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505. 
Врз основа на член 54 од Законот за системот на 

просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/85, 18/89, 38/90 и 62/93) и член 45 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА СТАНИЦА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 
НА ВОЗИЛА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ТЕТОВО 

1. Со оваа одлука се определува локацијата за из-
градба на станица за технички преглед на возила со 
придружни објекти, на КП број 8029, КО „Тетово“, во 
м.в. „Клуново", на подрачјето на општината Тетово, 
чии инвеститори ќе бидат Општинската општествена 
организација на возачите од Тетово и Училишниот цен-
тар за образование на стручни кадри во стопанството 
„Моша Пијаде“ од Тетово и се определува земјиштето 
кое му припаѓа на објектот за неговата редовна упо-
треба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М: 500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 

Број 23-1026/1 
17 април 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

- трици и други остатоци добиени со просејувано, 
мелење и друга обрабоЈка на жита и легуминозни ра-
стенија, непелетизирани и пелетизирани во тарифниот 
број 2302.30, трици од пченица (сточно брашно), кра-
тенката „ЛБ" (слободен увоз) се заменува со кратен-
ката „КК" (количински контингент); 

- протектирани или употребувани надворешни пне-
уматски гуми, полни гуми и гуми со воздушни комори, 
изменливи протектори (газечки слој) и штетници од 
гума во тарифниот број 4012.10, 4012.20 и 4012.90, кра-
тенката ,,ЛБ" (слободен увоз) се заменува со кратен-
ката „КК" (количински контингент). 

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

Бр. 23-1088/1 
10 април 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

506. 
Врз основа на член 12 од Законот за надвОрешно-

трговско работење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 31/93) и член 45 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 38/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУ-
ВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И 

УВОЗ 

Во одлуката за распоредување на стоките на 
фо; ли на извозот и увозот („Службен весник на Репу-
блњ 1 Македонија“ бр. 81/93), на списокот на стоките 
со форми на извоз и увоз, во делот на увозот се врши 
измена на режимот кај: 

- пченица и наполица во тарифниот број 1001.101, 
1001.102, 1001.901. 1001.902 и 1001.909, кратенката 
„ЛБ" (слободен увоз) се заменува со кратенката „КК" 
(количински контингент); 

- брашно од пченица и наполица во тарифниот број 
1101.001 и 1101.009, кратенката „ЛБ" (слободен увоз) 
се заменува со кратенката „КК" (количински контин-
гент); 

507. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО и 112 од Уставот на Република Македонија 
и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 70/92), на седницата одржана на 29 март 1995 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за исплата на вин-
ското грозје од реколтата 1994 година, донесена од 
Управниот одбор на АД - „АК - Тиквеш“ од Кава-
дарци, на 28 октомври 1994 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и произведува правно дејство 
од денот на објавуваното. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по под-
несена иницијатива од Општинското здружение на ло-
зарите „Тиквешко грозје“ од Кавадарци со Решение 
У.бр. 190/94 од 25 јануари 1995 година поведе постапка 
за оценувано уставноста и законитоста на одлуката оз-
начена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се по-
стави прашањето за нејзината согласност со Уставот и 
со закон. 

4. Судот на седницата утврди дека во оспорената 
одлука е предвидено дека поради неликвидност и други 
специфичности се успеало делумно да се обезбедат 
средства, поради што исплатата е предвидено да се 
изврши на следниот начин: 50% да се плати во денари 
на штедна книшка, 20% во вредносни бонови и 30% во 
денари во наредната година (1995) по обезбедување на 
средства. Во точката 3 од Одлуката е предвидено до-
колку се пронајдат средства, а со тоа да не се нанесе 
штета на Комбинатот, 80% да се исплаќа во готово и 
20% во вредносни бонови со кои производителите ќе се 
снабдат благовремено со заштитни средства, репрома-
теријали и друга трговска стока. 

Исто така, Судот утврди со Одлука бр. 0202-345 до-
несена од Управниот одбор на АД „АК - Тиквеш“ од 
Кавадарци на 27 февруари 1995 година е укината осло-
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рената одлука, со образложение дека исплатата на вин-
ското грозје била целосно извршена, а боновите вра-
тени и уништени. 

5. Уставот на Република Македонија не содржи 
одредба со која се определува паричната единица на 
Републиката и се утврдува нејзината употреба. Един-
ствено, со член 60 од Уставот се определува дека На-
родната банка на Македонија е емисиона банка, дека е 
самостојна и одговорна за стабилноста на валутата, за 
монетарната политика и за општата ликвидност на пла-
ќаната во Републиката и кон странство и дека органи-
зација^ и работата на Народната банка се уредуваат со 
закон. 

Со член 1 од Законот за паричната единица на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 26/92), е определено дека парична еди-
ница на Република Македонија е денарот. Според член 
2 од Законот, книжните пари и кованите пари кои гла-
сат на денар се единствено законско платежно средство 
за плаќање на територијата на Република Македонија, 
а согласно член 3 сите, права и обврски по работи кои 
гласат на пари, а се склучени на територијата на Репу-
блика Македонија, како и сите вредности и износи, се 
искажуваат во износи кои гласат на денари. 

Во член 1 од Законот за употреба на паричната 
единица на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 26/92) беше предвидено 
дека до издаваното на книжни и ковани пари, согласно 
Законот за парична единица на Република Македонија, 
како средство за плаќање на територијата на Република 
Македонија ќе се употребуваат вредносните бонови 
што ги издава Народната банка на Република Македо-
нија. 

Со член 37 од Законот за Народната банка на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 26/92) е определено дека книжните и ко-
ваните пари, кои гласат на домашна валута, се законско 
средство за плаќање на територијата на Републиката, а 
со член 38 е определено дека сите обврски и права и 
сите работи што гласат на пари воспоставени во Репу-
блика Македонија помеѓу претпријатија, други до-
машни правни лица и граѓани, како и меѓу граѓани со 
странски лица, се изразуваат во домашна валута и се 
извршуваат со средства за плаќање што гласат на до-
машната валута, ако со закон не е поинаку определено. 

Како инструменти на плаќаното во член 9 од Зако-
нот за финансиското работено („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 42/93) се предвидени смет-
ките преку кои се плаќа во готови пари, налогот за 
пренос и хартиите од вредност, а како хартии од вред-
ност, според член 1 од Законот за хартиите од вредност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/93) 
се предвидени акциите, обврзниците, благајничките за-
писи, сертификатите и комерцијалните записи. 

Исто така, според став 2 на член 9 од Законот за 
финансиското работење, субјектот може да ги плаќа 
меѓусебните обврски со пребивано и на друг начин во 
согласност со Законот за облигационите односи. 

Во член 394 од Законот за облигационите односи 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 29/78) во делот каде што 
е уредено прашањето за паричните обврски е предви-
дено кога како предмет на обврската се пари, должни-
кот е должен да го исплати оној број на парични еди-
ници на кои гласи обврската, освен кога со закон е 
уредено поинаку. 

Од изнесеното произлегува дека со Уставот не е 
утврдена паричната единица на Република Македонија, 
поради што начинот на плаќање и видот на платежното 
средство се уредува со закон. 

Од изнесените одредби на означените закони со кои 
се утврдува паричната единица на Република Македо-
нија и инструментите на плаќањето произлегува дека 
плаќаното меѓу субјектите се врши во готовина, со 
налог за пренос и со пренос на хартии од вредност, при 
што во ниеден закон бонот не е предвиден како пла-
тежно средство. 

Во член 8 став 3 од Законот за финансиското рабо-
тено е предвидено министерот за финансии да ги про-
пишува условите и начинот на наплатата, располага-
њето и плаќањето со парите во готово. 

Согласно оваа законска одредба Министерот за фи-
нансии на 19 ноември 1993 година донел Упатство за 
условите и начинот на наплатата, располага! 1ото и пла-
ќаното со пари во готово („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 76/93). Во ова Упатство се пред-
видени намените за кои субјектот може да плаќа со 
пари во готово во кои, покрај другото, се наведени и 
земјоделските производи откупени односно преземени 
од земјоделци и граѓани. 

Тргнувајќи од цитираните законски и други прописи 
со кои се утврдува паричната единица на Република 
Македонија, се уредува начинот на плаќањето меѓу суб-
јектите, видовите на инструментите за плаќање и со 
кои е предвидено дека книжните и кованите пари кои 
гласат на денар претставуваат единствено законско 
платежно средство на територијата на Република Ма-
кедонија, Судот оцени дека правните лица и другите 
субјекти во платниот промет не се овластени со свои 
акти да утврдуваат други видови на платежни средства, 
кои иако гласат на денари не претставуваат ковани или 
книжни пари издадени од Народна банка, која со Устав 
е овластена како емисиона банка на Република Македо-
нија. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука беше 
предвидено дел од цената за откупното грозје да се 
плати во бонови, кои не-претставуваат законско сред-
ство за плаќање, "Судот оцени дека таа во времето на 
нејзиното важење не била во согласност со наведените 
законски одредби. 

6. Со член 55 Јод Уставот се гарантира слободата на 
пазарот и претприемништвото, а според став 2 Репу-
бликата обезбедува еднаква правна положба на сите 
субјекти на пазарот и презема мерки против монопол-
ската положба на пазарот. 

Со оспорената одлука беше предвидено со доби-
ените бонови за исплатата на откупното грозје да се 
набавуваат стоки само од „Тиквеш“ Кавадарци, поради 
што Судот оцени дека со тоа се ограничува слободата 
на пазарот и се создава монополско однесување на паза-
рот на означеното претпријатие, поради што оцени 
дека таа во времето на нејзиното важење не била во 
согласност и со наведените уставни одредби. 

7. Имајќи ги предвид односите кои беа уредени со 
оспорената одлука Судот оцени дека иако одлуката 
престанала да важи исполнети се условите од член 73 од 
Деловникот на Уставниот суд за донесување на пониш-
тувачка одлука, поради што одлучи како во точката 1 
од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, Д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-о Јосиф Та-
левски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр.190/94 Претседател 
29 март 1995 година на уставниот суд на Република 

СкопЈе Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 
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508. 
Врз основа на член 20 и 26 од Законот за санација и 

реконструирање на дел од банките во Република Маке-
донија („Службен весник на РМ“, бр. 14/95) и член 70 
точка 29 од Законот за Народна банка на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 
78/93), Советот на Народна банка на Република Маке-
донија на својата ХХХVIII-ма седница одржана на 
18.04.1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СЕЛЕКТИВНИТЕ КРЕДИТИ 
НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА КАЈ СТОПАНСКА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ 

1. Селективните кредити во износ од 
1.039.318.481,50 денари кои Народна банка на Репу-
блика Македонија и ги има одобрено на Стопанска 
банка а.д. Скопје се користат за реконструирање на 
Стопанска банка а.д. Скопје и тоа: 

- 391.528.000,00 денари за намалувано на дел од не 
наплативите побарувања на Стопанска банка а.д. 
Скопје со состојба на 31.12.1994 година од нејзините 
комитенти - корисници на селективнн кредити; 

- 647.790.481,50 денари се пренесуваат кај Агенци-
јата за санација на банка која тие средства ќе ги поба-
рува од Стопанска банка а.д. Скопје под услови прет-
ходно договорени меѓу Народна банка на Република 
Македонија и Стопанска банка а.д. Скопје. . 

2. Износот на селективните кредити од точка 1 на 
оваа одлука се искнижува од билансот на Народна 
банка на Република Македонија со состојба на 
31.03.1995 година и се заменува со обврзница која Аген-
цијата за санација на банка ќе ја издаде во корист на 
Народна банка на Република Македонија, со рок на 
довтасувано на 1 април 2 020 година без камата. 

3. Во износот на селективните кредити од точка 1 на 
оваа одлука вклучени се долгорочните кредити по по-
рано извршените конверзии на дел од краткорочните 
во долгорочни кредити за обртни средства во вкупен 
износ од 411.852.630,50 денари и тековните кратко-
рочни селективни кредити во износ од 627.465.851,00 
денари чии што рок за враќање е 31.12.1995 година. 

4. Народна банка на Република Македонија ќе и ја 
пренесе на Агенцијата за санација на банка потребната 
евиденција и документација за користење, пренесувано 
и наплата на селективните кредити од точка 1 на оваа 
одлука. 

5. Оваа одлука се применува од 01.04.1995 година. 
O.6р.02.15/ХХХVIII-1/95 Претседател 
18 април 1995 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

М-р Борко Станоевски, с.р. 

509. 
Врз основа на член 24 став 7 од Законот за банки и 

штедилници („Службен весник на РМ“, бр. 31/93, 78/93) 
и член 70 точка 29 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 
26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Репу-
блика Македонија, на својата ХХХVIII-ма седница, 
одржана на 18.04.1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧ-
ИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА РИЗИЧНО ПОНДЕ-
РИРАНАТА АКТИВА НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛ-

НИЦИТЕ 

1. Во точка 3 од Одлуката за начинот на утврдување 
на ризично пондерираната актива на банките и штедил-

ниците („Службен весник на РМ“, бр. 10/94) после пот-
точката в) се додава нова потточка г) која гласи: 

„Побарувана од претпријатија кои изведувале инве-
стициони работи, вршеле извоз и имаат ненаплатени 
побарувана од Ирак и Кувајт“. 

2. Во точка 4 од Одлуката после потточка в) се 
додава нова потточка г) која гласи: 

„Вонбилансни побаруван,а од претпријатија кои из-
ведувале инвестициони работи, вршеле извоз и имаат 
ненаплатени побарувања од Ирак и Кувајт“. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

О.бр. 02.15/ХХХVIII-2/95 Претседател 
18 април 1995 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер 

М-р Борко Станоевски, с.р. 

Врз основа на член 10 став 3 и член 70 точка 6 од 
Законот за Народна банка на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Сове-
тот на Народна банка на Република Македонија на сво-
јата ХХХVIII-ма седница, одржана на 18.04.1995 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НА-
РОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕСМЕТАНА ПО МАРГИНАЛНИ СТАПКИ 

1. Во Одлуката за задолжителна резерва на банките 
кај Народна банка на Република Македонија пресме-
тана по маргинални стапки („Службен весник на РМ“, 
бр. 12/95 и 15/95) процентот 4,7% во точка 3 се менува и 
изнесува 6,1%. 

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

О.бр.02/15/ХХХVIII-3/95 Претседател 
18 април 1995 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

М-р Борко Станоевски, с.р. 

511. 
Врз основа на член 70 точка 5 од Законот за На-

родна банка на Република Македонија („Службен вес-
ник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93) и член 3 став 2 од 
Уредбата за контен планон биланс на банките, а по 
претходно добиено мислење од Министерството за фи-
нансии на Република Македонија, Советот на Народна 
банка на Република Македонија на својата XXXVIII-ма 
седница, одржана на 18.04.1995 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТ-

НИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 
1. Во Планот за аналитички сметки во контниот 

план за банките, кој с составен дел на Одлуката за 
аналитичките сметки во контниот план за банките 
(рлужбен весник на Република Македонија бр. 68/93, 
80/93, 35/94, 40/94, и 12/95) се вршат следните измени и 
дополнувани: 

- се воведува сметка 7240 - „Редовна девизна сметка 
на буџетот на Република Македонија“. 

По својот карактер сметката е пасивна и на неа има 
право да книжи само Народна банка на Република Ма- -
кедонија. 
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- се воведува сметка 7241 - „Девизна сметка на буџе-
тот на Република Македонија за регулирање на одно-
сите со странство“. 

По својот карактер сметката е пасивна и на неа има 
право да книжи само Народна банка на Република Ма-
кедонија. 

- се воведува сметка 1578 - „Побарувања во девизи 
од буџетот на Република Македонија за регулирање на 
односите со странство“. 

По својот карактер сметката е активна и на неа има 
право да книжи само Народна банка на Република Ма-
кедонија. 

- се воведува сметка 8044 - „Жиро сметка на буџетот 
на Република Македонија за регулирање на односите со 
странство“. 

По својот карактер сметката е пасивна и на неа има 
право да книжи само Народна банка на Република Ма-
кедонија. 

- се воведува сметка 4199 - „Доспеани ненаплатени 
краткорочни кредити одобрени до 31.12.1992 година на 
претпријатија за изведени инвестициони работи и извр-
шен извоз во Ирак и Кувајт“. 

По својот карактер сметката е активна и на неа 
имаат право да книжат само банките. 

- се воведува сметка 5199 - „Доспеани ненаплатени 
долгорочни кредити одобрени до 31.12.1992 година на 
претпријатија за изведени инвестициони работи и извр-
шен извоз во Ирак и Кувајт.^ 

По својот карактер сметката е активна и на неа 
имаат право да книжат само банките. 

- сметката 0842 - „Сомнителни и спорни побарувања 
по пласмани и други побарувања од ОЗТ од опште-
ствена дејност“ се преименува и гласи „Сомнителни и 
спорни побарувања по пласмани и други побарувања од 
претпријатија од општествена дејност и фондови од 
општествена дејност“. 

По својот карактер сметката е активна и на неа 
имаат право да книжат само банките. 

- сметката 0843 - „Сомнителни и спорни побарувања 
по пласмани и други побарувана од СИЗ-ови од опште-
ствена дејност“ се преименува и гласи „Сомнителни и 
спорни побарувана по кредити одобрени до 31.12.1992 
година на претпријатија за изведени инвестициони ра-
боти и извршен извоз во Ирак и Кувајт“. 

По својот карактер сметката е активна и на неа 
имаат право да книжат само банките. 

- сметката 0852 - „Исправка на вредноста на сомни-
телните и спорни побаруван,а по пласмани и други по-
барувања од ОЗТ од општествена дејност“ се преиме-
нува и гласи „Исправка на вредноста на сомнителните и 
спорни побарувања по пласмани и други побарувања од 
претпријатија од општествена дејност и фондови од 
општествена дејност“. 

По својот карактер сметката е пасивна и на неа 
имаат право да книжат само банките. 

- сметката 0853 - „Исправка на вредноста на сомни-
телните и спорни побаруван,а по пласмани и други по-
барувања од СИЗ-ови од општествена дејност“ се пре-
именува и гласи „Исправка на вредноста на сомнителг 
ните и спорни побарувања по кредити одобрени до 
31.12.1992 година на претпријатија за изведени инвести-
циони работи и извршен извоз во Ирак и Кувајт“. 

По својот карактер сметката е пасивна и на неа 
имаат право да книжат само банките. 

- се воведува сметка 1509 - „Побарувања врз основа 
на камати по кредити одобрени до 31.12.1992 година на 
претпријатија за изведени инвестициони работи и извр-
шен извоз во Ирак и Кувајт“. 

По својот карактер сметката е активна и на неа 
имаат право да книжат само банките. 

- сметката 0802 - „Сомнителни и спорни побарувања 
по основ камати од ОЗТ од општествена дејност“ се 

преименува и гласи „Сомнителни и спорни побаруван,а 
врз основа на камати од претпријатија од општествена 
дејност и фондови од општествена дејност“. 

По својот карактер сметката е активна и на неа 
имаат право да книжат само банките. 

-сметката 0803 - „Сомнителни и спорни побарувања 
по основ камати од СИЗ-ови од општествена дејност“ 
се преименува и гласи „Сомнителни и спорни побару-
вања врз основа на камати по кредити одобрени до 

4-31.12.1992 година на претпријатија за изведени инвести-
циони работи и извршен извоз во Ирак и Кувајт“. 

По својот карактер сметката е активна и на неа 
имаат право да книжат само банките. 

- сметката 0812 - „Исправка на вредноста на сомни-
телните и спорни побаруван,а по основ камати од ОЗТ 
од општествена дејност“ се преименува и гласи „И-
справка на вредноста на сомнителните и спорни побару-
вана врз основа на камати од претпријатија од опште-
ствена дејност и фондови од општествена дејност“. 

По својот карактер сметката е пасивна и на неа 
имаат право да книжат само банките. 

- сметката 0813 - „Исправка на вредноста на сомни-
телните и спорни побарувања по основ камати од СИЗ-
ОБИ ОД општествена дејност“ се преименува и гласи 
„Исправка на вредноста на сомнителните и спорни по-
барувања врз основа на камати по кредити одобрени до 
31.12.1992 година на претпријатија за изведени инвести-
циони работи и извршен извоз во Ирак и Кувајт“. 

По својот карактер сметката е пасивна и на неа 
имаат право да книжат само банките. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува 
њето, а ќе биде објавена во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

О. бр. 02-15/ХХХVIII-4/95 
18 април 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Советот на Народна банка 

на Република Македонија 
Гувернер, 

М-р Борко Станоевски, с.р. 

512. 
Врз основа на член 27 став 2 од Законот за девизно 

работење („Службен весник на РМ“, бр. 30/93) и член 
70 став 1 точка 29 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 
26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Репу 
блика Македонија на својата XXXVI И-та седница одр 
жана на 18.04.1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТ-

НИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за начинот на вршел,е на платниот 
промет со странство („Службен весник на РМ“, бр. 45/ 
93) во точка 4 по зборовите „(во натамошниот текст: 
извозник)" запирката се брише и се додаваат зборо-
вите: „или друга овластена банка која е наведена во 
налогот на странската банка“. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма 
колонија“. 

О.бр.02.15/ХХХVIII-5/95 
18 април 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Советот на Народна банка 

на Република Македонија 
Гувернер, 

М-р Борко Станоевски, с.р. 
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513. 
Врз основа на член 70 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“, број 26/92, 4/93 и 29/ 
93), Советот на Народната банка на Република Македо-
нија на својата XXXVIII седница одржана на 18.04.1995 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА 
СЕ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА 
УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНА БАНКА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Во Одлуката за единствената тарифа по која се 

наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши 
Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 82/92, 68/93, 28/ 
94 и 67/94), во точката 4, став 1 во тарифата под I ѓ се 
менува и гласи: 
- ѓ) Акредитиви 

12. Ностро акредитиви: 
12.1 Отворање на акреди-

тиви со покритие 

12.2 Отворање на акреди-
тив со одложено пола-
га! ве на покритие и со 
давање на инстру-
менти за обезбеду-
вано на покритието 

12.3 Конфирмација на акре-
дитиви со ангажирање 
на девизни средства на 
банката во странство 

12.4 Прифаќано и обра-
ботка на документи 

12.5 Измена на условите на 
акредитивот (вклучу-
вајќи пренос и сторни-
рано) 

13. Доро акредитиви 

13.1 Нотификација авизирано 
на корисникот 

13.2 Конфирмација 

13.3 Пренос на акредитив 

13.4 Измена на условите на 
акредитивот (вклучу-
вајќи сторнирање) 

13.5 Превземано и обра-
ботка на документи 

0,5% а најмалку 650 
денари (се наплатува 
тримесечно) 

1,5% а најмалку 1.000 
денари (се наплатува 
тримесечно) 

0,5% а најмалку 1.000 
денари (се наплатува 
тримесечно) 

0,3% а најмалку 650 
денари 

500 денари 

Налогодавецот по ностро акредитиви е должен да ги 
намири сите надоместоци и трошоци со кои странскиот 
кореспондент ја товари Народна банка без оглед на тоа 
дали акредитивот се отвара како покриен или непо-
криен. Овој надоместок се плаќа во денари согласно со 
прописите. 
Надоместокот по ностро акредитиви се наплатува одна-
пред, а секое започнато тримесечие се смета како цело. 
Во случаите кога акредитивот нема да се искористи 
делумно или во целост, наплатената провизија не се 
враќа. 

- во истата точка, став 1 под VI во подточката 33.5 
после точката 7. се додаваат две нови точки: 

8. Провизија за издавање на решение за измена на 
решение за вршење на менувачки работи за ново мену-
вач^ место 15.000,00 денари 

9. Провизија за издавање на решение за измена на 
решение за вршење менувачки работи со кое се менува 
адреса 8.000,00 денари 

2. Во изворниот текст на Одлуката („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 82/92), паричните износи на надоме-
стоци се деноминираат во однос 1:100. 

3. Оваа одлука влегува во сила следниот ден од обја-
вувањето во „Служебен весник на РМ“. 

О.бр.02-15/ХХХ\ЧН-6/95 
18 април 1995 година 

Скопје 

Претседател на 
Советот на Народна банка на 

Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

О Б Ј А В А 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство на Република Македонија - Скопје во сми-
сла на член,18 став 3 од Законот за саден материјал ^Сл. 
весник на РМ“ бр. 10/73, 51/88, 20/90, 32/91 и 83/92), 
објавува дека во регистарот на производители на ово-
шен саден материјал се запишува: 

РИК „Силекс" ПЦ „Земјоделие и Кооперација“ 
Кратово, за производство на овошен саден материјал -
Регистерски број 41, Решение бр. 10-1672/2 од 
05.04.1995 година. 

Број 10-1672/2 
5 април 1995 година 

Скопје 

0,1% а најмалку 500 
денари (се наплатува 
тримесечно) 

1% а најмалку 1.000 
денари (се наплатува 
тримесечно) 

0,1% а најмалку 500 
денари 

500 денари 

0,2% а најмалку 650 
денари 

Министер 
за земоделство, шумарство 

и водостопанство, 
д-р Иван Ангелов, с.р. 

13.6 Обработка на прилив 0,2% а најмалку 650 
денари (од износот на 
приливот) 

За телеграфско отварање на ностро акредитиви по-
крај надоместокот од тарифниот став 12 и износите на 
стварните трошоци, се наплатуваат 500 денари при 
отварањето на акредитивите. 

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ 
И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

10. 
Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 

инвалидското оспорувано („Сл. весник на Република 
Македонија“ број 80/93, 3/94 и 14/95), директорот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 
И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА 1994 ГО-

ДИНА 

1. Пензиите и паричните надоместоци на корисни-
ците чија пензија е помала од две просечни пензии 
(10.689,00 денари) за 1994 година конечно се усогласени 
за 16,41%. 
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2. Пензиите и паричните надоместоци на корисни-
ците чија пензија е поголема од две просечни пензии 
(10.689,00 денари) за 1994 година конечно се усогласени 
за 11,37%. 

3. Ова решение ќе се обја,ви во, „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 02-1479 Директор, 
13 април 1995 година Деспот Буцевски, с.р. 

Скопје 
11. ' 

Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/ 
93,3/94 и 14/95), директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИ-
ЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА ФЕВРУАРИ 1995 ГО-

ДИНА 
1. Пензиите и паричните надоместоци во врска со 

преквалификација или доквалификација или соодветно 
вработување на инвалидите на трудот со преостаната 
работна способност и привремениот надоместок за вра-
ботување на деца со пречки во физичкиот и психичкиот 
развој за февруари се усогласуваат за 0,07% или вкупно 
за 1,13% со извршеното усогласување од 1,06% за јану-
ари. 

2. Со процентот од точка 1 на ова решение за февру-
ари 1995 година ќе се усогласи и паричниот надоместок 
за телесно оштетување. 

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

Број 02-1301 
5 април 1995 година 

22 Скопје 

Директор, 
Деспот Буцевски, с.р. 

3. Најнискиот износ на семејна пензија се утврдува 
во висина од најнискиот износ на старосна односно нај-
нискиот износ на инвалидска пензија во зависност од 
основата од која се определува семејната пензија. 

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

Број 02-1302 
5 април 1995 година 

Скопје 
Директор, 

Деспот Буцевски, с.р. 

13. “ 
Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/ 
93,3/94 и 14/95), директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ МИНИМАЛНИ СТАРОСНИ И СЕМЕЈНИ 

ПЕНЗИИ ЗА ФЕВРУАРИ 1995 ГОДИНА 

1. Земјоделските минимални старосни и семејни пен-
зии за февруари 1995 година се утврдуваат во износ од 
1.884,00 денари, што претставува 50% од висината на 
пензијата определена за корисниците од III група на 
најнизок износ на пензија. 

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

Број 02-1303 
5 април 1995 година 

Скопје 
Директор, 

Деснот Буцевски, с.р. 

Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/ 
93,3/94 и 14/95), директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС 

НА ПЕНЗИЈА ЗА ФЕВРУАРИ 1995 ГОДИНА 

1. Најнискиот износ на старосна пензија за февруари 
1995 година се утврдува: 

- за корисниците кои пензијата ја Оствариле со пен-
зиски стаж над 35 години (маж), односно над 30 години 
(жена), во висина од 4.013,00 денари; 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пен-
зиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години 
(жена), во висина од 3.907,00 денари; 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пен-
зиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години 
(жена), во висина од 3:768,00 денари. 

2. Најнискиот износ на инвлидска пензија за февру-
ари 1995 година се утврдува: 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле врз ос-
нова на инвалидност настаната со повреда на работа 
или професионална болест како и за корисниците кои 
пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 30 години 
(маж), односно над 25 години (жена), во висина од 
4.013,00 денари; 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со 
пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 
години (жена), во висина од 3.907,00 денари, и 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пен-
зиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години 
(жена), во висина од 3.768,00 денари. 

14. 
Врз основа на член 6 од Спогодбата за создавање на 

услови за вработување на инвалидни лица во периодот 
1991-1995 година и член 165 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/ 
93,3/94 и 14/95), директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРАБО-
ТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ЗА ФЕВРУАРИ 

1995 ГОДИНА 

1. Надоместокот за вработуван?е на инвалидни лица 
за февруари 1995 година изнесува 70.018,00 денари. 

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

Број 02-1304 
5 април 1995 година 

Скопје 
Директор, 

Деспот Буцевски, с.р. 

15. 
Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/ 
93, 3/94 и 14/95), директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА 
ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИ-
ЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И НА ИНВАЛИ-
,ДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА ФЕВРУАРИ 1995 ГОДИНА 

1. Надоместоците определени со Одлуката за опре-
делување на надоместокот на трошоците за сместување 
и исхрана на деца и младинци со пречки, во психичкиот 
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и физичкиот развој и инвалидите на трудот („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 58/94) се усогласуваат и за февруари 
1995 година изнесуваат: 

- Надоместокот за сместување и исхрана на деца и 
младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој 
заради специјално образование и воспитание и стручно, 
односно работно оспособување изнесува 2.487,00 де-
нари месечно по еден корисник; 

- кога детето со пречки во физичкиот и психичкиот 
развој заради специјално образование е сместено кај 
друго семејство надвор од неговото место на живеење, 
надоместокот за трошоците за сместување и исхрана 
изнесува 1.989,00 денари месечно по еден корисник; 

- надоместокот за вршење на преквалификација или 
доквалификација на инвалидите на трудот во претпри-
јатијата изнесува 688,50 денари месечно по еден корис-
ник; 

- кога преквалификацијата или доквалификацијата 
на инвалидите на трудот се врши во претпријатие над-
вор од местото на живење, а сместувањето е обезбе-
дено во интернат, надоместокот по еден корисник изне-
сува 1.374,50 денари; 

- за децата и младинците што се наоѓаат на стручно 
односно работно оспособување и за инвалидите на тру-
дот за време на преквалификација или доквалифика-
ција, а не се сместени во интернат, надоместокот за 
исхрана (топол оброк) месечно изнесува 454,50 денари 
по еден корисник. 

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

Број 02-1305 
5 април 1995 година ,, Директор, 

Скопје Деспот Буцевски, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје 1-Скопје, се води по-
стапка за утврдување право на сопственост на недвижен 
имот по тужбата на тужителката Глигуроска Мери од 
Скопје, поднесена поротив тужената Зариќ Гордана со 
непознато престојувалиште и место на живеење. 

Се повикува тужената Зариќ Гордана да се јави во 
судот во рок од 30 дена сметано од денот на објавува-
њето на огласот. Во спротивно ќе и биде определен 
привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје 1-Скопје, Х.П.бр.919/ 
95. (168) 

Со решение на овој суд согласно чл. 84 и 85 од ЗПП 
на тужениот Зекири Муслија му е поставена за привре-
мен застапник адвокатот Нада Ангеловска од Скопје во 
постапката за утврдуваа која што се води пред овој 
суд по тужбата на тужителот Милев Петар против Зе-
кири Муслија. 

Со истото решение е одредено дека привремениот 
застапник ќе го застапува тужениот во постапката се 
додека истиот или неговиот полномошник не се јават 
пред судот. 

Овој оглас да се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ и на огласната табла на судот. 

Од Општинскиот суд Скопје 1-Скопје, П.бр.208/95. 
(172) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ Н-СКОПЈЕ 
Пред Општинскиот суд СкопјеЏ-Скопје, се води по-

стапка за развод на брак по тужбата на тужителот То-
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миќ Елизабета од Скопје против тужениот Томиќ Не-
бојша од Скопје со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Томиќ Небојша од Скопје да 
во рок од 30 дена по објавуваното на огласот да се јави 
во судот или да ја достави својата адреса на живеење 
или да достави полномошно за лице кое ќе го застапува 
во текот на постапката. Доколку во рок од 30 дена 
истиот не се јави во судот не достави адреса ниту овла-
сти полномошник судот ќе му постави привремен стара-
тел кој ќе ги штити неговите интереси во текот на 
постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје И-Скопје, II.П.бр. 
1302/95. (169) 

Пред Општинскиот суд Скопје И-Скопје заведен е 
спор за надомест на штета по тужбата на тужителот АД 
„Енерговод" Скопје против тужениот Фејзули Сулеј-
ман од с. Велебрдо-Ростуше сега со непозната адреса 
на живеено. Вредност од 2.012,27 германски марки во 
противредност во денари. ' 

Се повикува тужениот Фејзули Сулејман да се јави 
во овој суд, да ја достави сегашната адреса на живеено 
во рок од 30 дена од денот на објавуваното на огласот. 
Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател 
кој ќе ги застапува неговите Интерреси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II -Скопје, 
ХУ1П.бр.256/95. (170) 

Пред Општинскиот суд Скопје Н-Скопје се води 
спор за надомест на штета во висина на денарска про-
тиввредност на 5.275,24 германски марки по тужбата на 
тужителот АД „Енерговод" од Скопје, застапуван од 
адвокатот Никола Додевски како полномошник, про-
тив тужениот Фејзули Музафер, сега со непозната 
адреса на живеење во странство. 

Се повикува тужениот Фејзули Музафер да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
или во истиот рок да определи полномошник кој во 
негово име и за негова сметка ќе ги презема дејствијата 
во постапката. Во истиот рок се повикува тужениот да 
ја достави својата сегашна адреса на живесно. 

Доколку тужениот не се јави ро рок од 30 дена по 
објавуваното на огласот во судот, ќе му биде назначен 
привремен застапник кој ќе ги штити неговите инте-
реси пред судот се додека лично не се појави пред судот 
или додека не го извести судот дека определил свој 
полномошник. 

Од Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, 1Х.П.бр.257/ 
95. (171) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје заведен е 
спор за развод на брак по тужбата на тужителката 
Петранка Ефтимовска од с. Булачани - Скопје против 
тужениот Илија Ефтимовски, со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува тужениот Илија Ефтимовски да се јави 
во овој суд во рок од 1 месец по објавувањето на огла-
сот и да ја достави точната адреса на живеено. Во 
спротивно, судот ќе му одреди привремен старател кој 
што ќе ги застапува неговите интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, 
ХТ П. бр. 1226/95. п т п 

Пред Општинскиот суд Скопје И-Скопје с заведен 
спор за развод на брак по тужбата на тужителката 
Бонева Виолета ул. „Бутелска“ 4 бр. 14, Скопје против 
тужениот Бонев Боне со непозната, адреса на живеено. 

Се повикува тужениот Бонев Боне да се јави во овој 
суд и ја достави сегашната адреса на живеење во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно ќе 
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Стр. 480 - Бр. 22 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 април 1995 

биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува 
неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, 
XVI. П. бр. 1484/95. (175) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Пред Општинскиот суд во Титов Велес се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Стола 
Софија од Градско сега на привремен престој во СР 
Германија, против тужениот Ахмет Стола со непозната 
адреса на живеење. Вреднсот на спорот 1.000 денари. 

Се повиквуа тужениот Ахмет Стола да се јави пред 
Општинскиот суд во Титов Велес или да постави свој 
полномошник кој ќе го застапува по овој спор на ра-
справата закажана за 19.V. 1995 година. Ако тужениот 
Ахмет Стола не се јави, ќе му се постави привремен 
застапник кој ќе го застапува до окончувањето на спо-
рот. За привремен застапник ќе му биде поставен Лаза-
ров Сашко стручен соработник при Општинскиот суд 
во Титов Велес. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П.бр.146/95. 
(173) 

ОПШТИНСКИ СУД КОЧАНИ 

080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 
090124 , 090123, 090129, 090131, 090132, 090133 , 090140, 090171, 090172, 
090179, 090181, 090182, 090202, 090209, 100101, 100103, 100320, 110109, 
110302, 110303, 110611, 110612, 110620, 110903, 110905, 110909, 012321, 
012322, 012201, 012111, 012001, 012002, автолакерски, автол има реки, 
автоелектричарски, автозаварувачки и автомеханичарски работи, 
070310, 070320, комисионо и консигнационо работење, застапување на 
странски фирми и вршење на реекспорт, малограничен промет со: СР 
Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, извршување на угостителски, 
туристички и сообраќајни работи и услуги во странство, половни: во-
зила, делови и опрема, изведување на градежни работи од ниско и 
високоградба во странство, нафта и нафтени деривати, возила, делови 
и опрема, керамички, ннсталациони и санитарни материјали. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9235/94. (16610) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16208/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56687-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги, сообраќај, 
градежништво, туризам и угостителство „МАЛСИ А“ експорт-импорт 
ц.о. Гостивар, ул. „Кеј Вардар“ бр. 18. 

Скратено име на фирмата: Претпријатие „МАЛСИ А4' експорт-
импорт ц.о. Гостивар. 

Дејности: 020100, 020121, 020140, 020202, 020201, 050100, 050201, 
050202, 050209, 050302, 060201, 060301, 060401, 060501, 060502, 060503, 
060601, 060602, 030003, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
110309, половни: возила, делови и опрема на мало. 070150, плин за 
домашни потреби на мало, 070211, 070212, 070213, 070214, 070222, 
070223,070224,070225,070226.070227,070229,070230, половни: возила, 
делови и опрема на големо, 070240, плин за домашни потреби на го-
лемо, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 
080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 
090124, 090123, 090129, 090131, 090132, 090133, 090140, 090171, 090172, 
090179, 090181, 090182, 090202, 090209, 100101, 100103, 100320, 110109, 
110302, 110303, 110611, 110612, 110620, 110903, 110905, 110909, 012321, 
012322, 012201, 012111, 012001, 012002, автолакерски, автол има реки, 
автоелектрнчарски, автозаварувачки и автомеханичарски работи, 
070310, 070320, комисионо и консигнационо работење, застапување на 
странски фирми и вршење на реекспорт, малограничен промет со: СР 
Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, половни: возила, делови н 
опрема, изведување на градежни работи од ниско и високоградба во 
странство, извршување на угостителски, туристички и сообраќајни ра-
боти и услуги во странство, нафта и нафтени деривати, возила, делови 
и опрема, керамички, инсталациони и санитарни уреди - производи, 
прибор и опрема за спортски риболов, прибор и опрема за спорт и 
рекреација. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Нуредин Нуредини, директор, без 
офаничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16208/94. (16611) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, ср решението Срег. бр. 16387/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56716-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на друштво со ограничена одговорност во при-
ватна сопственост и право на вршење работи во надворешно-тргов-
скиот промет на Претпријатието за услуги, занаетчиство и трговија на . 
мало и големо ,,КОШАРЕ-МР' експорт-импорт д.о.о. с. Лакавица, 
Гостивар. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 12.12.1994 
година, а основач е Мислими Ружди од с. Лакавица, Гостивар. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 
070224, 070225, 07р226, 070227, 070229, 080129, 080190, 080201, 080202, 
090140, 090150, 090160, 110302, 110303, 110304, 110309, 110902, 110903, 
110905, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16387/94. (16612) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14510/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-38340-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на основач и лице за застапување на Претпријати-
ето за производство, трговија и туризам „ХАРД" д.о.о. увоз-извоз 
Тетово, ул. „Благоја Тоска44 бр. 1/26. 

Од претпријатието истапува основачот Начовски Стојанчо од Те-
тово на 16.11.1994 година, а пристапува нрв. основач, Михајлоски Јован 
од Тетово на 16.11.1994 година. 

Пред Општинскиот суд во Кочани, се води граѓан-
ска парница за повраќај на парични средства и надомест 
на штета по тужбата на тужителот Глигор Серафимов 
и други против Жеко Филипов од Кочани. Вредност на 
спорот 25.000 денари. 

Се повикува тужениот Венцислав Стефанов од Ко-
чани на привремена работа во Австралија со непозната 
адреса да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот или да одреди свој полномошник кој ќе ги 
штити неговите интереси пред судот. Во спротивно су-
дот ќе му одредува привремен застапник, Виолета Ми-
ладинова стручен соработник при Општинскиот суд во 
Кочани кој ќе ги штити неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 124/93 П.бр. 
131/93. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13136/ 

94, на регистарска влошка бр. 1-55185-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Приватното трговско 
претпријатие „ОРБИС 3" ц.о. експорт-импорт Тетово, ул. „В. С. Бато“ 
вл. 1 А2/25. 

Основач на претпријатието е Наумовски Дејан од Тетово. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124 , 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
060501, 060502, 060503, 080190, 080201, 080202, 090209, 011832, 110301, 
110309, 110109, 110902, 110903, 110909, 120311, во надворешно-тргов-
скиот промет: 070310, 070320. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13136/94. (16609) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9235/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56323-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет, занатски услуги, 
сообраќај и градежништво, туризам и угостителство „РУДИ ПА“ ек-
спорт-импорт ц.о. Гостивар, ул. „18 Ноември“ бр. 304. 

Скратено име на фирмата: Претпријатие „РУДИНА" експорт-им-
порт ц.о. Гостивар. 

Дејности: 020100, 020121, 020140, 020202, 020201, 050100, 050201, 
050202, 050209, 050302, 060201, 060301, 060401, 060501, 060502 , 060503, 
060601, 060602, 030003, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
110309, половни: возила, делови и опрема на мало, 070150, плин за 
домашни потреби на мало, 070211, 070212 , 070213, 070214 , 070222, 
070223, 070224,070225, 070226, 070227, 070229, 070230, половни: возила, 
делови и опрема на големо, 070240, плин за домашни потреби на го-
лемо, 070250, 070260, 0801 П, 080112. 080113 , 080114 , 080119 , 080121, 
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Се брише досегашниот застапник Нановски Стојанчо, директор, 
без ограничување, а се запишува нов застапник на нов застапник Михај-
лоски Јован - директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14510/94. (16613) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 4698/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-15187-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Градежно-занаетчиско и трговско претприја-
тие „6-ти МАЈ“ со п.о. Битола, ул. „Столарска“ бб. 

Основач на претпријатието е Кумановски Цане. 
Дејности: 012201, 090209, 110109, 110302, 110303, 110309, 110401, 

110402, 110402, 110404, 110620, 110902, 110903, 110905, 110909, 050100, 
050209, 050301, 050302, 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, 
080112, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080212, купување, раз-
мена и продажба на станбени згради, станови и деловни простории, 
прибирање на градежно земјиште поради изфадба на станбени и де-
ловни простории, билјард, флипери и други услуги во'забавни паркови, 
070310,070320, продажба на стоки од консигнациони складови за стран-
ски стоки, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во про-
метот на стоки и услуги, меѓународен транспорт за стока и патници, 
услуги во меѓународниот транспорт на стока И патници. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со полно овластување. За обврските направени во 
правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокуп-
ниот свој имот со полна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Илиевски Димче - директор со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 4698/94. (16614) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15125/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56527-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија на големо и мало, извоз-увоз „БУДИ-ПРОМ" ц.о. Скопје, ул. 
„Социјалистичка Зора“ бр. 118. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 11.11.1994 го-
дина, а основач е Будимир Трпевски. 

Дејности: 011941, 011949. 012142, 012310, 012321, 012322, 012421, 
013172, 013121, 020140, 030003, 050301, 050302, 060502, 060501, 0701, 
070111, 070112 , 070113, 070114 , 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 
080202, 090131, 090150, 090172, 110301, 110302, 110304, 110309, 110902, 
110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, посреду-
вање и застапување во прометот на (стоки и услуги, реекспорт, угости-
телски услуги, туристички услуги, меѓународен транспорт и малограни-
чен промет со: Бугарија, Грција, Албанија и Бугарија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара во висина на основачкиот влог. 

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

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС, Срег. бр. 15125/94. (16615) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15948/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56678-0-0-0, го запиша во 'судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија на големо и мало, извоз-увоз „АНА-БЕТ" ц.о. Куманово, ул. 
„Гоце Делчев“ бр. 24-А. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 11.11.1994 го-
дина, а основач е Крстиќ Благе. 

Дејности: 011314, 011315, 011527, 011941, 011949, 012142, 012231, 
0124211, 012613, 012820, 012830, 013142, 013050, 013121, 020131,050301, 
050302, 060502, 0701, 07011, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
(370122, 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, 080190, 080201, 080202, 
090150, 090209, 110202, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, 
во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, посредување и за-
стапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, угостителски 
услуги, туристички услуги, меѓународен транспорт и малограничен 
промет со: Бугарија, Грција, Албанија и Бугарија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара во висина на основачкиот влог. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15948/94. (16616) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16290/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-14137-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на Претпријатието за производство, проектирање 
и инженеринг „КГВ" увоз-извоз д.о.о. Скопје, бул. „Партизански одре-
ди“ бр. 123, кула 8. 

Претпријатието во внатрешен промет се проширува со: 011113 -
производство на кварцен песок. 

Претпријатието во иднина ќе работи под називот: Претпријатие за 
производство, проектирање и инженеринг „КВГ" увоз-извоз д.о.о. 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16290/94. (16617) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15112/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56728-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и правото на надворешно-трговскиот промет на “ 
Мешовитото претпријатие за трговија на големо и мало „ЕЛИС-М-
БОНИТА" експорт-импорт Д.О.О. Скопје, ул. „Анри Барбас“ бр. 20-11/ 
9. 

Претпријатието е основано со договор за основање од 24.10.1994 
година, а основачи се: Гоце Титовски од Скопје и странскиот основач 
Сотир Живков Јанков од Бугарија. 

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, 110309, 
110909, 080201, 080202, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 
070320, реекспорт, застапување странски фирми, консигнациона про-
дажба. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15112/94. (16618) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15534/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56589-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Приватното трговско, 
услужно и производно претпријатие „НЕШТО ОД СЕШТО“ ц.о. 
Скопје, ул. „11 Октомври“ К-11-Н1/1. 

Претпријатието е основано по пат на основање бр. 01. 
Дејности: 011231, 011391, 011941, 012310, 012324, 012623, 013021, 

013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013071, 013072, 013073, 
01311, 011313, 011315, 013121, 013904, 013909, 020110, 020129, 020110, 
020129, 020131, 020140, 020201, 020302, 030003, 050100, 050301, 050302, 
060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070150, 
07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 
0801, 080119, 08012, 080121, 080129, 080190, 08020, 080202, 090110, 
090123, 090140, 090150, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 09089, 
090202, 090209, 100101, 100103, 110105, 110109, 110301, 110302, 110304, 
110402,110404, 110620,110903, 110909, 120320. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15534/94. (16619) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15251/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56499-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Приватното трговско, 
услужно и производно претпријатие „СЕШТО ПО НЕШТО“ ц.о. 
Скопје, ул. „Сречко Пужалка" бр. 83-6. 

Претпријатието е основано по пат на основање бр. 01. 
Дејности: 011231, 011391, 011941, 012310, 012324, 012623, 013021, 

013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013071, 013072, 013073, 
01311, 011313, 011315, 013121, 013904, 013909, 020110, 020129, 020110, 
020129, 020131, 020140, 020201, 020302, 030003, 050100, 050301/050302, 
060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070150, 
07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 
0801, 080119, 08012, 080121, 080129, 080190, 08020, 080202, 090110, 
090123, 090140, 090150, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 09089, 
090202, 090209, 100101, 100103, 110105, 110109, 110301, 110302, 110304, 
110402, 110404,110620,110903, 110909, 120320. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15251/94. (16620) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15319/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56837-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, трговија, услуги и шпедиција „БАНОКОМЕРЦ" д.о.о. 
Богданци, Гевгелија, ул. „Петар Мусев“ бр. 31. 

Скратен назив: ПЛТУШ „БАНОКОМЕРЦ" д.о.о. Богданци, Гев-
гелија. , 

Основач на претпријатието е Банов Илија од Богданци. 
Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 

070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080119, 080121, 080190, 080201, 013021, 013030, 013050, 
013042, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, застапување 
и посредување во надворешно-трговскиот промет на стоки и услуги, 
малограничен промет со: Бугарија, Грција, Албанија, реекспорт, шпе-
диција, комисиона продажба. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15319/94. (16621) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16890/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-12186-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен н 
надворешен промет на Претпријатието за услуга, производство и про-
мет на големо и мало „ПЕ-ТИ-КОМ" ц.о. Скопје, ул. „Петар Ацев“ бр. 
26/1-10. 

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

Се брише Петар Трпчевски, директор, без ограничување. 
Се запишува: Валентина Велевска, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16890/94. (16622) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16403/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56731-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговско-услужното претпријатие „РИТМА -
Р ' д.о.о. Скопје, бул. „Видое Смилевски - Бато“ бр. 91/10. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 15.12.1994 го-
дина, а основач е Косте ичева Маја. 

Дејности: 011810, 011820, 011831, 011832, 011920, 011930, 011941, 
011990, 012202, 013121, 013904, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090121, 090122, 090131, 
090132, 090150, 090171, 090179, 090181, 090201, 110103, 110351, 100352, 
110302, 110303, 110309, 110404, 110903, 110905, 110909; 070310, 070320, 
застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
комисиони и консигнациони работи, меѓународен превоз на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Косте ич ева Маја -
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16403/94. (16623) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16586/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-48979-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешен промет на Претпри-
јатието ,за производство, промет и маркетинг „ФИЛМОНЕКС" ц.о. 
експорт-импорт Скопје, ул. „Волгоградска" бр. 8/2-8. 

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 110109. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16586/94. (16624) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16851/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-24416-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на основач на Претпријатието за трговија и услуги 
на големо и мало „МАК-БУЛ" експорт-импорт д.в.о. Скопје, ул. „2" 
бр. 3. 

На ден 16.12.1994 година во претпријатието пристапила Валентина 
Величковска. 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите со: 012611, 
012622, 012623, 012701, 012820, 012830, 013010, 013021, 013022, 013030, 
013041, 013071, 013072, 013073, 013074, 013099, 011920, 011930, 011941, 
011949, 011990, 012130,012201, 012202, 012421, 012429, 013200, 013500. 

Се брише Дончо Величковски, директор, а се запишува во внатре-
шен и надворешен промет Валентина Величковска, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16851/94. (16625) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег., бр. 16635/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56832-0-СМ), го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. на Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „ЦЕНТРОТЕКСТИЛ-ЕКСПЈ1У-
ЗИВ" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „ГОД“ бб, I кат. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01, а основач 
е Диско Лазаревски, ул. бул. „Јане Сандански“ бр. 74/56. 

Дејности: 07011, 07012, 07013, 070131, 070132, 070140, 070115, 0702, 
070220, 070221, 070222, 070223, 070210, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070120, 070121, 070122, 070123, 070127 , 070129, 110109, 110309, 
110909, 110302, 110303, 110304, 110611, 1106290, 110901, 110905, во над-
ворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, застапување на странски 
фирми и реекспорт, посредување во надворешно-трговскиот промет, 
малофаничен промет со: Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16635/94. (16628) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 4685/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-15176, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало, 
услуги „СПЕЦИМПЕКС" увоз-извоз п.о. Битола, ул. „Орде Чопела“ 
бр. 1-а. 

Основач на претпријатието е Христовски Јован од Битола. 
Дејности: 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 

070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070132, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070240, 070250, 070260,110309, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Христовски Јован - директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 4685/94. (16629) -

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2219/94, 
на регистарска влошка бр. 1-28018-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на седиштето на Претпријатието за производство, услуги и 
промет на големо и мало „СОКО ЗОКО ЕКСПОРТ“ ц.о. Скопје, ул. 
„Бутелска“ бр. 49. ^ 

Досегашното седиште во град Скопје на ул. „Бутелска“ бр. 49, се 
брише, а како ново седиште на претпријатието се запишува седиштето 
во село Соколарци - Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2219/94. (16630) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15998/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-28018-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и право на вршење над-
ворешна трговија на Претпријатието за производство, услуги и промет 
на големо и мало „СОКО ЗОКО ЕКСПОРТ“ ц.о. Скопје, ул. „Бутел-
ска“ бр. 49. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 01.10.1992 го-
дина, а основач е Трајчев Зоран. 

Дејности: 011315, 0120, 0121, 0123, 012324, 012321, 012322, 0130, 
01310, 01321, 013030, 013041, 0201, 020110, 020140, 01312, 01311, 02013, 
020140, 02030, 06050, 060501, 060502, 060503, 060103, 060601, 060602, 
0901,090121, 090122, 09031, 090132,090202,090201, 090190, 0801, 08012, 
080190, 08020, 080^01, 080202, 0702, 087021, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070215, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 0701, 07011, 070111, 070112, 
070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127,070128,070129,07013,070132,070140,0703, 070310,07032, мало-
граничен промет со: Грција, Бугарка, Романија, Унгарија, Австрија, 
Италија и Албанија. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15998/92. (16631) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14544/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-26301-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното претпријатие за трговија на го-
лемо и мало „МАРК“ увоз-извоз п.о. Скопје, ул. „Пресека“ бр. 28. 

Основач на претпријатието е Сашо К. Трајковски од Скопје. 
За основање и почеток со работа на претпријатието вложил 

15.000,00 денари. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070103, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229,070230, 070240, 070250, 070260, а 
во надворешно-трговскиот промет: 070310,070320. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Снежана Р. Трај-
ковска, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14544/92. (16632) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16807/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-13496-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето дејност на Претпријатието за производство и -
промет „МАК-МИКРОН" увоз-извоз ц.о. Скопје, ул. „Јани Лукров-
ски“ бр. 5/2-48. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет но: 011430, 011722, 
011723 , 011724 , 013400, 080121, 080190, 080201, 080202, 090131, 090132, 
090133, 090201,090202, 090209, 110109,110905, 060501, а во надворешен 
промет со: посредување и реекспорт, комисиона и консигнациона про-
дажба, Малограничен промет со: Албанија, Грција, Бугарија, Србија, 
услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и пат-
ници во друмскиот сообраќај, меѓународен туризам. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16807/94. (16626) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16243/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56632-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие на големо и мало 
,ДВЕ СРЦА - БАЈО“ увоз-извоз Д.О.О. Скопје, ул. „Среќко Пужалка" 
бр. 66-а. 

Основач на претпријатието е Митевски Звонко од Скопје. 
Дејности: 013042, 013072, 013074, 013099, 013121, 013122, 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, 090179, 110302, 110303, 110309, 
во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, посредување во 
областа на прометот на стоки и услуги, реекспорт. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Митевски Звонко - директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16243/94. (16627) 
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Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3010/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-14097, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието за производство, трговија на големо и 
мало и услуги „ПОБЕДА-ТРЕЈД" п.о. Прилеп, ул. „Александар Маке-
донски“ бр. 146. 

Основач е ФК „ПОБЕДА - ВИТАМИНКА" со Одлука од 1994 
година. 

Дејности: 013030, 013071, 013072, 013073, 070111, 070112^ 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
09081, 110903, посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е директорот Стеван Игнатоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3010/94. (16633) 

^Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 4073/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-14747, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Приватната здравствена организација - ординација по 
општа стоматологија „ИВА ДЕНТ" п.о. Битола, ул. „Анри Ангелов-
ски“ бр. 8. 

Дејност: 130140. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка со полни овластувања. За обврските направени во 
правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои 
средства со полна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Црнец Игор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 4073/94. 
(16637/А) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението ѕ 

Ст. бр. 306/94 од 28.11.1995 година заклучена е стечајна постапка над 
должникот „МАК ТРАНСФЕР“ Претпријатие за производство и трго-
вија Скопје ул. „Франклин Рузвелт" бр. 13. 

По правосилноста на решението должникот да се избрише од реги-
старот на претпријатијата на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (698) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1703/94 од 7.11.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „КАСКО-КОМЕРЦ" од Скопје ул. „Гаврил 
Константиновиќ" бр.1. 

За стечаен судија е одредена Лилјана Савовска, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. 

„Пелистерска“ бр. 1-2/7, телефон 251-738. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 18. V. 1995 година во 11,40 часот соба број 60 
при оној суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (699) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 146/95 е отворена стечајна постапка над должникот „ЈБО ЕК-
СПОРТ“ од Скопје, ул. „Пиринска“ бр. 32. 

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. 

„Пелистерска“ бр. 1.11/7, телефон 251-738. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласрт во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 10. V. 1995 година во 8 часот соба број 83 при 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (700) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1686/94 од 30.XI. 1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот П.Т/Г.У. „БОНЕХ“ од Скопје, ул. „Никола Русински“ бр. 
3-2/19. 

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

За стечаен управник е одреден Иван Зомбра, ул. „Пекљане“ бб, 
телефон 310-723. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 30.УЛ995 година во 9 ч. соба број 83 при 
Овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (696) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 255/95 од 22.111.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ЗПТП „ПЕПЕЛИШТЕ" с. Пепел иште. 

За стечаен судија е одреден Бланко Ордановски, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Ставров Зоран, ул. „11-ти Октом-
ври“ 30, Неготино. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 17.V. 1995 година во соба број 83 при овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (679) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 57/95 од 28.111.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот „БИТАЧ“ од Кавадарци, ул. „Моша Пијаде“ бр. 1. 

За стечаен судија е одредена Оливера Рафајдовека, судија при овој 
суд. 

За стечаен управнкк е одреден Живко Лазаров од Гевгелија, ул.-
„Митко Зафиров“ 28, телефон 89-047. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 11.У.1995 година во 1Ѓ,00 часот, соба број 
60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (701) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1178/94 од 9. VIII. 1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот П.Т. „УНИВЕРЗАЛ ТРЕЈД“ Скопје ул. Банско 16. 

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

За стечаен урпавннк е одреден Иван Зомбра ул. „Пекљане" бб. 
телефон 310-723. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 20. V. 1995 година во 9 часот соба број 83 при 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. ' (694) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 1632/93 од 4.Ш.1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот П.Т. „ВЕРИТАС" од Скопје ул. „11 Октомври“ бр. 28/8. 

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

За стечаен управник е одреден Иван Зомбра ул. „Пеш^ане" бб, 
телефон 310-723. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 30.V. 1995 год. во 9 часот соба бр. 83 при 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд Скопје. (695) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 795/93 од 20.Х11.1994 година заклучена с стечајната постапка 
над должникот Претпријатие за трговија, посредување и надворешна 
трговија „СТЕЛА“ од Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бр. 5/12/2-4 

По правосилноста на решението должникот да се избрише од реги-
старот на претпријатијата при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (677) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 425/94 од 22.11.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Услужно трговско претпријатие „ИЗОТЕКС" Градско од 
Градско ул. „4-Јули" бр. 33. 

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

За стечаен управник е^одреден Ристо Самарџиев од Кавадарци ул. 
„11 Октомври“ бр. 20 телефон 75-512. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања ,ро рок од 30 дена цо објавувањето на огласот во 

,.„Службен верник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 19.1 V. 1995 година во 10,45 часот соба број 
154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (678) 

ОРУЖНИОТ стопански суд во Битола, свикува рочиште за 
28.1У.1995 година во 11 часот во неговите простории на кое ги повикува 
доверителите на „Живинопром" Охрид за изјаснување и гласање за 
програмата на финансиска и сопственичка трансформација, врз која 
можат да остварат увид кај „Живинопром" Охрид. 

Гласањето може да биде со поднесок ,потпишан од овластено лице 
без учество на рочиштето 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (661) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението С.Ст.бр. 610/94 
од 14.Ш.1995 година отвори стечајна постапка над Претпријатието 
Рудници и фабрика „Партизан“ Прилеп, за стечаен судија го определи 
судијата Коста Споа а за стечаен управител Конески Благоја дипломи-
ран економист од Прилеп, со огласот објавен на огласната табла на 
судот на 14 111.1995 година ги повика доверителите да ги пријават сво-
ите побарувања на стечајниот совет со поднесок во два примероци со 
“докажи Во спротивно, ќе бидат отфрлени и вирманска уплата за такса 
од 30,00 денари на жиро сметка 40300-840-002-3338 во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен 
весник на РМ“ кои ќе се испитаат н; 28.1У.1995) година во 10 часот во 
ОВОЈ суд и должниците неодложно да ги измирен- своите побарувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (555) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 991/94 од 10 11.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТП „КЛИМО“ од Кавадарци ул. „Пере Тошев“ бр. 21. 

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Киро Грков од Кавадарци, ул. 
„Страшо Пинѓур“ бр. 59/7, телефон 78-902. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање Рочиште за испитуван^ на пријавените^ 
побарувања се закажува на ден 18. V. 1995 година во 9,45 соба број 60 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе. (663) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 1483/94 од 24.XI. 1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот „Ангросуровина" Кавадарци од Кавадарци. 

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при ОВОЈ 
суд. 

За стечаен управник е одреден Грков Кирил од Кавадарци, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 59, телефон 78-902. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 22. V. 1995 година во 9 часот соба број 60 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (664) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 97/95 од 28.111.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатието за промет и услуги „ЕВРО НАЦИОНАЛ“ 
од Скопје ул. „АВНОЈ“ бр. 6/3-9. 

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

За стечаен управник е одреден Јован Михајловски од Скопје, ул. 
„Костурска“ бр. 1/3/2, телефон 201-530. 

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

Се задолжуваат должините да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден П.V. 1995 година во 11,15 часот соба 
броЈ 60 ири ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (665) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 21/95 од 28 111.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатието „ТЕКОС" од Скопје ул. „Адам Миговиќ“ 
бр. 47. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Андреева, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Јонче Трпевски од Скопје, ул. „Пе-

листерска“ бр. 2-1/6, телефон 255-139. 
Се повикуваат.доверителитс на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примеров со докази. 

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

побарувања се закажува на ден 11.У.1995 година во 11,20 часот соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (666) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 910/93 од 24.111.1995 година е отворена стечајна постапка меѓу 
должникот Претпријатието за производство, експорт-импорт „АЛФА-
КОМПАНИЈ“ ДОО од Скопје, и неговите доверители. 

Со прифатеното присилно порамнување постигната е согласноста 
меѓу должникот и доверителите за исплата на побарувањата на довери-
телите 100% износ заклучно со 30.1Х.1994 година. 

Одобреното присилно порамнување има правно дејство и према 
доверителите што не учествувале во постапката и према доверителите 
што учетвувале во постапката, чии побарувања се оспорени ако допол-
нително истите се потврдат. 

Стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатието за 
производство експорт-импорт „АЛФА КОМПАНИЈА“ ДОО Скопје 
отворена со решение на ОВОЈ суд Ст.бр. 910/93 од 12.XII. 1994 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (667) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 11/95 од 13.V. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТ „ЛИПА“ рд СКОПЈС, ул. „В. Мачуковски" бр. 10. 

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

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од Скопје, Бул. „Ј. 
Сандански“ бр. 50-3/4, телефон 417-130. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 29.V. 1995 година во соба број 83 при 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (668) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 1347/94 од 5.1У.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатието за трговија на големо и мало „С. СТЕ-
ФАНС" од Скопје ул. „Мито Хаџи Василев" бр. 26/46. 

За стечаен судија е одредена Даница Маденовска, судија при ОВОЈ 
суд. 

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

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

Се задолжуваат должините да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 24. V. 1995 година во 9,00 часот соба број 
154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (669) 

Ј Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 1162/95 од 4.IV. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатието „ЕВРОПАТУРС" од Скопје ул. „Кузман 
Јосифовски Питу“ бр. 17/38. 

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој 
суд. 

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

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 18.V. 1995 година во 11,25 часот соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (670) 

Л И К В И Д А Ц И И 
Окружниот стопански суд во Штип, ја заклучи ликвидадооната 

постапка со решенија и тоа: Л.бр.5/95 над ППУП „Вима“ Штип и Л.бр. 
21/95 над ППС „Доко-комерц“-Пробиштип, поради немање на имот. 

По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија ќе 
се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите 
имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот 
преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (693^ 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 87/95 од 30.111.1995 година е отворена ликвида1;иона постапка над 
должникот Т.П. „БЛИЗНАЦИ“ од Скопје, ул. „7 јули“ бр. 59. 

За ликвидационен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при 
овој суд. 

За ликвидационен управник е одредена Зорица Мартиновска, ул. 
„Пушкинова" бр. 6-3/31, телефон 209-782. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 16. V. 1995 година ВО 9 часот соба број 
83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (691) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 263/94 од 15.Х1.1994 е отворена ликвидациона постапка над долж-
никот Претпријатие за производство и промет „ДИС V експорт-им-
порт ДОО Скопје ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 34-а. 

За ликвидационен управник е одреден Андоновски Митко Скопје, 
ул. „Исаија Мажовски“ бр. 36/11-2, телефон 313-079. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријави своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидациониот 
совет со пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 24. V. 1995 година во 9,00 часот соба 
број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (692) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 104/95 од 
10.IV. 1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за промет и услуги на големо и мало „Лондина 
Комерц“ експорт-импорт ц.о. с. Студеничани, ж.с-ка 40100-601-131204. 

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

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со при-
јава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се 
закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на дове-
рителите на ликвидациониот должник на ден 19.УЛ995 г. во 8,30 часот 
во соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (702) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 69/95 од 23.Ш. 1995 година се отвора постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за промет и услуги на големо и мало „Ас К. 
КОМЕРЦ“ ЦО експорт-импорт од с. Студеничани, Скопје. 

За ликвида1џшнен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, тел. 260-694. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријави 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со при-
јави во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. Се закажува рочиште за испиту-
вање на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на ден 15.V. 1995 година во 8,45 часот во соба број 154 во овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (703) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 98/95 од 
3.IV. 1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Трговското претпријатие „ГРАМ-КОМ" Д.О.О, увоз-извоз Скопје 
со седиште на ул. „Благој Гојан“ бр. 6а - Скопје. 

За ликвидационсн управник се определува Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, тел. 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет нд овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 1995 година во 
9,00 часот во соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (704) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр.97/95 од 
10.IV. 1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Здравствената организација Аптека „Фармако" Д.О.О. -
Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 23-а, ж с-ка 40100-603-21207. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 29.V. 1995 г во 8,30 
часот во соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (671) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 89/95 од 
3.IV. 1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за трговија „Мартин-Комерц" експорт импорт -
Скопје, ул. „Сејевска“ бр. 19-6, нас Радишани-С копје со 
ж-скз 40100-601-135570. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан 1 Гонела'" бр. 116, тел. 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето ча 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 29.УЛ995 г во 8,30 
часот во соба бр. 60 во овој суд. = 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (672) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр.106/95 од 
13. IV. 1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над „СИМПЛОН" 1 Претпријатие за трговија и услуги-Скопје, ул. 
„Видое Смилевски Боте“ бр. 85/2-4, со ж с-ка 40100-601-217536. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник^на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговитепрема ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 29.УЛ995 г во 8,30 
часот во соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (673) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.105/95 од 
13.1У.1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над „Бурчм-Ком" Д.О.О, за производство, трговија и услуги, ек 
спорт-импорт Скопје, ул. „Браќа Реџепагиќ" бр. 15 ж с-ка 40100-601-
160467. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 29. УЛ 995 г во 8,30 
часот во соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (674) 

Окружниот стопански суд во Скопје,, објавува дека со решението 
Л.бр.90/95 од 6ЛУЛ995 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатие за промет и услуги „ДИМТЕКС" ДОО експорт-им-
порт од Скопје, ул. „Јаихи Лукровски“ бр. 12/48. 

За ликвидационен управник се определува Илија Заковски од 
Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 54, тел. 741-545. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето ан 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвида!џшннот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 24. V. 1995 г во 8,30 
часот во соба бр. 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (675) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 108/95 од 13.IV. 1995 година отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Услужно трговско претпријатие „Д.Н.е. - Комерц“ ДОО 
извоз-увоз Скопје со седиште на ул. „Иван Аговски“ бр. 1-3/2 со жиро 
сметка 40120-601-60127 

За ликвидационен управник се определува Илија Заковски од 
Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 54, тел. 741-545. 

Се повикуваат доверител иге на ликвидациониот должиш да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 25.У1995 г во 11,00 
часот во соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (676) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр.75/95 од 27.Ш.1995 година отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Трговското претпријатие „Фруит Ком" експорт-импорт ц.о. 
Скопје, ул. „Перо Наков“ бб со жиро сметка 40100-601-31268-фил. 
Скопје. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 29.У.1995 г во 8,30 
часот во соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (697) 
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ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33-35 од Законот на трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93) „9 МАЈ“ АД - СКОПЈЕ“ 
објавува 

О Г Л А С 
СО КОЈ СЕ ПОВИКУВААТ ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ 
НАЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД ПРЕТПРИЈАТИ-

ЕТО 

1. Акционерското друштво „9 МАЈ“ - Скопје обја-
вува дека е во фаза на трансформација, согласно одред-
бите на Законот за трансформација на претпријатијата 
со општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните наследници кои се државјани на Република Маке-
донија да ги пријават побарувањата во рок од 60 дена, 
сметано од денот на објавуваното на огласот. 

3. Пријавувањето на побарувањата да го вршат на 
образец пропишан од Агенцијата на Република Маке-
донија за трансформација на претпријатието со опште-
ствен капитал и истовремено да го достават до друш-
твото и до Агенцијата. 

4. Седиштето на друштвото е на ул. „Скупи“ бр. бб -
Скопје 

„9 МАЈ“ АД - Скопје 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на Р.М“ бр. 38/93), Фабрика „КАРПОШ“ А.Д. 
Скопје објавува 

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

ВАЊА 

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници, државјани на Република Ма-
кедонија, доколку имаат да ги пријават своите побару-
вана во рок од 60 дена од денот на објавуваното на овој 
оглас. 

2. Седиштето на фабрика „КАРПОШ“ А.Д. е во 
Скопје, на улица „Пролетерска“ бр. 28. 

3. Пријавите се доставуваат до фабрика „КАР-
ПОШ“ а.д. Скопје и до Агенцијата за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, на посебен 
образец пропишан од Агенцијата. 

ФАБРИКА „КАРПОШ“ А.Д. СКОПЈЕ 

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Сл. весник на Р.М“ бр. 38/93) и Одлуката за транс-
формација број 02-124 од 17.04. 1995 година, Акционер-
ското друштво „Фустеларко-Борец" од Битола, обја-
вува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА НАЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА ЗА 

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. Акционерското друштво „Фустел арко-Борец“ од 
Битола отпочнува постапка за трансформација на оста-
токот на општествениот капитал во Друштвото во со-
гласност со одредбите на Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници, државјани на Република Ма-
кедонија, доколку имаат да ги најават своите побару-
вања кон Друштвото, во рок од 60 дена, сметано од 
денот на објавувањето на Огласот. 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат 
истовремено до Друштвото и до Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

4. Барањата за заштита на своите права се доставу-
ваат на посебен образец пропишан од Агенцијата што е 
објавен во „Службен весник на Република Македонија“ 
број 3/94. 

5. Седиштето на Друштвото е на улица „Индустри-
ски дел“ бб во Битола. 

АД „ФУСТЕЛАРКО-БОРЕЦ" БИТОЛА 
(708) 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ број 38/93) АД „ИН-КОМЕРЦ" увоз ц.о. 
Скопје, објавува 

О Г Л А С 
СО КОЈ СЕ УПАТУВА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРА-
НЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ 
ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА 
ПОБАРУВАЊАТА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА-

РАДИ ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. АД „ИН-КОМЕРЦ" УВОЗ ИЗВОЗ Ц.О. 
СКОПЈЕ објавува дека ја започна постапката за транс-
формација на претпријатието во согласност со одред-
бите на Законот за трансформација на претпријата со 
општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици, од-
носно нивните правни наследници, државјани на Репу-
блика Македонија, да ги најават своите побарувања од 
претпријатието во рок од 60 дена, сметано од денот на 
објавуваното на огласот. 

3. Пријавувањето на побаруван,ата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал кои истовремено се доставуваат до претприја-
тието и до Агенцијата. 

4. Седиштето на претпријатието се наоѓа на улица 
„Битпазарека“ број 60 во Скопје. 

АД „ИН-КОМЕРЦ“ УВОЗ ИЗВОЗ 
СКОПЈЕ 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ОП „ИН-
ДУСТРИЈАИНВЕСТ" - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. Кеј „Димитар Вла-
хов" бр. 33 во време од 8 до 16 часот. 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „ЕВ -
ЕНЕРГОПРОМЕТ" - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 23.03.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на пр?етпријатието ќе се изврши 
со откуп на Претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кос се наоѓа на ул. „И Октомври бр. 
17" во време од 8 до 12 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ДОО „Е-
ВРОКАП" - Штип 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 23.03.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. Енгелсова 3/1 кула 
101 во време од 8 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „ФИЛИП-
ФЛОП" - Кавадарци 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 23.03.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Фердо Росоман-
ски" б.б. 

Врз основа на Член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ДОО „Пре-
храна“ - Битола 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 го-

дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Крали Марко“ бр. 
5 - Битола, во време од 08 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ДОО 
,,ЕЛЕКТРОКУМАНОВО4' - Куманово „Братство 
Единство“ б.б. 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
стрен капитал на седницата одржана на 29.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Б. Единство“ во 
време од 7 до 15 часот. 

За ЕЛЕКТРОКУМАНОВО 
Куманово 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „8-ми 
Октомври“ - Крива Паланка 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.04.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на лретприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Долно Грамаѓе" 
бр. 42-б - Крива Паланка во време од 8 до 14 часот. 

(707) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Хунап" Ра-
довиш 

ОБЈАВУВА 

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

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
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наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 
17 - Радовиш, во време до И до 13 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „ГРА-
МОНТ" - СКОПЈЕ 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на Претприја-
тието во согласност Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на „Железничка“ - бб, 
Скопје во време од 7 до 15 часот. 

АД „ГРАМОН^ Скопје 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ПОС 
„Изопмонт" од Градско, 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Р. Македонија за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал на седницата одржана на 5.04.1995 година, донесе 
Одлука за трансформација на претпријатието, согласно 
Законот за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатијата ќе се изврши 
со комбинација на моделите продажба на идеален дел 
на претпријатието и откуп од страна на лица што го 
преземаат управувањето. 

Со елементите на Одлуката за трансформација сите 
заинтересирани домашни и странски лица ќе можат да 
се запознаат преку непосреден увид, во деловните про-
стории на претпријатието што се наоѓа на ул. „Инду-
стриска“ бб во н. Градско, секој работен ден од 7-15 
часот. 

ЛОС „ИЗОЛМОНТ" Градско 
(688) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ДОО 
ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ПРОМЕТ „ФАГУС ПРО-
ДУКТ“ експорт импорт с. Ново Село Струмица 

ОБЈАВУВА 

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

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-

наат преку непосреден увид, во деловните тфосгории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Китка“ бр. 1 во 
-време од 8 до 15 часот. 

ДОО „Фагус продукт4" Ново Село 

(689) 

СОДРЖИНА 

505. Одлука за определување на локацијата за 
изградба на станица за технички преглед на 
возила со придружни објекти на подрачјето 
на општина Тетово 473 

506. Одлука за измена на Одлуката за распоре-
дување на стоките на форми на извоз и 

. увоз 473 
507. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 190/94 од 29 март 1995 година 473 
508. Одлука за користење на селективните кре-

дити на Народна банка на Република Маке-
донија кај Стопанска банка а.д. Скопје . . . 475 

509. Одлука за дополнувани на Одлуката за на-
чинот на утврдување на ризично пондери-
раната актива на банките и штедилниците . 475 

510. Одлука за изменување на Одлуката за за-
должителна резерва на банките кај На-
родна банка на Република Македонија пре-
сметана по маргинални стапки 475 

511. Одлука за изменување и дополнувани на 
Одлуката за аналитичките сметки во конт-
ниот план за банките 475 

512. Одлука за изменување и дополнувани на 
Одлуката за начинот на вршено на плат-
ниот промет со странство 476 

513. Одлука за изменување и дополнувани на 
Одлука за за единствена тарифа по која се 
наплатуваат надоместоците за услугите 
што ги врши Народната банка на Репу-
блика Македонија 477 
Објава за запишувано во регистарот на 
производители на овошен саден материјал . 477 

Оишти акти на фондовите и заводите 
10. Решение за конечно усогласување на пен-

зиите и паричните надоместоци за 1994 го-
дина 477 

11. Решение за усогласување на пензиите и па-
ричните надоместоци за февруари 1995 го-
дина 478 

12. Решение за определување на најнискиот 
износ за пензија за месец февруари 1995 
година 478 

13. Решение за определувано износот на зем-
јоделските и минималните старосни и се-
мејни пензии за февруари 1995 година . . . 478 

14. Решение за висината на надоместокот за 
вработување на инвалидни лица за февру-
ари 1995 година 478 

15. Решение за определување на надоместокот 
на трошоците за смсстувано и исхрана на 
деца и младинци со пречки во психичкиот и 
физичкиот развој и на инвалидите на тру-
дот за февруари 1995 година 478 
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