 
Благоја Величковски, Милан Садовски, Елез Икром, Џавид Рецепи, 
Благоја Петрушев иМарика Кокановиќ сите од Скопје. Друштвото ќе 
ги врши следните дејности: 

07011 - трговија на мало со прехранбени производи, 
07021 - продажба на минерална вода и безалкохолни пијалаци, 

трговија на прехранбени производи; 
07022 - трговија на големо со прехранбени производи; 
070310 - надворешна трговија со прехранбени производи; 
070320 - надворешна трговија со непрехранбени производи. 
Во правниот промет со трети лицка друштвото истапува во свое 

име и за своја сметка без ограничување. Во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства, целосна одговорност. 

Директор на друштвото е Благој Данилов со неограничени овла-
стувања при застапувањето до 50.000,00 денари на располагање, над 
овој износ при застапувањето само врз основа на писмено овластување 
од директорот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3901/92 (875) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 895/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-15712-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост „ИНТЕ-
РИНА" - Друштво со ограничена одговорност за трговија и услуги, 
Скопје, Градски трговски центар, кула П/7. Скратен назив: „ИНТЕРИ-
НА" , д.о.о. - Скопје. 

Друштвото е основано со договор од 20.XII. 1991 година, а осно-
вач е ИНА-ИНДУСТРИЈА З А НАФТА ц.о., Загреб, авенија „ Б у к -
вар“ бр. 78. 

Дејности: производство, пренос и дистрибуција на плин: 070240, 
070150, 060201, 060301, 060502, 060503, 060700, 060801, 060802, 060803, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070223, 070221, 070222, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070250, 070260; техничка опрема и резервни делови, алат, при-
бор, репродукционен потрошен материјал за обезбедување на произ-
водството, занаетчиството, инфраструктурните и услужните дејности; 
метални, влечени и ковани производи на црната и обоената металур-
гија, земјоделска опрема и алат, вештачки ѓубрива, семенска стока, 
саден материјал и средства за заштита на растенијата и добитокот, 
производи за спорт, лов, риболов и кампирање, производи од гума, 
каучук и пластични маси, електротехничко и електронски апарати, 
радио и ТВ апарати, машини, делови и прибор, производи, опрема и 
прибор наменет за лична заштита прќ работа, цивилна противпожарна 
заштита и ОНО, парфимериски и козметички производи, дрогериска 
стока, книги и музикални, дистрибуција на дневни, периодични и повре-
мени весници, списанија и други слични списи, галантерија, бижуте-
рија, стока за саеми и играчки; складирање на стоки во транспортни и 
други складишта, превоз на плин во садови под притисок, изнајмување 
на подвижни и неподвижни садови за плин, складирање, полнење, пре-
сипување и вршење проби под притисок, превоз на нафта и нејзини 
деривати, плин и петрохемиски производи, услуги на претовар во при-
станишта, занаетчиски услуги и поправки, чистење на резервоари, одр-
жување и сервисирање на постројки на бензинските станици, миење на 
возила, подмачкување и подготвување на возила за технички преглед и 
заштита од корозија, како и други занаетчиски услуги, монтажа, одр-
жување и сервисирање на плински инсталации и броила, 080201,080202, 
090122, 110301, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320; електрични ма-
шини, уреди и опрема и електротехнички материјал и расветли тела, 
кожа, седларски и ременарски производи и прибор, агенциски услуги во 
транспортот, шпедиција, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, складирање, поморско-технички услуги на море и крај-
брежни и други услуги во врска со меѓународниот транспорт, приста-
нишни и ареодромски услуги, работи за договорена контрола на квали-
тетот и квантитетот на стоката, снабдување на странски авиони на 
домашни аеродроми, нафта и нафтени деривати, уља и масти, петрохе-
миски производи 

Друштвото во внатрешното и надворешното трговско работење 
ќе го застапува директорот неограничено. 
З а вршител на должноста директор е именуван Нусрет Хаџиу. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 895/92. (730) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 946/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-16117-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запи-
шување на правото за надворешно-трговско работење под фирма. 
Претпријатие за градежништво, инженеринг и трговија на големо и 
мало „Економик-Тренд", ц.о., експорт-импорт - Скопје, ул, „Ф. Руз-
велт" бр. 5/3-5 

Претпријатието е основано со Договор, а основачи се Иро Сер-
вини и Александра Сервини од Скопје. 1 

Дејности: 050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 110402, 110403, 
110404, 110620, 07011, 070111, 070112, 070113, 0701141, 070121, 070122, 
070123, 070124; 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 

070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, -070229, 070230, 
070240/070250, 070260, 060502, 060503, 030003, 110310, 110309, 110303, 
110903, 110909, надворешно-трговско работење. 070310, 070320 посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, изве-
дување инвестициони работи во странство, услуги на меѓународниот 
транспорт на стоки, консигнациона продажба, малофаничен промет со 
Албанија, Бугарија и Грција. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во,СкопЈе, Срег. бр, 946/92. 
(960) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1971/91 на регистарска влошка бр. 1-3281, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Мешовито претпријатие за трговија на големо и 
мало, услуги и производство „Интеркоп" експорт-импорт Битола, д.о-
.о.п.о. Седипгге-Битола ул. , ЈНА“ бр. 18/1 

Основачи: Еролрон пту Лимитид-СиднеЈ, Австралија и П.П. 
, ,Интеркорп'-Битола. 

Дејноста: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223 , 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070150, 011941, 013030, 
013041, 050100, 050300, 050201, 060502, 060503, 080111, 080112, 080113, 
080119, 080121, 080129^ 080190, 090181, 090189, 110309, 110302, 110611, 
110620,110909,070310, 070320, посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги, продажба на странски стоки консигнациони скла-
дови, продажба на стоки од слободни царински продавници, услуги на 
меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички 
услуги, услуги на факторине меѓународна шпедиција, агенциски услуги 
во транспортот, услуги на складирање на стоки, изведување на инвести-
циони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на 
странско лице во Југославија и услуги на истражување и давање на 
информации и знаење во стопанството и др. 

Мешовитото претпријатие во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за своЈа сметка-полни овластувања и одговара 
со целиот ОВОЈ имот-но л на одговорност. 

Лице овластено за застапување е Трајче Спировски 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1971/91. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1298/92 на регистарска влошка бр. 1-16329-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар следното. Претпријатие за трговија на големо и мало, увоз 
-извоз и книговодствени услуги „Биро-Комерц", Д .О . , Скопје, ул. 
„Александар Мартулков" 33. 

Дејноста: 070211, 070212, 070213, 070219, 07022, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 070260, 110909, 110303 
110309, 110903, 011390, 012612, 012622, 012621, 012699, 070113, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070132, 070140, 
07021, 070111, 070112, 070310, 070320. 

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

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одго-
вара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно 
трговско работење е МариЈа Стојанова, директор на претпријатието со 
неограничено овластување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 1298/92 
(962) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 
4696/92 на регистарска влоппса бр. 1-18362-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар следното Штедно-кредитна организација „Екко баиќ“ д о о 
- СКОПЈС, ул „Васил Горгов“ бб 

Штедно-кредитната организација како д о о е основана со дого-
вор бр. 01-01 од 15ЛУ 1992 година, а основачи се Ердуан Мекиќ од 
Скопје ул. „Дурмиторска" бр бр З - б и Братислав Антиќ од СКОПЈС, 
бул „АВНОЈ“ бр 60/2-12 

110109 други финансиски организации, штедно-кредитна органи-
зација примање односно собирање на парични депозити (ДСПОЈИТНИ 
работи), собирање на средства од граѓани, граѓански правни лица, 
самостојни претприемачи без СВОЈСТВО на правни лица во вид на штедни 
влогови и депозити по тековни сметки, жиросметки и други банкарски 
работи со граѓаните, собирање орочени парични депозити, емисија на 
хартии од вредност со цел за прибирање на слободни парични средства, 
собирање на други орочени наменски и ненаменски депозити од правни 
и физички лица, а од основачите слободни средства и обавување на 
ра(к)ти од платниот промет за нивна сметка, 

- земање кредити во склад со Законот и давање на кредити 
(кредитни работи) од собраните средства на парични депозити од кре-
дити и тоа на: граѓаните за унапредување на нивната ДСЈНОСТ, за купу-
вање и надградба на станови, за набавка на стока за широка потрошу-
вачка и за други потреби на граѓаните, основачите за репродукциони 
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потреби во малото стопанство, станбено комунална изградба, за потре-
бите на станбената изградба, купување на меници и чекови (дисконтни 
работи) 

- обавување на платен промет во земјата во име и за сметка на 
своите основачи и комите итн; 

- водење на жиро и тековни сметки на граѓаните и обавување во 
платниот промет во врска со тие работи; 

- обавување на комисиони работи; 
- обавување на консалтинг работи од доменот на своето рабо-

тење; 
- менувачки работи. 
Организацијата во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, - за обврските преземени во правниот 
промет со трети лица одговара целиот свој имот; 

- Ердуан Мекиќ, е.д. директор, без ограничување; 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, бр. 4696/92 

^ ^ ^ ^ , ' ' (963) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3095/92 на регистарска влошка бр. 1-18175-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар следното: „Еми'4 Претпријатие за трговија на големо и 
мало увоз-извоз, Ц.О., Скопје, ул. „Трифун Хацијанев" бр. 3/41. 

Претпријатието е основано со одлука за основање на 11.111.1992 
година, а основач Елена Органџиева од Скопје. 

Дејности: 070111, 07011, 070112, 070113, 070114, 07012, 070123, 
070124, 070128, 070129, 07013 , 070132, 07022, 070223, 070224, 070226, 
07025, 070250, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 011741, 
090132, 110403, 110404, 110905, 110909, 110401, 110402, 110309. 

Настапува во свое име и за своја сметка. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен про-

мет е Елена Органџиева од Скопје, директор со неофаничено овласту-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС, Срег. бр. 3095/92. 
^ Ј ^ ^ ^ (964) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег бр 4521/ 
92 г на регистарска влошка бр 1-18486-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Трговското претпријатие на големо и мало „Мато“, Ц О , 
Експорт-импорт, Скопје, ул „Трифун Хаџијанев" бр. 10/1-1. 

Основач Горан Луличевски од Скопје, ул „Трифун ХаџиЈанев" 
бр. 10/1-1 

Дејности. 070111, 070112 , 070113, 070114, 070121, 070122, 070123. 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219 , 070221, 070222, 070223, 
070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 
070320 

Но правниот промет со трети лица претпријатието настапува но 
свое име и за своЈа сметка 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, прет-
пријатието одговара со целиот СВОЈ ИМОТ 

' Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Горан Луличевски, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4521/92 
(965) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срг.бр. 1447 
од 19.Ш 1991 година, на регистарска влошка бр. 1-8959-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар основањето на приватното претпријатие за гра-
дежништво и трговија со право на работа и во надворешниот трговски 
промет под фирма Приватно претпријатие за градежништво и трговија 
„Елмин Комерц“, П. О., с Пласница, Македонски Брод. 

Во внатрешниот и во надворешниот трговски промет претприја-
тието ќе го “претставува директорот, Јаоски Мукрем, со неограничено 
овластување, КОЈ познава германски и турски јазик. 

Дејности. 012002 - производство на чакал и песок, 0130401-ко-
лење добиток; 020140 - сточарство; 020201 - земјоделски услуги од 
растително потекло, 050201 - високоградба; 050301 - ниско градба-из-
ведба на сообраќајни објекти; 050209 - изградба на останатите објекти 
од ниска градба; 050301 - поставување, поправка и одржување на гра-
дежни инсталации, 050302 - завршни и занаетчиски работи извршени за 
изградба на нови и одржување ПОСТОЈНИ станбени објекти, 060502 -
превоз на стоки за патен сообраќај; 070111 - леб, печиво, млеко и 
млечни производи; 0870122 - зеленчук, ОВОШЈС, откуп и преработки, 
070133 - месо, живина и месни производи, 070114-разни животни про-
дукти, 070121-текстил и конфекција, 070122 - метална и електротех-
ничка стока; 070123 - бои, лакови, хемикалии, 070129 - тутун и оста-
нати непрехранбени производи, 070132 - друга трговија со непрехран-
бени прои зводи, 070140 - трговија на мало со возила и делови, 070211 -
жита и мслнички производи, 0702Д2 - зеленчук, овошје, и преработки, 
070213 - алкохолни пијалоци; 070214 - стока и живи ина, 070219 - разни 
животни намирници и производи за домашна употреба, 070221 - тек-
стил и конфекција, 070222 - сурова кожа, волна и друго, 070223 -
метална и електротехничко стока; 070224 - градежен, санитарен и ин-
сталационсн материјал, 070225 - хемиски производи, бои и лакови, 
070229 - тутун и други непрехранбени производи, 070230 - трговија на 
големо со возила и делови, 070250 - трговија на големо со мешовита 
стока, 080202 - туристички бироа, 110309 - неспомнати услуги во обла-
ста на прометот 

Дејноста на претпријатието во надворешниот трговски промет е 
070310 - надворешна трговија со прехрамбени производи, 070320 - над-
ворешна трговија со непрехрамбени производи, Вршење на градежни 
услуги во странство Потполно овластување, потполна одговорност 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1447/91 ^ (218 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 8392/ 
91 од 11.11.1992 година, на регистерска влошка бр 1-14588-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на приватното претпријатие 
под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало со надворешно-
трговски промет „Таскокомерц" Ц О , Нов Дојран општина Гевгелија 

Претпријатието е основано од лицето Стојче Тасев од Нов Дој-
ран. 

Дејности- 0711 - леб, нециво, млеко, и млечни прои-зводи, 070112 
- зеленчук, овошје и преработки, 070113 - месо, живина, риба и месни 
преработки, 070114 - разни животни намирници, алкохолни пијалоци и 
производи, 070121 - текстил и конфекција; 070122-обувки, кожа, гума 
и пластика; 070123 - метална и електротехничка стока; 070124 - огрев и 
градежен материјал, 070125 - мебел; 070126 - керамика, стакло и пор-
целан, 070127 - бои лакови, хемикалии, 070128 - книги, канцелариски 
материјал и прибор, 070129 тутун и останати прехрамбени производи, 
070132 - друга трговија со мешовити стоки, 070140 -трговиЈа на мало со 
возила и делови; 070150 - трговија на мало со нафтени деривати; 070211 
- житарици и млечни производи; 070214 - добиток и живина, 070221 -
текстил и конфекција; 070222 сурова кожа, волна и слично; 070223 -
метална и електротехничка стока; 070224 - градежен, санитарен и ин-
сталационен материјал, 070225 - хемиски производи, бои и лакови, 
070226 - хартија, канцелариски материјал и прибор; 070227 - лекови и 
санитетски материјал; 070229 - тутун и други непрехранбени произ-
води;070240 - трговија на големи со нафтени деривати; 070250 - трго-
вија на големо со мешовити стоки; 070260 - трговија на големо со 
индустриски отпадоци; 110309 - посредништво вршење комисиони ра-
боти во областа на прометот. 

Во надворешно трговскиот промет: 070310 - надворешна трговија 
со прехранбени производи; 070320 - надворешна трговија со непрехрам-
бени производи. 

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

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одго-
вара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешно надворешен тргов-
ски промет е СгоЈче Тасев, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС. Срег.бр 8392/91. (219) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.9092/ 
91 од 28 1.1992 година, на регистарска влошка бр 1-14177-0-0-0 го за-
пиша во судски регистар основањето на претпријатието во приватна 
сопственост под фирма: Трговско претпријатие за внатрешен и надоре-
шен промет на големо и мало „Запад-Комерц" Д . О , Скопје, ул „Же-
невска“ бр 17 (Општина Карпош) СкопЈе. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 11 XII 1991 
година а основач е Бужаровска Гурга од Скопје 

Дејности: 0711, леб, бело пециво, млеко и млечни производи, 
070112 - зеленчук, овошје и преработка, 070114 - месо, живина, риба и 
месни преработки, 070114 - разни животни продукти, алкохолни пија-
лоци и производи за домашни потреби, 070121 - текстил и конфекција, 
070122 - обувки, кожа гума и пластика, 070123 - метални и електротех-
нички стоки, 070124 - огрев, градежен материјал, 070125 - мебел, 
070128 - книги, канцелариски материјал и прибор, 070129 - тутун и 
други непрехранбени производи, 070131 - стакло; 070131 - стоковни 
куќи; 070132 - друга трговија на мало со мешовити стоки, 070140 -
трговија на мало со возила и делови, 070150 - трговија на мало со 
нафтени деривати, 070221 - жита и мелничка производи, 070212 - зе-
ленчук, овошје и преработки, 070213 алкохолни пијалоци, 070214 -
добиток и живина; 070215 - разни животни продукти и производи за 
домашни потреби, 070221 - текстил и конфекција, 070222 - сурова кожа 
и слично, 070223 - метални и електротехнички стоки, 070224 - градежен 
и санитсрсн и инсталационен материјал, 070225 - хемиски производи, 
бои и лакови, 070226 - хартија канцелариски материјал и прибор, 
070250 - трговија на големо со мешовити стоки, 070260 - трговија на 
големо со индустриски стоки, 1103098 - неспомнати услуги во проме-
тот, 070909 - останати неспомнати услуги 

Дејности во надворешно-трговскиот промет 070310 - надво-
решна Трговија со прехрамбени производи, 070320 - надворешна трго-
вија со непрехрамбени производи Посредува и застапува во прометот 
со стоки и услуги, малограничен промет со- Грција, Албанија, ИталиЈо 
Австрија, Швајцарија, Унгарија, Германија, Бугарија и др 

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

За обврските сторени но прометот со трети лица претпријатието 
одговара со сите свои средства, целосно (11 О ) 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатреш-
ниот и надворешниот промет е Бужаровска Гурга, работоводен орган, 
директор, без ограничување, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 9092/91 (220) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 19Г6 
од 27 П 1992 година, на регистарска влошка бр 1-670-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешно и над-
ворешно трговски промет со следните податоци. Акционерско друштво 
„ Тутун“ за надворешна и внатрешна трговиЈа^ц о , Скопје, „Кочо Ра-
цин“ бр 97 

Дејностите но внатрешниот промет се прошируваат со 110109 
Дејностите во надворешен трговски промет се прошируваат со 

слободни царински продавници 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1986/92 (224) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.8765/ 
91 од 27.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 2-9280-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Станбената задруга „Наш стан“, ц о , Кичево, ул. „29-ти Ноем-
ври“ бр. 19. 

Се брише досегашниот застапник Николовски Александар, ди-
ректор, а се запишува Ѓорѓиоски Бошко, директор, без ограничување 
за застапување во внатрешниот промет 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег.бр 8765/91. (225) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението на ОВОЈ суд 

СТ бр 841/91 од 3 III 1992 година, е отворена стечајна постапка над 691. 
ПТП „Техноимпекс" Скопје. 

За стечаен судија се именува Мирјана Немет судија на овој суд. 692. 
За стечаен управник се определува Сајков Томислав дипл. еконо-

мист од Скопје, ул. „Добромир Хрст" бр 8, тел. 215-070. 693. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-

ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 694 
„Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет на 
ОВОЈ суд со пријави во 2 примероци со докази Се задолжуваат должни- 695 

^ците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се 
закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на дове- 696. 
рителите на стечајниот должник на 25 VI 1992 година, во 8,30 часот, во 
соба бр 60а, во ОВОЈ суд. 697. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје 
(958) 698 

Окружниот стопански суд во СКОИЈС, СО решението на ОВОЈ суд 
СТ бр 1640/91 од 12 III 1992 година, отвори стечајна постапка над 
Приватното претпријатие „Сопот комерц“ од с Сопот, Кавадарци 

За стечаен судија се именува Рина Андревска, судија на ОВОЈ суд. 
За стечаен управник се определува Диме Боцев, од Кавадарци, 

ул „Киро Крстев“ бр 9 Се повикуваат доверителите на стечајниот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до 
стечајниот сонет 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 за 
8 VII 1992 година, во 9,00 часот, во соба броЈ 81, на ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (957) 

699. 
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705 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ст бр 170/91 

од 17 IV 1992 година,' отвори стечајна постапка над Претпријатието 
„Интертранс - Комерц“ - Неготино 706 

За стечаен судија се именува Лилјана С“аздова, судија на ОВОЈ суд 
За стечаен управник сѓ; определува ИлиЈа Тодорчев од Неготино, 

вработен во „“Антигона“ транс - Неготино Се повикуваат доверите- 707 
лите на стечајниот должник да ги пријават споите побарувања во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот во „Службениот весник на Репу-
блика Македонија“ до стечајниот совет при ОВОЈ суд со пријави во два 708 
примероци со докази Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите кон стечајниот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања 709. 
на стечајниот должник на 7 VII 1992 година, во 8,40 часот, во соба бр. 
6 0 а , в о ОВОЈ с у д 

Од Окружниот стопански суд во Скопје 4 710 
(959) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение Ст бр. 235/91 711 
од 30 III 1992 година, отвори стечајна постапка над ОП „Мегал" -
Прилеп и за стечаен судиЈа го определи судијата Коста Споа, а за 
стечаен управител Ѓорѓија Ѓорѓиовски, дипл ек од Прилеп, ул „Ѓоре 712 
Горески“ бр. 4 Со оглас објавен на огласната табла на судот на 
30 II 1992 година ги повика доверителите да ги пријават своите побару-
вања на стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази, 713 
таксирани со уплата од 100,00 денари на сметка 40100-840-033-3338 за 
судски такси со прилог вирмански налог дека е уплатена таксата во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот за отворањето на стечајната 714 
постапка во „Службен весник на Република Македонија“, кои ќе се 
испитаат на 22 VI 1992 година во 10 часот во ОВОЈ суд, а должниците 
неодложно да ги измират своите долгови 715 

Од Окружниот стопански суд во битола (501) 

716 
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