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638. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за .Вла-

дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 38/90) и член 1 од Законот 
за мерките што можат да се преземат заради спречу-
вање и отстранување на нарушување на тековите на 
општествената репродукција на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/ 
91), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИСПЛАТА 
НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА ВО-
ЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ КОИ ОСТАНУВААТ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се уредуваат прашањата во врска 

со висината и начинот на исплатата на пензиите и дру-
гите примања на воените осигуреници кои имаат посто-
јано живеалиште вегРепублика Македонија, постапката 
за остварување на правата од пензиското и инвалид-
ското осигурување на воените осигуреници и обезбеду-
вањето на финансиските средства. 

Член 2 
Република Македонија од 1 април 1992 година ја 

презема исплатата на пензиите и Другите примања на 
корисниците кои права ги оствариле заклучно со 31 
март 1992 година врз основа на прописите за пензи-
ското и инвалидското осигурување на воените осигуре-
ници и кои имаат постојано живеалиште на територи-
јата на Република Македонија. 

Член 3 
Пензиите и другите примања (надоместоци за те-

лесно оштетување, нега и помош и додаток за деца) на 
Корисниците од член 2 на оваа одлука за април 1992 
година ќе се исплатат во висина на износите исплатени 
од Заводот за социјално осигурување на воените осигу-
реници за март 1992 година, усогласени со 26,55%. 

Член 4 
Усогласувањето на пензиите и другите примања од 

член 3 на оваа одлука од 1 мај 1992 година ќе се врши на 
ист начин како и за другите корисници на пензија во 
Република Македонија. 

Член 5 I 
Исплатата на пензиите и другите примања на во-

ените осигуреници ќе ја врши Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 

Член 6 
За воените осигуреници кои се вклучиле во систе-

мот на одбраната на Република Македонија и за члено-
вите на нивните семејства, како и за членовите на се-
мејството на умрен корисник на воена пензија, во утвр-

дувањето на висината на правата се применуваат одред-
бите од членовите 3 и 4 на оваа Одлука. 

Член 7 
Средствата за исплата на пензиите и другите при-

мања остварени до 31 март 1992 година и на пензиите и 
другите примања што ќе ги остварат воените осигуре-
ници од член 6 на оваа одлука се обезбедуваат во Буџе-
тот на Република Македонија. 

Средствата од став 1 на овој член од Буџетот на 
Републиката ќе се рефундираат на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија во 
месечен износ врз основа на доставената пресметка. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 23-1521/1 
22 мај 1992 година 

Скопје 

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

639. 
Врз основа на член 45, став 3 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 38/90), а во врска со член 1 
од Законот за мерките што можат да се преземат за-
ради спречување и отстранување на тековите на опште-
ствената репродукција на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 55/ 
91), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСПЛАТА НА МЕСЕЧНИТЕ 
ПАРИЧНИ ПРИМАЊА И НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И СЕМЕЈ-

СТВАТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се уредуваат прашањата во врска 

со обезбедување на исплатата на месечните ,̂ парични 
примања и други надоместоци, на здравствената заш-
тита на воените инвалиди и семејствата на паднатите 
борци, висината на примањата и начинот на усогласу-
вање на тие примања. 

Член 2 
Месечните парични примања (лична инвалиднина, 

семејна инвалиднина и зголемена семејна инвалиднина, 
додаток за нега и помош од страна на друго лице и 
ортопедски додаток), ќе се исплатат за месец мај 1992 
година, во висина на износите исплатени за месец април 
1992 година. 

Член 3 
Месечните износи на парични примања од член 2 

на оваа одлука ќе се усогласуваат со процентот на ме-
сечниот пораст на личните доходи во Републиката. 
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Член 4 
Република Македонија го обезбедува придонесот 

за здравствена заштита за воените инвалиди и корисни-
ците на семејна инвалиднина кои не се осигурени по 
друг основ, согласно Законот за здравствена заштита, 
учеството во цената на ортопедските помагала, надоме-
стокот за работа на членовите на лекарските комисии и 
помош во случај на смрт. 

Член 5 
Исплатата на месечните парични примања и на 

средствата за здравствена заштита ќе ја врши Мини-
стерството за труд и социјална политика - Републичка 
управа за прашања на борците и воените инвалиди. 

Член 6 
Средствата за исплата на месечните парични при-

мања за здравствената заштита и другите надоместоци 
се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 1 мај 1992 година. 

Број 23-1505/1 
21 мај 1992 година 

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

Бр. 23-1554/1 
22 мај 1992 година 

Скопје 

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

земјоделски производители („Службен весник на РМ“, 
бр. 20/92), по точката 3 се додаваат точките 4 и 5 кои 
гласат: 

„4. Исплатата на правото на регрес од точка 3 на 
оваа одлука го врши Министерството за стопанство. 

Министерството за стопанство составува вкупна 
пресметка и доставува барање до Министерството за 
финансии за преведување на средствата за исплака на 
регрес 

5. Барањето за исплата на регресот од точка 3 на 
оваа одлука, претпријатијата и другите правни лица, 
како и работните луѓе кои вршат самостојна дејност Со 
личен труд, промет на дизел гориво, се поднесува до 
подрачната организациона единица на Министерството 
за стопанство на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
бензинската пумпа“. 

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

640. 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, 
бр. 40/90), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА 

ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Одлуката за републичките надоместоци на од-

делни производи бројот „25,00" се заменува со бројот 
„50,00", а бројот „16,00" се заменува со бројот „32,00", 
а бројот „15,00" со бројот "30,00". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

641, 
Брз основа на член 11 и 45 од Законот за Владата 

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

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОД-
ДЕЛЕНИ ДЕРИВАТИ НА НАФТА ЗА ИНДИВИДУ-

АЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

1. Во Одлуката за определување на малопродажни 
цени на одделни деривати на нафта за индивидуалните 

Бр 23-1587/1 
22 мај 1992 година 

Скопје 

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

642. 
Врз основа на член 70, став 3 од Законот за здрав-

ствената заштита на животните („Службен весник на 
РМ“ бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88, 20/90 и 28/91), 
Владата на Република Македонија донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СУЗБИВАЊЕ 
НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ ВО 

1992 ГОДИНА 
I 

Средствата за здравствената заштита на живот-
ните во 1992 година што се наменети за сузбивање на 
бруцелозата кај овците и козите во Република Македо-
нија во износ од 531.600.000,00 денари што се обезбе-
дени од Републичкиот буџет се користат з^: 

1. Епизоотиолошки испитувања и 
изработка на епизоотиолошки 
карти, за антиген, епрувети, игли 
за вадење на крв, ушни маркици, 
клешти, евиденција на грла по ви-
дови и друга опрема за брза и те-
ренска дијагностика на бруцело-
зата 

2 Вадење на крв од овците и козите, 
за дијагностика, за вакцинација и 
контрола на имунитетот, за до-
ставување на крв, а до“ дијагно-
стичките лаборатории и резулта-
тате до надлежните служби и 
држателот на животните 

3. Надомест за заклани, односно 
еутанизирани овци, и кози, за 
нивниот транспорт до кафилерии 
или други места за нештетно от-
странување, за ископување на 
сточни јами или гробници, услуги 
за транспорт до кланицата и ко-
лење 

4. Надомест за извршена дез инфек-
ција, и учество за набавка на те-
ренски возила, средства и опрема 
за дезинфекција 

во денари 

35.000.000 

396.300.000 

60.800.000 

37.500.000 
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5. Материјални трошоци за спрове-
дување на програмата 2.000.000 

ВКУПНО: 531.600.000 

II 
Приоритет во спроведувањето на мерките од оваа 

програма ќе имаат општинските подрачја, каде бруце-
лозата кај овците и козите ќе се појави во поголем 
обем. 

III 
За спроведување на оваа програма и за стручните и 

административните работи се грижи Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

IV 
Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја44, а ќе се применува од 1. I. 1992 година. 

Број 23-1441/1 
7 мај 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с.р. 

643. 
Врз основа на член 70, став 3 од Законот за здрав-

ствената заштита на животните („Службен весник на 
РМ“ бр. 30/77 , 39/77, 41/78, 28/87, 51/88, 20/90 и 28/91), 
Владата на Република Македонија донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 1992 ГО-

ДИНА 

I 
Средствата за здравствена заштита на животните 

од заразните и паразитските болести во 1992 година, 
освен за бруцелозата каЈ овците и козите во износ од 
263.075.000,00 денари, што се обезбедени, се користат 
за: 
1. Превентивни вакцинации и сузби-

вањето на заразните и паразит-
ски^ болести 162.075.000,00 

2. Земање, пакување и испраќање на 
материјалу крв и др. за лаборато-
риско испитување и на лаборато-
риско испитување и дијагностика 
на заразни и паразитски болести 
кај животните од заразните боле-
сти што ја загрозуваат целата 
земја и од член 6 од Законот за 
здравствена заштита на живот-
ните 54.900.000,00 

3. Надомест за убиени или заклани 
животни заболени од останатите 
заразни болести,трошоци за уби-
вање или колење на заболените 
животни и уништување на кучиња 
и мачки скитници и уништување 
на кучиња и мачки непосредно 
при сузбивањето на беснилото и 
ехинококозата 9.000.000,00 

4. Трошоци за извршена дезинфек-
ција на м2 при појава и сузбивање 
на заразни болести 

5. Давање партиципација за набавка 
на лабораториска опрема на вете-
ринарно дијагностички организа-
ции и опремување и оспособу-
ван^ за теренска работа на репу-
бличката ветеринарна инспекција 
за набавка на превозни средства и 
друга опрема 12.100.000,00 

II 
1. Средства од дел I потточка 1 на оваа програма 

во износ од 162.075.000,00 денари ќе се користат за 
превенирање и сузбивање на заразни болести во инди-
видуалниот сектор и тоа: 

Во денари 
1) вакцинација и сузбивање на Ан-

траксот кај коњи, говеда и овци и 
4 шушкавецот кај говедата 21.150.000,00 

2) Клинички преглед на ' копитарите 
на сакагија 400.000,00 

ЗУ Превенирање и сузбивање на за-
разната кривотница кај овците 2.000.000,00 

4) Превенирање и сузбивање на Ен-
теротоксемијата кај овците и за-
разниот пролив кај јагншвата 65.000.000,00 

5) Вакцинација и сузбивање на чу-
мата кај свињите, вклучувајќи ја и 
вонредната вакцинација при по-
јава на заразата 2.875.000,00 

6) Вакцинација и сузбивање на чу-
мата и атипичната чума кај перна-
тата живина вклучувајќи ја и вон-

“ редната вакцинација при појавата 
на заразата 4.500.000,00 

7) Превенирање и сузбивање на па-
разитски болести (краста кај жи-
вотните, белодробната стронги-
лоза, желудечноцревна стронги-
лоза и тенијата кај кучињата) 50.150.000,00 

8) Организирано третирање на ов-
ците и говедата против метила-
вост 16.000.000,00 

III 
2. Средства од дел I потточка 2 на оваа програма 

во износ од 54.900.000,00 денари ќе се користат за: 

1) земање, пакување и испраќање на 
материјал (крв и др.) за лаборато-
риско испитување / 17.025.000,00 

2) Туберкулинизација. и ретуберку-
линизација кај говеда и свињи 22.500.00^,00 

3) Лабораториско испитување и ди-
јагностика на заразни и паразит-
ски болести 15.375.000,00 

Средствата од алинеја 1 и 2 на став 1 од оваа точка 
ќе се исплатуваат на ветеринарните станици по склуче-
ниот писмен договор, а средствата од алинеја 3 на став 1 
од оваа точка ќе се исплатуваат на дијагностичко вете-
ринарни организации по склучен писмен договор. 

IV 
Средствата од дел I потточка 3 од оваа програма во 

износ од 9.000.000,00 денари ќе се користат за надомест 
за убиени или заклани животни заболени Од заразни 
болести и тоа: 

Л) за заклани бруцелозни говеда и 
свињи 3.000.000,00 

25.000.000,00 2) За заклани туберкулозни животни 3.000.000,00 
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3) За убиени или заклани животни за-
болени од останатите заразни бо-
лести по наредба на Републич-
ката управа за ветеринарство и 
уништување на кучиња и мачки 
скитници 3.000.000,00 

V 
Средствата од дел I потточка 4 од оваа програма во 

износ од 25.000.000,00 денари ќе се користат за дезин-
фекција на: 

- објекти за одгледување на животни, при појава 
на заразни болести (штали и трла); 

- просторијата за колење на животните на местото 
на убиваното, на превозните средства со кои се тран-
спортираат болни животни. 

VI с 
Средствата од дел I потточка 5 од оваа програма во 

износ од 12.100.000,00 денари ќе се користат за опрему-
вано и оспособување на Републичката ветеринарна ин-
спекција и давање на партиципација за набавка на лабо-
раториска опрема и тоа за: 

1) За набавка на превозни средства 
патнички возила 10 броја, по-
правки, регистрации и др. за по-
требите на подрачните ветери-
нарни инспекции и давање парти-
ципација за набавка на лаборато-
риска опрема на ветеринарно ди-
јагностички организации 

2) Набавка на друга опрема за ра-
бота на ветеринарната инспекција 
(ХТЗ опрема, средства за лична 
дезинфекција; средства за печа-
тено на месо, печати, штембили 
и др.) 

3) Средства за усовршување на вете-
ринарните инспектори 

VII 

Во денари 

Број 23-1442/1 
7 мај 1992 година 

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

644. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за преду-

чилш ^о и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластувано на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашан,а на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „СТРАШО ПИН-

ЏУР" - СКОПЈЕ 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Страшо 
Пинџур" - Скопје, се именуваат: 

ЗОРАН ПАШОВСКИ, вработен во „Ферпромет" 
- Скопје и 

КРСТЕ ГАВРИЛ СКИ, директор на ГУЦ „Здравко 
Цветковски“ - Скопје. 

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

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

Број 10-2070/1 
7 мај 1992 година 

Скопје 

10.600.000,00 

1.000.000,00 

500.000,00 

Приоритет во спроведуваното на мерките на оваа 
програма ќе имат општините на чие подрачје ќе се 
појават заразни и паразитски болести во поголем обем. 

VIII 
За спроведување на ова програма и за стручните и 

административните работи се грижи Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

IX 
Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1. I. 1992 година. 

645. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „РАЈКО ЖИНЗИ-

ФОВ" с. Д. ОРИЗАРИ - ТИТОВ ВЕЛЕС 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Рајко 
Жинзифов" с.Д. Оризари - Титов Велес, се именуваат: 

БЛАГОЈА ТРАЈКОВСКИ, самостоен педагошки 
советник во ПЕ Титов Велес на Педагошкиот завод на 
Македонија и 

ТРАЈАН БОГЕСКИ, професор во УСО „Кочо Ра-
цин“ - Титов Велес. 

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

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

Број 10-2060/1 
7 мај 1992 година 

Скопје 

646. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за преду-

чилишна и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластувало на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕ-

ТОДИЈ“ с. ИЗВОР - ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Кирил 
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и Методиј“ с. Извор -,Титов Велес, се именуваат: 
ВЕРА ЈАНЕВА, педагог во ЦОУ „Кирил и Мето-

диј“ - Титов Велес и 
КАТИЦА ЧАДИЕВА, лектор во СО Титов Ве-

лес. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 10-2061/1 „ Претседател 
7 мај 1992 година на Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

647. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83,29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонка“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржаната 7 мај 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ПИОНЕРСКИОТ 

ДОМ „ЃОРЕ ОРГАНЏИЕВ“ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Пионерскиот 
дом „Ѓоре Органџиев" - Титов Велес, се именуваат: 

МАРИЈА НАСТОВА, директор на работничкиот 
универзитет „Благој Страчковски“ - Титов Велес и 

ЗОРИЦА РИСТОВА, психолог во ПЕ Титов Ве-
лес на Педагошкиот завод на Македонија. 

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

Број 10-2062/1 Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

Скопје .1' н а изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

648. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите ца управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ЕМУЦ „РИСТЕ РИ-

СТЕСКИ-РИЧКО" - ПРИЛЕП 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во ЕМУЦ „Ри-
сте РистескигРичко" - Прилеп, се избираат: 

СИМОН НАУМОСКИ, пратеник во Собранието 
на Република Македонија и 

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

Број 10-2063/1 , Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите!! именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

ш. ; 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ОУ „ЌИРИМИ 

^МЕТОДИЈ“ С. ЛУКОВО - СТРУГА 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на РО ОУ „Ки-
рил и Методиј“ с. Луково - Струга, се именуваат 

БЛАЖЕ ЈОНОСКИ, референт во одделението за 
труд и социјална политика - Струга и 

УРОШ ПОПОВСКИ, просветен работник во пен-
зија. 

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

Број 10-2059/1 
7 мај 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, Ј.р. 

ТРАЈЧЕ БОЈАРОСКИ, одборник во СО При-
леп. 

650. "" 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број.28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ЕЛЕКТРОМАШИН-
СКИОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „КОЛЕ НЕХТЕ-

НИН"-ШТИП 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во Електрома-
шинскиот училишен центар „Коле Нехтенин" - Штип, 
се избираат: 

ИВАН КРОТЕВ, правник вработен во СО Штип и 
ГРОЗДАНКА ШУМАНСКА, правник, вработена 

во МК „Астибо" - Штип. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 10-2073/1 ^ Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 
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651. 

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за преду-
чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „БРАЌА МИЛА-

ДИНОВЦИ“ - ПРОБИШТИП 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работовотен орган на ЦОУ „Браќа 
Миладиновци4" - Пробиштип, се именуваат: 

БИСЕРКА СТОЈМИРОВА, технолог во Ф-ка за 
акумулатори „Злетово“ - Пробиштип и 

ТОШО РИСТОВ, воспитувач во Ученичкиот дом 
„Доне Божинов“ - Пробиштип. 

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

Број 10-2055/1 Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

бен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Од-
лука за овластување на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „СЛОБОДА“ 

СЕЛО ДРУГОВО - КИЧЕВО 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Слобо-
да“ село Другово - Кичево, се именуваат: 

,ПАУН ВЕЛЈАНОСКИ, вработен во мало стопан-
ство во село Другово и 

СТОЈМИР БИЛБИЛОСКИ, продавач во село 
Другово. 

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

' Број 10-2058/1 
7 мај 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

652. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ЕМУЦ „ГОШО ВИ-

КЕНТИЕВ" - КОЧАНИ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
„ вање индивидуален работоводен орган во ЕМУЦ 
„Гошо Викентиев" - Кочани, се избираат: 

ИЛИЈА БУЧКОВСКИ, професор во ЦОУ „Моша 
Пијаде“ - Кочани и 

МИЛЕ КАРОВСКИ, директор на техничка подго-
товка во фабриката „Запчаници“ А.Д. „Руен" - Ко-
чани. 

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

Број 10-2064/1 
7 мај 1992 година „ Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

654. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО УЧИЛИШНИОТ ЦЕН-
ТАР ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ „КИРО СПАН-
ЏОВ-БРКО" - КАВАДАРЦИ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во У,чилишниот 
центар за средно образование „Киро Спанџов-Брко" -
Кавадарци, се избираат: 

инж. ДИМЕ КАРОВСКИ, потпретседател на СО-
-Кавадарци и 

МИРОСЛАВ МАНЕВСКИ, претседател на Опш-
тинскиот суд во Кавадарци. 

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

Број 10-2066/1 . 
7 мај 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

653. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91 и „Служ-

655. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УЦ „КРСТЕ ПЕТКОВ-
-МИСИРКОВ" - ДЕМИР ХИСАР 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на УЦ „Крсте 
Петков-Мисирков" - Демир Хисар, се избираат: 

ВАСКО БОЈАЏИЕВ, инспектор по шумарство во 
СЕ Демир Хисар на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство и 

АЛЕКСАНДАР ДАВИДОВСКИ, раководител во 
ПОС за стопанисување со шумите „Бигла“ - Демир 
Хисар. 

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

Број 10-2072/1 
7 мај 1992 година Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, “ 

Никола Крстески, с.р. 
656. 

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за преду-
чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83,29/89,11/91 и „Службен 
весник, на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и имену-
вањата на Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана да 7 мај 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ХРИСТИЈАН ТО-

ДОРОВСКИ КАРПОШ“ - КУМАНОВО 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на ОУ „Христи-
јан Тодоровски-Карпош" - Куманово, се именуваат: 

СТОЈМАН ДИМКОВСКИ, судија во Општин-
скиот суд во Куманово и 

СПАСЕ ЦЕТКОВСКИ, директор на детската 
градинка „Ангел Шајче" - Куманово. 

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

Број 10-2071/1 Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата 
Никола Крстески, с.р. 

657. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „СТРАШО ПИН-

ЏУР" С. ЈОСИФОВО - ВАЛАНДОВО 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на ЦОУ 

„Страшо Пинџур" с Јосифово - Валандово, се имену-
ваат: 

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ, професор во УЦСО 
,,Гоце Делчев“ - Валандово и 

СЛОБОДАН КОТЕВСКИ, наставник во ЦОУ 
„Јосип Броз Тито“ - Валандово. 

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

Број 10-2057/1 Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

658. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонка“ бр. 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧ-

ЕВ“ -БИТОЛА 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Гоце 
Делчев“ - Битола, се именуваат: 

ДРАГИ ГРОЗДАНОВСКИ, пратеник во Собра-
нието на Република Македонија и 

НАУМ СИМЈАНОВСКИ, пратеник во Собрани-
ето на Република Македонија I 

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

Број 10-2050/1 Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата 
Никола Крстески, с.р. 

659. 
Врз основа на член 245 став 3 од Законот за преду-

чилишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89,11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката 
за овластување на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
28/91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе 

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

СКИ“ - БИТОЛА 
1. За претставници на Републиката во советот на 

ЦОУ „Коле Канински“ - Битола, се именуваат: 
НИКОЛЧЕ ДОМАЗЕТОВСКИ, одборник во Со-

бранието на општина Битола и 
ДЕЈАН РИСТЕВСКИ, одборник во Собранието 

на општина Битола^ 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 10-2045/1 Претседател 
7 мај 1992 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата 
Никола Крстески, с.р. 
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660. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

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

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ одлуките за изменување и 
дополнување на деталните урбанистички планови за III 
и IV урбана единица, донесени од Собранието на Опш-
тината Охрид на 28 јуни 1990 година. 

2̂  Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“ и во „Службен гласник на Општина Охрид“. 

3. Уставниот суд на Репубилика Македонија, со 
решение У.бр.200/90 од 11 март 1992 година, поведе 
постапка за оценување законитоста на одлуките озна-
чени во точка 1 од оваа одлука, затоа што се постави 
прашањето за нивната согласност со Законот за заш-
тита на Охридското, Преспанското и Дојранското 
езеро („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 8/80 и 51/ 
88). 

4. На седницата Судот утврди дека е донесен про-
сторен план на Охридско -Преспанскиот регион, Про-
сторен план на општина Охрид, Просторен план за 
крајбрежниот простор и Основен урбанистички план на 
Охрид, за кои ,освен за основниот урбанистички план, е 
дадено мислење од Републичкиот завод за заштита на 
природните реткости. 

Судот, исто така, утврди дека^ со Просторниот 
план за крајбрежниот простор е опфатен крајбрежниот 
простор на Охридското Езеро од вливот на река Сате-
ска во Езерото до урбаниот опфат на град Охрид во 
должина од околу 7 км. и во широчина од езерската 
брегова линија до магистралниот пат Охрид - Струга, 
како и просторот од хотел „Метропол" до државната 
граница со Албанија кај „Свети Наум“ во должина од 
околу 20 км. и од езерската брегова линија кон плани-
ната во широчина од 750 до 800 м. 

Основниот урбанистички план не го определил 
крајбрежниот простор, туку определувајќи ја намената 
на просторот, на просторот опфатен со III и IV урбана 
единица, предвидел зона за туризам и рекреација, како 
и зона за колективно становање. 

5. Според член 9 став 1 од Законот за заштита на 
Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро граде; 
жнитс,хидромелиоративните,хоритукултурните и други 
работи на крајбрежјето на езерата можат да се изведу-
ваат само под услови и на начин утврдени со простор-
ните планови на регионите, просторните планови на 
општините Охрид, Струга, Ресен и Гевгелија, а со-
гласно став 2 на овој член од Законот урбанистичките 
планови на населени места и урбанистичките планови 
на подрачје со посебна намена, како и прописите за 
спроведување на овие планови, се донесуваат по прет-
ходно прибавено мислено од Републичкиот завод за 
заштита на природните реткости. 

Согласно Конвенцијата за заштита на светското 
културно и природно наследство („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 56/74), која, согласно член 118 од Уставот на 
Република Македонија и член 5 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Република Македонија, 
претставува дел од внатрешниот правен поредок на Ре-
публиката, и согласно обврските кои се содржани во 
досието за номинација на Охридското природно и кул-
турно-историско подрачје во списокот на УНЕСКО, се 
обезбедува заштита на крајбрежниот простор на 
Охридското Езеро во длабочина од 300 до 1000 метри, 
во зависност од условите на релјефот и потенцијалните 
опасности од деградација. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 

за урбанистичките планови кои предвидуваат градежни 
и други работи во крајбрежјето на Езерото, кое е под 
посебна заштита, мора да се прибави мислење од Репу-
бличкиот завод за заштита на природните реткости. 

Со оглед на тоа што со Основниот план не е опре-
делено крајбрежјето, а со оспорените одлуки се предви-
дува изградба на објекти во непосредна близина на Езе-
рото, односно во појасот до ЗОО^метри, без да се обез-
беди мислење од Републичкиот завод за заштита на 
природните реткости, Судот оцени дека оспорените од-
луки не се во согласност со означените одредби од зако-
нот и со Конвенцијата. 

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

У.бр.200/90 Претседател 
; 6 мај 1992 година н а Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
м-р Јордан Арсов,с.р. 

661. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

нова на член 110 од Уставот на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за дополнување на дел 
од Деталниот урбанистички план на град Кочани по-
меѓу ул. „Мишо Арсов“ и ул. „Македонска“, донесена 
од Собранието на Општината Кочани на 1 ноември 
1990 година. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, со ре-
шение У.бр. 152/91 од 26 февруари 1992 година, поведе 
постапка за оценувано законитоста на оваа одлука, за-
тоа што се постави прашањето за нејзината согласност 
со закон. 

4. Судот на седницата утврди дека Собранието на 
Општината Кочани не дало образложение за неприфа-
тените забелешки од јавниот увид и јавната расправа по 
нацртот на планот. 

5. Согласно член 33 од Законот за системот на 
просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на СРМ“ бр. 35/85) собранието на општината ги 
разгледува мислењата и забелешките од јавниот увид и 
јавната расправа по нацртот на планот и за неприфате-
ните забелешки дава образложение. 

Согласно измената на член 33 од Законот за систе-
мот на просторното и урбанистичкото планирање 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90) мислењата и за-
белешките од јавниот увид и јавната расправа по нацр-
тот на планот ги разгледува органот на управата надле-
жен за урбанизам кој, со предлогот на планот, му доста-
вува на Собранието образложение за неприфатените 
забелешки. 

Со оглед на тоа дека Собранието на Општината 
Кочани не дало образложение за неприфатснитс забе-
лешки од јавната расправа по нацртот на планот, на 
што го обврзува и измената на овој закон, судот оцени 
дека оспорената одлука не била донесена во постапка 
пропишана со закон, поради што одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

У.бр. 152/91 , Претседател 
6 мај 1992 година н а Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
м-р Јордан Арсов,с.р, 
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662. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

нова на член 110 од Уставот на Република Македонија, 
на седницата одржана на 15 април 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за дополнување на 
Деталниот урбанистички план за дел од град Струмица, 
блок број 20, донесена од Комитетот за станбено-кому-
нални работи, урбанизам и имотноправни односи на 
Општината Струмица на 21 ноември 1990 година. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија со Ре-
шение У.бр.194/91 од 11 декември 1991 година, поведе 
постапка за оценување уставноста на одлуката озна-
чена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави 
прашањето за нејзината согласност со член 52 од Уста-
вот на Република Македонија. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспорената 
одлука се врши дополнување на деталниот урбани-
стички план на ,град Струмица, блок број 20, во делот 
на планот што се однесува на улицата „Јанко Цвети-
нов“, а се состои во вцртување доградба год П+1 (при-
земје и кат) на семејна станбена зграда на дел од 
КП.бр.443. 

Судот, исто така, утврди дека Одлуката е донесена 
на 21 ноември 1990 година и дека не е објавена по 
нејзиното донесување. Судот, понатаму, утврди дека на 
8 ноември 1990 година, односно пред донесувањето на 
одлуката, во „Службен гласник на Општина Струмица“ 
број 10 од 1990 година е објавен текСПпто соодветстува 
т текстот на оспорената одлука. 

5. Според член 52 став 1 од Уставот на Република 
Македонија законите и другите прописи се објавуваат 
пред да влезат во сила, а според ставот 2 законите и 
другите прописи се објавуваат најдоцна во рок од 8 дена 
од денот на нивното донесување. 

Од овие уставни одредби јасно произлегува дека 
прописите можат да се објават само по нивното донесу-
вање и дека влегувааат во сила по објавувањето. 

Со оглед на тоа што оспорената одлука не е обја-
вена по нејзиното донесување, Судот оцени дека таа не 
е во согласност со означената уставна одредба. 

Објавувањето на текстот на одлуката пред нејзи-
ното донесување на седницата на Комитетот, Судот 
смета дека нема правно значење, бидејќи прописите 
можат да се објават и да влезат во сила само по нивното 
донесување. 

, 6. Што се однесува на наводот на подносителот на 
иницијативата дека оспорената одлука е донесена од 
Претседателот на Комитетот, а не од Комитетот како 
колегијален орган, што било во спротивност со Одлу-
ката за измени и дополнување на плановите за реализа-
ц и ј а ^ помал обем, донесена од Собранието на опш-
тина Струмица на 7 мај 1984 година, Судот утврди дека 
се бара оценка за меѓусебна усогласеност на општи 
акти на органи на општината, за што, согласно член 110 
од Уставот на Република Македонија, не е надлежен да 
одлучува. 

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

У.бр.194/91 Претседател 
15 април 1992 година п

 н а Уставниот суд на 
Скопје Република Македонија, 

м-р Јордан Арсов, с.р.' 
663. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-
нова на член 110 од Уставот на Република Македонија, 
на седницата одржана на 22 април 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
л 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 0209/89, донесена 
од Советот на Месната заедница „Три Чешми“, Опш-
тина Штик, на 16 септември 1989 година. ^ 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија/^ Ре-
шение У.бр.92/91 од 19 февруари 1992 година, поведе 
постапка за оценување законитоста на одлуката озна-
чена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави 
прашањето за нејзината согласност со законот за гра-
дежното земјиште. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 1 од 
Одлуката е предвидено секое лице што има желба да 
гради индивидуална станбена зграда, гаража или дуќан, 
средствата за комуналии да ги уплати на жиро-сметката 
на Месната заедница „Три Чешми“, а според член 2 
секое правно или физичко лице што има добиено реше-
ние за изградба на индивидуална станбена зграда во 
„Три Чешми“, потребно е на име комуналии да уплати 
7.000,00 динари, ако е жител на Месната заедница, а 

11.000.000 динари ако не е жител. Во членот 3," пак, е 
предвидено овој износ да се зголемува во зависност од 
поскапувањето на бензинот. 

5. Според член 39 од Законот за градежното зем-
јиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
10/89, 18/89 и 21/91) уредувањето на градежното зем-
јиште се врши врз основа на програма која ја донесува 
собранието на општината врз основа на урбанистич-
киот план, а по претходна согласност -на републичкиот 
орган надлежен за работите на урбанизмот. Според 
член 41 од овој Закон, уредувањето на градежното зем-
јиште се финансира од средствата остварени од него-
вото доделување, од надоместоците за уредувањето од-
носно за употреба на градежното земјиште, од сред-
ствата на комуналните организации, средствата од са-
мопридонес и од други средства. Средствата од став 1 на 
овој член се утврдуваат со Програмата. 

Исто така, според член 44 став 1 од овој закон 
собранието на општината може да утврди надоместок 
за употреба на градежно земјиште според обемот и 
степенот на опременоста со комунални објекти и инста-
лации. Според ставот 3 од овој член надоместокот го 
плаќа непосредниот корисник на земјиштето. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
месната заедница не е овластена да пропишува надоме-
сток ниту за уредување, ниту за употреба на градеж-
ното земјиште, ниту пак, да го определува неговиот 
износ. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука Советот 
на Месната заедница, надвор од своите овластувања, 
определува материјални обврски за граѓаните, Судот 
утврди дека таа не е во согласност со означените закон-
ски одредби, поради што Судот одлучи као во точката 1 
од оваа одлука. 

У.бр.92/91 Претседател 
22 април 1992 година н а Уставниот суд на 

Скопје Република Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с.р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје П - Скопје се води постапка за 
физичка делба на заеднички недвижен имот кој се наоѓа во КО Скопје 
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по предлог на Цветковска Петрија од Скопје, против Јорданов Раде со 
непозната адреса и Јорданов Стоилко. 

Се повикува Јорданов Раде да се јави во рок од 1 месец по објаву-
вањето на огласот и да достави своја адреса на судот. 

Доколку не семави, постапката ќе ја води привремениот старател 
Котевски Гаврил Гари, адвокат од Скопје. 

Од Општинскиот.суд Скопје И - Скопје, ВПП бр. 45/92. (121) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за развод на брак 
од страна на тужителката Синани Исние од Тетово, против Синани 
Емин од с. Слатина, Тетовско. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот во судот или постави свој полномошник или застапник. 
Доколку не се јави, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се 
грижи за правата и обврските во овој спор на негова сметка. ; 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 300/92. (122) 

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, 013500, 060051, 
060502, 080201, 080202, 090121, 090122, 090124, 090129, 090131, 090132, 
090139, 110301, 110302,110303, 110309, 110909. 

Дејности во надворешно - трговски промет: 070310 и 070320; 
меѓународна шпедиција (пренесување); меѓународен транспорт на 
стока и патници; меѓународни сообраќајно агенциски работи; работи и 
застапување во промет на стока и услуги; организирање меѓународни 
саеми. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри- , 
јатието одговара со сите свои средства. 

Дице овластено за застапување во внатрешно и надворешно 
трговскиот промет е Јаневски Бранко, в.д. директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот сотпански суд во Скопје, Срег.бр.7035/91. (954) 

Пред овој суд се води спор за надомест на штета по тужбата на 
тужителот АД за осигурување Скопје - Филијала - Тетово, против 
тужениот Османи Медаин од с. М. Речица. 

Се повикува тужениот Османи Медаин, сега со непозната адреса 
во странство, да се јави пред судот во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот или во истиот рок да овласти свој полномошник. Во спротивно, 
судот ќе му определи привремен застапнш^реку ЦСР Тетово кој ќе се 
грижи за неговите интереси до правосилното окончување на спорот. в 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 397/92. (123) | 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВШ1ЕС 

Пред овој суд се води постапка по оставината на покојниот Кова-
чевиќ Ходо од с. Г. Оризари кој починал на 15.Ш.1970 година. Покој-
ниот има оставено недвижен имот кој се состои од куќа со двор и ниви. 

Се повикуваат наследниците на покојниот: Ковачевиќ Рифат, 
Ковачевиќ Зумрета, Ковачевиќ Зера, Ковачевиќ Заим и Ковачевиќ' 
Елвис, да се јават пред овој суд во рок од една година од денот на^ 
објавувањето на огласот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, О. бр. 114/87. (111) Јј 

Пред овој суд се води постапка по оставината на покојниот Расто-
дер Шефто од с. Црквино, кој починал на 2.11.1970 година. 

Од имот покојниот има оставено недвижен имот кој се состои од 
куќа со двор и ниви. 

Се повикува наследникот Растодер Узеир, да се јави пред овој суд 
во рок од една година од денот на објавувањето на огласот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, О. бр. 198/87. (112) 

ЗАПИШУВАЊЕ в о СУДСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.3664/ 
92 на регистарска влошка бр.1-17726-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар следното. Трговско' претпријатие „Експрес - Комерц“ ек-
спорт - импорт, Д.О.О. - Скопје. Претпријатието е основано со акт за 
основање од 30.III. 1992 година, а основач е Неранџоски Слободан од 
Охрид. 

Дејност: 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, 110309, 
080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 
080202. 

Дејности во надворешен промет: 070310, 070320; посредување и 
застапување во прометот на стоки и услуги; вршење работи во надво-
решно - трговскиот промет. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен про-
мет е Неранџоски Слободан, директор на претпријатието, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.3664/92. (597) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.7035/ 
91, на регистарска влошка бр.1-12120-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар претпријатието под фирма: Општествено претпријатие за 
трговија, меѓународна и внатрешна шпедиција и туризам ,,ДТС - Трго-
вина14, Д.О.О., Скопје, булевар „ЈНА“ бр. 54. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 10-а/91 од 
17 Х.1991 година, а основач е претпријатието ,ДТС - Холдинг“, П.О., 
Дубровник, „Пут Републике" бр.5-А 

Дејности :070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.2946/ 
92 на регистарска влошка бр. 1 - 3195 - 0 - 0 - О, го запиша во судскиот 
регистар: Железничко - Транспортното'претпријатие Друштво со огра-
ничена одговорност за угостителска, туристичка и транспортна дејност 
во домашен и меѓународен промет „Феротурист", Д.-О.О., ул. „Наро-
ден фронт“ бр. 19, Скопје. 

Дејностите во внатре ши о-трговскиот промет се прошируваат со: 
Ф3010, 013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013099, 013111, 
Ш3112, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 050301, 050302, 
Ш0501, 060502, 060601, 070113, 070129, 070150, 07021Д, 060601, 060602, 
070211, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 070227, 
070260, 090131, 090139,090172, 090179, 110109, 110309. 

- Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр.2946/92. (948) 
| ч Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.9034/ 
Ш од 28.11.1992 година, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието во приватна сопственост под фирма: Претпријатие за 
производство и промет со заштитна опрема, деловни услуги, внатрешна 
и надворешна трговија „Ватрос-
прем" извоз - увоз, Д. О. О., Скопје. 

Основачи: Блажевски Перо, „Славејко Арсов“ 20-6, и Трифон 
Јежи, „Роберт Кох“ 1/3-3: 

Дејноста: трговија на мало: 07011,070111,070114, 070113,070120, 
07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, трговија на големо со. 
07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 110303, 
110309, 09015, 090150, 090139. 

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

За овластувањата преземени од правниот промет со трети лица, 
претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 

Трифон Јежи, директор без ограничување, за застапување во 
внатрешен и надворешен промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.9034/91. (629) 

Окружниот стопански суд до Скопје, со решението Срег. бр.537/ 
91 с 5.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14324-0-0-0, го 
зашал во судскиот регистар основањето на претпријатие под фирма: 
Прв-лријатие за услуги „Сценакорд", д,о., Кавадарци, ул. „Илинден-
ска“ ор. 72, Кавадарци. 

Основач: Блажо Славев, ул. „Моша Пијаде“ бр. 9/12, Кавадарци, 
рег.бр.59410. 

Лице овластнео за застапување во внатрешниот и надворешно -
трговскиот промет е Блажо Славев, директор, без огрнаичувања. 

Дејноста: 120341, 120349, 120311,120312, 110302, 110303, 110304, 
110309, 110404, 110902, 110903, 110904, 110909, 080190, 080201, 080202, 
07011, 070112, р70113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124 
070126, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 050100, 050201, 050301, 050302, 
060502, 060503, 060501, 070310 - надворешна трговија со прехранбени 
производи; 070310 - надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 537/91 (414) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1833 
од 20.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-16030-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето претпријатие во приватна 
сопственост и запишување право за вршење на надворешен трговски 
промет под фирма: Претпријатие за производство, промет и услуги 
„Бонум" извоз - увоз, д.о.о., Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 16/2-2. 

Претпријатието с основано со акт за основање од 18.11.1992 
година, а основач е Момчило Ивановски од Скопје, м.6.3009958450026. 

Дејности- 011832, 011941, 011949, 012321, 012322, 012421, 012429 
012615, 013400, 030003. 060502, (ПОП!, 070112, 070113 , 070114, 1У70121 
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070122 , 070123 , 070124, 070125, 070126, 070127 , 090128 , 070129, 070132, 
070140, 070150 , 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219 , 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
090122, 090131, 090132, 110302, 110303, 110309, 110404, 110620, 110903, 
110905, 110909; - откуп на земјоделски производи. 

Дејности во надворешен трговски промет: 070310, 070320; заста-
пување и посредување во прометот со стоки и услуги; консигнација; 
реекспорт; меѓународен транспорт на стоки и шпедиција. 

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

трговски промет е: Момчило Ивановски, директор, со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1833/92. (415) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 8531/ 
91 од 23. XII. 1991 година, на регистарска влошка бр. 1-1368^-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна 
сопственост и вршењето работи во надворешнотрговското работење 
под фирма: претпријатие за трговија и услуги „Кантрејд" извоз - увоз, 
Д.О.О., Скопје, ул. „Михаил и Ефтихиј" бр. 14. 

Скратен назив: „Кантрејд" Д.О.О. - Скопје. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070230, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 110620, 
110903, 110905, 110909. 

Во областа на надворешнотрговското работење: 070310, 070320; 
посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; продажба на 
странска стока на консигнациони складишта; привремен увоз и извоз; 
услуги на истражување и пружање и користење на информации и 
знаење во стопанството, финансиски и други услуги. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Основач и застапник: Васе Канзуров од Скопје, без ограничува-

ње. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 8531/91. (416) 

посредување и застапување, консигнација, реекспорт и друго. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските преземени во правниот промет со трети лица 

претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

промет е Борче Нешовски, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.266/92. (358) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 10304/91, на регистарска влошка бр. 1-15079-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие под 
фирма: Претпријатие за трговија, откуп, фадба и услуги „Меркур“, 
Д.О., експорт - импорт, с. Желино, Тетово. Скратен назив на фирмата 
е „Меркур“, с. Желино - Тетово. 

Основач е Абдиламит Хисмани од с. Желино - Тетово со акт бр. 
01-01 од 26. XII. 1991 година. 

Дејности: 012001, 012130, 012141, 012142, 012310^ 012421, 012622, 
012623, 012820, 013010, 013041, 013200, 020110, 020121, 020140, 050100, 
050201, 050209, 050301, 050302, 060502, 060501, 060602, 070111, 070112, 
070113, 670114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070214, 070219, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090121, 090123, 090131, 090150, 100101, 110302, 110309, 110402, 
110404, 110903, 110909,130233. 

Надворешно - трговско работење: 070310, 070320; застапување 
на странски фирми и реекспорт; посредување на надворешен трговски 
промет; угостителски и туристички услуга; комисиони работи во 
областа на прометот; малограничен промет со Грција, Бугарија, 
Албанија и други земји. ч 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
своето име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет 
со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Абдиламит Хисмани, работово-
ден орган, без ограничување. Лице овластено за застапување во 
надворешен трговски промет е Абдиламит Хисмани, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 10304/91. (359) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2553 
од 11.Ш.1992 година, а регистарска влошка'бр. 1-2618-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за 
производство на полиестерско влакно „Хемтекс" - Скопје, с. Горно 
Лисиче. 

Претпријатието Ја проширува следната дејност: 110109. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр.2553/92. (356) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1201 
од 12.Ш.1992 година, на регистарска влошка бр.1-1620^-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна 
сопственост и запишувањето право на работење во надворешниот 
трговски проемт под фирма: Претпријатие за трговија на големо и 
мало „Илкомерц" увоз - извоз, Ц.О., Скопје, со седиште во Скопје, ул. 
„Пржино“ бр. 7/1. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр.01/92 од 
3.И. 1992 година, а основачи се: Тодор Илиев и Петар Илиев. 

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, 
110303, 110309, 110909, 0126, 01261, 012612, 012613, 01262, 012621, 
012622, 012623, 01269, 012699. 

Надворешно - трговски дејности: 070310, 070320; реекспорт; 
посредување и 'застапување во прометот на стока и услуги. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Илиев Тодор, директор, без ограничување. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет 
со трети лица. претпријатието одпшара со целиот спој имот, П,О . 
целосна одговорност. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.брЛ201/92. (357) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.2666/ 
92 од 18.111.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-16432-0^0-0, го 
'запиша во судскиот регистар Основањето на претпријатие под фирма: 
Претпријатие за промет и услуги увоз - извоз „Вибо - Комерц44, ц.о., 
Скопје, ул. „Душан Хасковиќ“ бр. 13, оиш. Гази Баба. 

Претпријатието е формирано со акт бр. 1 од 27.11.1992 година. 
Основач е Борче Пешовски. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121,, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 110302, 110303, 110304, 
110309,110909 

Дејности од надворешно-трговскиот промет: 
070310 - надворешна трговија со прехранбени производи; 
- 070320 - надворешна трговија со непрехранбени производи; 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4104/92, на регистарска влошка бр. 1-184280-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие во мешовита сопственост и запи-
шување на право на надворешно-тршвско работење на Трговското 
претпријатие на големо и мало „Евроекспорт-Невена", Д.О.О., ек-
спорт импорт, Скопје. 

Седиште: ул. „Велко Влаховиќ" бр. 20/13, Скопје. 
Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132 070140, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 0702226, 070229, 070230, 070250, 110303, 110309, 110909. 

Надворешно-трговски дејности: 070310 и 070320. 
Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

промет е Блажо Булуков, в.д. директор, без оргрничување. 
Претпријатието е основано со договор за основање од 30.Ш.1992 

година, а основачи се Претпријатието за внатрешен и надворешен 
промет „Евроекспорт" Ц.О., Скопје и Деоничарско друштво Хемиска 
индустрија „Невена“, П.О., Лесковац. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4104/92. (728) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4647/92, на регистарска влошка бр. 1-18699-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство и промет на големо и мало 
под фирма: Претпријатието за производство и промет на мало и големо 
под фирма: Претпријатие за производство и промет на мало и големо 
„Гетоби“, Ц.О., АД, експорт-импорт, Скрпје, Д.Т.Ц., „Мавровка“, 
ламела „А“, кат III. 

Дејноста: 012810, 012820, 012702, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 110309, 
110909, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 
070260, 110109, 110302, 110404, 110620, 110902, 110903, 11090^, 110304, 
110303, 070310, 070320. 

Во правиниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4647/92. (947) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2615 
од 30.Ш.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-17044-0-0-0, го за-
пиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна 
сопственост како Д . О . О , и запишувањето право за вршење надвореш-
но-трговски промет под фирма: Претпријатие за производство, про-
мет, угостителство и услуги „Стефан“, експорт-иморт, д.о.о., Титов 
Велес, ул. „Боге Николов“ бр. 8. Претпријатието е основано со акт за 
основање од 10.111.1992 година, а основач с Николиќ Стефан. 

Дејности: 011724 - производство на мерна и регулациона опрема. 
011729-произиодство на неспомнати електрични апарати и уреди, 
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020110-земјоделие, 020131-производство на 1розје, 060502-превоз на 
стоки, 010111-леб, печиво, млеко,, 070112-зеленчук, овошје, 
070113-месо живино, риба, 070114-разни животни продукти, алкохолни 
пијалаци, 070121-текстил и конфекција, 070122 обувки, кожа, гума, 
070123нметал ни и електро технички стоки: 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, 080114, 080190, 090133, 090139, 
110302, 110303, 110309, 110404, 110620, 110903, 110905, 110909, 070310, 
070320. 

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

Претпријатието за обврските во правниот промет со трети лица 
одговара со“сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Николич Нада, работоводен 
орган, со неофаниченн овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2615/92. (440) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 529 
од 4.III.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15829-0-0-0, го заниша 
во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопстве-
ност под фирма: Претпријатие за туризам, трговија и сообраќај „Ма-
дра" експорт-импорт, Д.О.О., Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 10/ 
2. 

Претпријатието е основано со акт-договор за основање бр. 01 од 
15.1.1992 година, а соновач е Радоснава Глумова од Скопје. Дејности: 
080119, 080129, 080201, 080202, 060501, 060503, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 110909- други неспомнати 
услуги, 110903-книговодствени услуги. 

Надоврешно-трговски дејности: 070310, 
070320; посредување и застапување во областа на прометот; реек-
спорт, туристички агенции и услуги; организирање на посети на кул-
турни, спортски, сценски и др. приредби; организирање на туристички 
патувања во странство и земјата, други туристички патувања во стран-
ство за домашни лица. 

Во правникот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица одговара на 
целиот свој имот, Ц.О., целосна одговорност. Лице овластено за заста-
пување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Радоснава 
Глумова, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр.ч529/92. (244) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10506/91 од 28.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15217-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во при-
ватна сопственост и запишувањето на правото на вршење работи во 
внатрешниот и надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за 
трговија на големо и мало „Мексико промет“4 увоз-изво, д.о., Скопје, 
ул. „Карл Липкнехт" бр. 67-2/5, нас. Маџари. Скратениот назив гласи: 
ПТП „Мексико промет“. Остновач е Величковски Санде со одлука од 
21.ХП.1991 година. 

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070131,070132 07014,070140,07015, 070150,0702, 07021,070211,070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
0702226, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 
070260, 08019, 080190, 0703, 07031, 070310, 07032,070320. 

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

трговски промет е Величковски Санде, директор со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10506/9Д. (408) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10505/91, на регистарска влашка бр. 1-15218-0-0-0, го заниша во суд-
скиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и 
запишувањето на правото на вршење работи во внатрешниот и надво-
решниот трговски 1Тромет под фирма: Претпријатие за трговија на 
големо и мало „Колумбо-промет", увоз-извоз, ц о., Скопје, ул. „Ради-
шанскаИбр, 121. Скратен назив гласи: ПТП „Колумбо промет“. 

Осовач е Димитриевски Марјан со одука од 21.ХН.1991 година. 
Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113 , 070114, 07012, 

070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013, 070131, 070132 07014, 070140, 07015, 070150, 07002, 07021, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 
07026, 070260, 08019, 080190, 0703, 07031, 070310, 07032, 070320. 

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

трговски промет е Димитровски Марјан, директор со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10505/91. (409) 

Окружниот стопански судѓво Скопје, со решението Срег.бр. 3000 
од 17.Ш. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-10402-0-0-0, го за-
пиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста под фирма: 
„Раде Кончар“ - Заеднички дејности Друштво со офаничена одговор-
ност во мешовита сопственост, со полна одговорност, - Скопје, бул. 
„П! Македонска бригада“ бб. Во внатрешрно-трговскиот промет се 

проширува следната дејност: слободни царински продавници. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр, 3000/92. (435) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4197/92 на регистарска влошка бр. 1-18450-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар следното: Мешовито претпријатие за меѓународен и домашен 
транспорт и трговија „Новотранс-Комерц" Д.О.О. Експорт-импорт 
Скопје, ул. „15-ти Корпус“ бб. 

Основачи: 1.ДП „Новотранс" Нови Сад, „Кисачки пут" бр. 1 и 
2. Блаже Митевски, ул. „Кара Трифун'4 бр. 4. Скопје. 
Дејноста: 060502, 060602, 060803, 070122, 070123, 070124, 070125, 

070126, 070127, 070128, 070140, 070150, 070211, 070213, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 0702226, 070230, 070250, 070260, 080123, 
080129, 090121, 090122, 090139, 110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 
110905, 110909, 070310, 070320, 070221, 070222, 070223', 070224, 070225, 
070226, 070230, 070250,110309. 

Лице овластено за застапување е Блаже митевски, во внатреш-
ниот и надворешниот промет со целосни овластувања. 

Потполна одговорност; цеосни овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. бр. 4197/92. (726), 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1552/92 на регистарска влошка бр. 1-16491-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар следното; Претпријатие за промет на големо и мало „Пипин-
-комерц" извоз-увоз Д.О.О. Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/5-41. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 12.11.1992 го-
дина, основач е Миросанда Ѓорчевска од Скопје. 

Претпријатието ги обавува следните дејности: 070114, 070121, 
070126, 070213, 070219, 070221, 070222, 070250. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со сите свои средства. 

Дејности во надворешно трговски промет се: 070310 и 070320. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

проемт е Миросанда Ѓорчевска, директор без о1раничување. 
Од Окружниот стопаснки суд во Скопје, Срег. бр. 1552/92 (727) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 782/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-15947-о-о-о, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост: Тргов-
ско-производно, услужно претпријатие на мало и големо увоз-извоз 
„Ами“ Д.О., Скопје, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 38-6, СкопЈе, со скратен 
назив: ТПУП на Г.М. увоз1извоз „АМИ“, Д.О. Скопје. 

Основач е Иљаз Авдили, ул. ,,Бајрам Шабани“ бр. 38-6, Скопје, 
л.к. МБ 3006969450045 - Скопје. Вкупен основачки влог 1.000,00 де-
нари. За обврските на субјектот на уписот не одговара. Основано на 
24.1.1992 година со одлука. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226 , 070229, 070230, 070250, 070260, 012611, 012612, 012613, 
012614 , 012621, 012622, 012623, 012813, 013021, 080111, 080112, 080121, 
080122, 080129, 080190, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во границите 
на овластувањето е Иљаз Авдили, директор на претпријатието, со 
неограничени овластувања кој ќе ГО застапува претпријатието во врше-
њето работи и во надворешно-трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 782/92. (731) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 779/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-17075-о-о-о, го запиша во судскиот 
регистар Приватното претпријатие за производство, услуги и трговија 
„Маме, експорт-импорт, д.о.о. - Скопје, ул. „Струшка“ бр. 7-6. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 24.1.1992 го-
дина, а основач е Наменски Влатко. 

Дејности: 110301, 110304, 110309, 020140, 020121, 020131, 012310, 
012321, 012322, 012323, 012324, 013021, 013041, 013042 , 060501, 060502, 
080190, 080201, 080202, 070111, 070112, 070113, 070114 , 070121, 070122, 
070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260. 

Дејности во надворешен промет: 070320, 070310 - реекспорт, ме-
ѓународна шпедиција. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен про' 
мет е Чииевски Влатко, директор на претпријатието, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр, 779/92. (732) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Срег. бр 
2407/92, на регистарска влошка бр. 1-17802-оч)-о. го запиша во судскиот 
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регистар. Претпријатието за интелектуални, финансиски и книговод-
ствени услуги „ИНТЕЛЕКТ' Д.О.О., ул. „Ратко Митровиќ“ 12/1, 
Скопје. В.д. директор е Таневска Загорка, неограничен застапник во 
надворешно-трговското работење, со неограничени овластувања во за-
стапување на фирмата: 

Дејности: 110303, 110620, 110903, 110905, 110909, 060501, 060502, 
060503, 060601, 060602, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070250, 080190, 080201, 080202, 
090121, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090140, 090189, 090171, 
090179, 090201, 110109, 070310, 070320; застапување и посредување, 
консигнација слободни царински продавници, малограничен промет со 
Албанија, Грција и Бугарија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2407/92 (733) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението ,Срег. бр. 
1392/92, на регистарска влошка бр. 1-4510-о-о-о, го запиша во судскиот 
регистар следното; Се проширува бројот на основачите на штедно-
кредитното претпријатие „МЕРКУР'4 со нови основачи и тоа: Михај-
ловски Раде, Михајлова Анкица и Андријевиќ Лидија, сите со осно-
вачки влог од по 50.000,00 денари. Сите основачи за работата на „Мер-
кур“ не одговараат, а сносат ризик до висина на вложените средства. 

Од Окружниот стопански суд но Скопје, Срег. бр. 1392/92. (734) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7196/91 на регистарска влошка бр. 1-12592-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие со следните податоци: „СКОНИ“ 
Акционерско друштво во мешовита сопственост за трговија на големо, 
со ц.о., Скопје. Скратен назив: „(ЖОНИ“ АД со ц.о., Скопје, со 
седиште во Скопје, ул. „Вељко Влаховиќ" 48. 
Основач е Деоничко друштво „Нишауто“ холдинг претпријатие, Ниш, 
„Градско поле“ бб. Основачкиот влог е 300.000,00 денари. 

За обврските на друштвото основачот одговара до висина на 
вложените средства. 

Дејности: 07021, 070211, 070212, 070219, 07022, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070140, 060503, 080201,080202, 11303, 110309, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување на друштвото е Симовски Гоце, 
е.д. директор, овластен да склучува договори од областа на регистрира-
ната дејност на друштвото до висина на основачкиот капитал на друш-
твото, т.е. 300.000,00 денари. За склучување договори преку износот од 
300.000,00 денари потребна е претходна согласност од директорот на 
„Нишауто" ДД или полномошник директор на „Нишауто" ДД за ко-
мерцијални и организациони прашања, односно од претседателот на 
Управниот одбор во случај на сопственост. 

Во вршењето работи со надворешниот трговски промет друш-
твото го застапува Симовски Гоце, е.д. директор, овластен да склучува 
договори од областа на регистрираната дејност на Друштвото до висина 
на основачкиот капитал на Друштвото, т.е. 300.000,00 денари. За склу-
чување договори преку износот од 300.000,00 денари потребна е прет-
ходна согласност од директорот од „Нишауто" ДД или помошникот 
директор На „Цишауто" ДД за комерцијални и-организациони прашања 
односно Претседателот нЈЃ Управниот одбор во случај на сопственост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7196/91. (746) 

/ 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 

4671/92, на регистарска влошка бр. 1-34-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Општественото претпријатие „Завод за урбанизам и архитек-
тура Титов Велес'4 - Титов Велес, Д.О. ул. „Борис Карпузов" бр. 2, 
како фирма, а претходно гласела како: Општествено претпријатие: за 
проектирање, инженеринг и трговија на големо и мало „Проектанско 
биро“, Ц.О., увоз-извоз. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4671/92. (729) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1271/92 на регистерска влошка бр. 1-12592-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистер пристапувањето на основачи, промена на основачкиот влог и 
промена на својството на лицето овластено за застапување во внатреш-
ниот и надворешниот трговски промет „СКОПИ“ Акционерско друш-
тво во мешовита сопственост за трговија на големо, со Ц.О.. Скопје, 
ул „ Вељко Влаховиќ" бр. 48 

Во претпријатието пристануваат основачите Симовски Гоце од 
СКОНЈС и Веселиновски Зоран од СКОИЈС, со одлука за пристапување од 
30.1.1992 година. 

Се запишува промената на СВОЈСТВОТО на лицето овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет Симов-
ски Гоце, в.д. директор, овластен да склучува договори од областа на 
регистрираната дејност на друштвото до висина на основачкиот капи-
тал т.е. 300.000,00 денари. 

За склучување на договорА преку износот од 300.000,00 денари 
потребна е претходна согласност од директорот на „Нишауто" ДД или 

помошникот директор на претпријатието за комерцијални и организа-
циони прашања, односно претседателот на Управниот одбор во случај 
на сосопственост кој во иднина ќе има својство на директор на Акци-
онерското друштво на неодредено време, овластен да случува договори 
од областа на регистрираната дејност на друштвото до вишна на осно-
вачкиот капитал на друштвото т.е. 1.200.000,00 денари. За склучување 
договори преку износот од 1.200.000,00 денари потребна е претходна 
согласнот од Управниот одбор-претседателот на управниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1271/92. (745) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9607/91 од 29.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14613-о-о-о, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во при-
ватна сопственост под фирма: Претпријатие за производство, трговија, 
услуги и увоз-извоз „Централа Д.О.О., Скопје, ул. „Миле Поп Јорда-
нова бр. 5-а. Претпријатието е основано со акт за основање 1/1 од 
24.XII. 1992 година, а основач е Владимир Здравков. 

Дејности: 011832, 011941, 012310, 012429, 080190, 080202, 090150, 
110302, 110309, 110303, 110902, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230; 070240, 070250, 
070260, 070310, 070320. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното 
трговско работење е Владимир Здравков, е.д. директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9607/91. (226) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
09021/91 од 29.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13924-о-о-о, 
го запиша во судскиот регистар основањето на приватно претпријатие и 
работењето во надворешно-трговскиот промет под фирма: Претприја-
тие за трговија на мало и големо, производство и услуги ,Јасен“ Ек-
спорт - Импорт, Ц.О., Гостивар, ул. ,Јордан Јордановски“ бр. 2, Го-
стивар. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 02-100 од 
7.ХП.1991 година. 

Дејности: 02014, 020140, 02011, 02010, 020121, 07021, 070111, 
070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214. 
070219, 07022, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 
07023, 070230, 07025, 070250, 07026, 070260, 08019, 080910, ОЗОООЗЃ, 
110309, 110909, 110303,110302. 

Работа во надворешно-трговско работење: 070310,070320; посре-
дување и застапување; консигнација; реекспорт; малофаничен промет 
со сите соседни земји. 

Лице овластено за застапување е Синадиноски Јовица, директор, 
без ограничување. 

Лице овластено за застапување во надворсшно-трговски промет е 
Синадиноски Новица, директор, без ограничување. 

Неограничено овластување; целосна одговорност. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9021/91. (227) 

Окружниот стопански суд во Скпоје, со ,решениоето Срег. бр. 
10112/91 од 31.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14970-о-о-о, 
го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во при-
ватна сопственост под фирма: Претпријатие за производство, увоз,' 
извоз, услуги и трговија на големо и мало „Т.И.Т. Комерц“, Ц.О., 
Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр 108/22 

Претпријатието е основано со акт за основање на претпријатие. 
Дејноста: 0902, 09020, 090209, 01230, 01309, 013099, 0701, 070111, 

070112, 070113, 070114, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070310, 070320, 
0801, 080190, 080201, 080202, 1104, 110402, 110403, 110404, 1109, 110903, 
110309, 111909. 

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

Претпријатието во приватниот промет со трети лица одговара со 
сите свои средства. 

За директор и овластено лице со неограничени овластувања се 
именува Миодраг Драгошановиќ од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 
108/22. ' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10112/91. (228) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9545/91 од 7.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14772-о-о-о, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието вц ̂ при-
ватна сопственост под фирма: Производно-трговско претпријатие во 
приватна сопственост „Бисера“ Експорт-импорт, П.О., Кавадарци 
„Цар Самоил“ бр. 8 
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Претпријатието е основано со одлука за основање на производно 
трговско претпријатие бр. 01-01 од 16.ХП.1991 година. 

Основач на претпријатието е Ефтимова Биса, од Кавадарци, 
„Цар Самоил“ бр. 8, мат. бр. 3009932488017. 

Дејноста: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 
070140, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 
080190, 090121, 090150, 090111, 090181, 110903, 110909, 0703, 070310, 
070320. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Ефтимов Илија, директор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9545/91. (229) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 547 
од 5.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-92-о-о-о, ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на 
Педагошката академија „Климент Охридски“ - Скопје, Д.О., ул. „Пар-
тизански одреди“ бб, Скопје, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Иван Трајков, в.д. директор, а се запишува новиот 
застапиш м-р Јорданка Митевска, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 547/92. (230) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 408 
од 23.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-4070-о-о-о, ја запиша 
во судскиот регистар промената на седиштето на Трговското претпри-
јатие на големо и мало во земјата и странство „Хоризонт“, Д“.О., 
Скопје, ул. „Атинска“ бр. 9-6. Седиштето се менува и во иднина ќе 
гласи: Трговско претпријатие на големо и мало во земјата и странство 
„Хоризонт“, Д.О., Скопје, ул. „Улоф Палме“ бр. 24/1-4. 

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 013021, 
013022, 013030, 013050, 013072, 060501, 060502, 060503, 080201, 080202, 
110301, 110302, 110303, 110903,, 110905. 

Дејностите во надворешниот промет се прошируваат со: застапу-
вање, посредување во надворешно-трговски Промет, реекспорт, мало-
граничен промет со Албанија, Бугарија, Грција, Италија, Романија, 
Унгарија и Австрија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 408/92. (231) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1407 
од 28.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15485-о-о-о, го за-
пиша во судскиот регистар основањето на претпријатие под фирма: 
„Феликс“, Д.О.О., за производство, трговија, извоз-увоз - Скопје. Ос-
новачи се: Љубомир Георгиевски, Радомир Велиновски, Василиос Та-
моутселис, Георгиос Делинаум. 

Дејноста: 011941, 012421, 012830, 01303, 013121, 013122, 070112, 
070114, 070212, 070219, 070310, 070320, 070122, 070222. 

Неограничено овластување; целосна одговорност. 
В.д. директор е Љубомир Георгиевски со'нео1раничено овласту-

вање, застапник во надворешен промет. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1407/92. (322) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9961/91 од 20.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14900-о-о-о, 
го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во при-
ватна сопственост и запишувањето право за вршење работи во надво-
решно-трговскиот промет под фирма: Претпријатие за производство, 
услуги и трговија на големо и мало „Комета“, Д.О., увоз-извоз; Скопје, 
ул. „Пресека“ бр. 43. 

Основач: Татјана Ќориќ од Скопје, ул. „Пресека“ бр. 43. 
Дејноста: 011320, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 

070121, 070122, (ЛОШ, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070310, 070320, 080190, 080201, 080202, 090189, 110201, 110303, 
110309, 110402, 110403, 110404, 110909, 110903. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот 
промет е Татјана Ќориќ, директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9961/91. (323) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1082 
од 6.11.1992 година, накре пиварска влошка бр.1-2210-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар бришењето на претпријатието поради поделба на 
две нови претпријатија со следните податоци: Се запишува бришењето 
на Претпријатието ШИК „Димче Еребица -Диер", П.О, ул. „И Ноем-
ври“ бб, Куманово, поради поделба во две нови претпријатија: Прет-
пријатие во општествена сопственост - Шумско стопанство „Кумано-
во“, Д.О., Куманово, ул. „11 Ноември“ бб, и Претпријатие во опште-
ствена сопственост Дрвно индустриски комбинат ,Лимче Еребица -
Диер", Д.О, Куманово, ул. „11 Ноември“ бб 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1082/92. (313) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1083 
од 6.11.1992 година, на регистарска влошка бр, 1-14363-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар организирањето на претпријатието настанато со 
поделба на друго претпријатие под фирма: Претпријатие во опште-
ствена сопственост Дрвно-индустриски комбинат ,Димче Еребица -
Диер", Д.О., Куманово, ул. „11 Ноември“ бб. Претпријатието е орга-
низирано врз основа на одлука за поделба на досегашното претпријатие 
ШИК „Димче Еребица - Диер" Куманово, на две нови претпријатија од 
11.1.1992 година. 

Дејности: 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 
012324, 060050/060502, 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, 
090120, 090121, 090140, 110303, 110304, 110309, 110404, 110611, 110620, 
110902, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети 
лица претпријатието одговара со целиот свој имот. Претпријатието го 
претставува и застапува во внатрешен и надворешен промет Јован 
Поповски, е.д. генерален директор, без ограничување. 

Дејноста во надворешен промет 070310, 070320; малограничен 
промет со сите соседни држави. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1083/92. (314) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.4554/ 
90 од 11.ГУ.1991 година, на регистарска влошка бр.2-9280-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистра основањето На станбената задруга под 
фирма: Станбена задруга „Ваш стан“, Д.О., Кичево, ул. „29 Ноември“ 
бр.19. Станбената задруга е основана со договор за основање од 
20.МИ. 1990 година, а основачи се: Ѓорѓиоски Бошко, Ѓорѓиоски Гоце, 
Ѓорѓиоска Цвета, Николоски Александар и Крцоска Ленче. 

Дејности: 1. вршење на инвеститорски работи за изградба на 
семејни станбени згради и станови, како И деловни простории, доколку 
истите се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат и становите на 
членовите на станбената задруга; 2. организирање штедење за стан за 
членовите на станбената задруга; 3. купување на станбени згради и 
станови, како и деловни простории, доколку истите се предвидени во 
станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот на станбената 
задруга заинтересиран за вршење дејност со личен труд, од опште-
ствено правни лица за потребите на своите членови; 4. набавување на 
градежни материјали и друг материјал и елементи потребни за изградба 
на станбени згради, станови и деловни простории, комплетно за своите 
членови; 5. одржување на станбени згради и станови на членовите на 
станбената задруга. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задру-
гата одговара со сите свои средства. 

Вршител на должноста директор на станбената задруга се име-
нува Николовски Александар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.4554/90. (315) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1580 
од 11.Ш. 1991 година, на регистарска влошка бр.2-1910-0-0-0 ја запиша 
во судскиот регистар замената на лицето овластено за застапување под 
фирма; Занаетчиска задруга „Стогово“, Р.О., Дебар, ул. „Велко Вла-
ховиќ" бб. Се брише досегашниот застапник во внатрешно и надво-
решно трговски промет Шаревски Божин, а се запишува новиот застапи 
ник во внатрешно и надворешно трговскиот промет Содоли Џемаил, 
е.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1580/91. (316) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 471 
од 7.П1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15801-0-0-0, го за-
пиша во судскиот регистар основањето на претпријатието за производ-
ство и промет со полиестерски смоли и пластични маси „Ско-Пласт" 
увоз-извоз, Д . О . О . Скопје, ул. „Рампо Левката" бр. 13 под фирма: Прет-
пријатие за производство и промет со полиестерски смоли и пластични 
маси „Ско-Пласт" увоз-извоз, Д . О . О . , Скопје, ул. „Рампо Левката" бр. 
13. Основачи се: Зоран РусЈаков од Скопје, ул. „Рампо Левката" бр. 13 
и Горан Стојковски од Скопје, ул. „Атинска“ бр. 23/5. Основачки влог: 
19.300,00 денари во основни средства. Зоран вложува: 9.650,00 денари, 
Горан вложува: 9.650,00 денари. 

Дејности: 011941, 011949, 050302, 090181, 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, 070250, 
070260, 080190, 070310, 070320; - малограничен промет со Албанија, 
Бугарија и Грција. . 

Претпријатието е основано со договор за основање на претприја-
тие бр,01-1 од 17.11992 година. ^ 

Лице овластено за претставување и застапување на претпријатие 
ето во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Зоран Русјаков 
од Скопје, ул. „Рампо Левката" бр. 13. 

Во правниот промет кон трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка; а за своите обврски одговара со целиот СВОЈ 
имот. ) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срг.бр.471/92. (317) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1039 
од З.П1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-16150-0-0-0, го за-
пиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна 
сопственост со целосна одговорност и запишувањето право за вршење 
работи во надворешно трговскиот промет под фирма: Претпријатие за 
трговија на големо и мало увоз-извоз, „Сибском" ц.о., Скопје, ул. 
„Видое Смилевски-Бато" бр.87/2-21. 

Скратив назив на фирмата е: Претпријатие „Сибском", ц.о., 
Скопје. 

Основач е: Симоновски Саве со акт за основање од 25.1.1992 
година. 

Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 110303, 011314, 011941, 012421, 
012429, 020140, 110309, 110909. 

Дејноста во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320; за-
стапување на странски фирми; инвестиционо работење во странство; 
реекспорт; консигнациона трговија. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно 
трговскиот промет е Симоновски Саве, директор, со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1039/92. (318) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението ^рег. бр. 2105 
од 28.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-1915-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Фабрикакта за 
масло „Благој Ѓорев“, Ц.О., Титов Велес АД со дејност: 110109 - други 
финансиски работи со менувачки работи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 2105/92. (319) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9321/91 од 11.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-10480-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на „Интер-
дрво" Претпријатие за промет на големо и мало, извоз-увоз, д.о.о. 

л Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 60 1/18. 
Дејноста на претпријатието се проширува со следните дејноста: 

.070240 - трговија на големо со нафтени деривати; 
070150 - трговија на мало со нафтени деривати. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9321/91. (320) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд, во Битола на 29.1 V. 1992 година го 
донесе следното решение: Стечајната постапка против должникот ПП 
„Комерц Систем“-Струга се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (949) 

Окружниот стопански суд во Битола на 29.1У.1992 година го 
донесе следното решение: Стечајната потапка против должникот ПП 
„Ценки-Промет" - Струга се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (950) 

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со. решението Сг. бр. 237/91 од 20.1.1992 година е отворена сте-
чајна постапка над 3 3 Единство, с. Робово. 

За стечаен судија е одредена Зорица Бочварска, судија на овој 
суд. 

За стечаен управник е поставен Миовскси Јован, Берово. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-

ват побаруањата во рок од 30 дена со пријава и докази во два примероци 
таксирана со 100,00 денари на жиро с-ка 40100-840-033-3338-Републички 
буџет. 

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 
1. УЛ. 1992 година ,во 12 часот. 

Се повикуваат должниците да ги исплатат своите долгови. 
Огласот е истакнат на судската табла на ден 19. V. 1992 година. 

(951) 

с. Воѓани, Прилеп, ја заклучи. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (953) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решенито 
Ст.бр.51/92 од 5.V. 1992 година, отвори стечајна постапка над Претпри-
јатието за промет на големо и мало „Трго Брегалница“ од Скопје, ул. 
„Чаирска“ бб. 

За стечаен судија се именува Никола Стојанов, судија на овој суд, 
За стечаен управник се определува Апостол Баевски од Скопје, 

ул. „Рузвелтова" бр. 8/5. Се повикуваат доверителите на стечајниот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до 
стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се 
задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот 
должник без одлагање. Се закажува рочип^е за испитување на пријаве-
ните побарувања на доверителите на стечајниот должник за 8. јули 1992 
година, во 8 часот во соба број 81, на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (955) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Сг. бр. 177/91 
од 23ЛП.1992 година, отвори постапка за стечај на ПП ^„Вишни“ 
Струга, врз основа на предлогот на СОК Филијала - Струга. 

За стечаен судија се определува Коста Споа судија на овој суд. 
За стечаен управител се определува Ангеличиноски Гаврил од 

Струга, ул. „Струшки ќепенци" бр. 21. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот 

на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ своите побарувања да ги прија-
ват до стечајниот; совет со поднесок во два примероци со докази. 

Се повикуваат Должниците да ги. подмират своите долгови без 
одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на довери-
телите за 24.У1.1992 година, во 11 часот., соба бр. 3 при Окружниот 
стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (738) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Сг. бр. 194/91 
од 31.Ш.1992 година, ја заклучи стечајната постапка кон должникот 
ПП „Горекс" од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (739) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 48/92 од 
31.Ш.1992 година, отвори стечајна постапка кон должникот ПП 
"Лорд“ Прилеп, е отворена, меѓутоа не се спроведува и со истото 
решение е заклучена. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (740) 

Окружниот стопански суд во Битола со решение Ст. бр. 31/91 од 
28.IV. 1992 година, отвори стечајна постапка кон ПП „Магисграл" од 
Битола и, истата е заклучена. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (741) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 82/91 од 
8. УЛ992 година, отвори стечајна постапка кон ПТП „Магма“ од При-
леп, и истата ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (742) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл. бр. 47/91 
од 4.11.1992 година, отвори стечајна постапка над Агенцијата за тран-
спортни, шпедитерски и други услуги „Примат“ Охрид, но истата не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (945) 

Ликвидациониот совет на Окружниот стопански суд во Штип обја-
вува дека со решението Л. бр. 10/92 од 13.У.1992 година ја заклучи 
ликвидационата постапка над ППС „Унипласг" од Штип. 

По правосилноста на решението „Унипласг" од Штип се брише 
од регистарот на претпријатијата. 

Решението можат да го напаѓаат доверителите до Стопанскиот 
суд на Македонија, Скопје, во рок од 15 дена по објавувањето на 
огласот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (946) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр.72/92 
од 7.У.1992 година, отвори стечајна постапка кон должникот ПП „Вар-
дар промет“ од Битола, не ја спроведува и истата ја заклучи, при што 
имотот од должникот што ќе се пронајде се предава на Републичкиот 
фонд за развој . 

Од окружниот стопански суд во Битола (952) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр.16/91 
од 12.У.1992 година стечајната постапка кон 3 3 „Балкан производ“ од 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубеше документи: 
Патна исправа бр. МБ 383001, издадена на ЗОЛV. 1986 година од 

ОВР-Делчево, на ИЈСГС Ѓеорѓиевска Верка, ул. „Маршал Тито“ бр. 128, 
Делчево. 4 , . , , (1436) 

Патна исправа бр. МБ 722171 од 29. VIII. 1989 година издадена од 
УВР-Струмица на име Ѓорѓиева Жаклина, ул. ,Маршал Тито“ бр. 112, 
Струмица. (1437) 
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Патна исправа бр. МБ 473047 од 28.1.1987 год., издадена од УВР -
Струмица на име Стојанов Ацо, с. Владевци, Струмица. (1438) 

Патна исправа бр. МБ 861352 од 7.1Х.1990 год., издадена од УВР 
- Струмица на име Демов Туљген, ул. „Бетовенова" бр. 160, Струмица. 

Патна исправа бр. МБ 902160, издадена од УВР - Струмица на 
име Фазлија Таир, ул. „Бетовенова" бр. 194, Струмица. (1440) 

Патна исправа бр. МБ 163796/84, издадена од УВР - Струмица на 
име Стојан Илиевски, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 54-7/6, Скопје. (1441) 

Патна исправа бр. МБ 766888/90 год., издадена од УВР - Скопје 
на име Мурат Зумка, ул. „376" бр. 23, Скопје. (1443) 

Патна исправа бр. МБ 003650/81, издадена од УВР - Скопје на 
име Алис Емин Абдула, Скопје. (1444) 

Патна исправа бр. МБ 543165/88, издадена од УВР - Скопје на 
име Еља Шерифи, с. Копаница, Скопје. (1445) 

Патна исправа на име Беќир Ќуфли, с. Желино, Тетово. (1445) 
Патна исправа бр. МБ 476269, издадена од ОВР - Ресен на име 

Анѓелина Петреска, ул. „Борис Кидрич" бр. 4/8, Ресен. (1450) 
Патна исправа бр. МБ 829784/90 год., издадена од УВР - Скопје 

на име Љубинка Кондиќ, ул. „Кадињача" бр. 5-А, Горче Петров П -
Скопје. )1451) 

Патна исправа бр. МБ 328051/86, издадена од УВР - Скопје на 
име Шерефедин Полику, ул. „Маршал Тито“ бр. 6/47, Сарај, Скопје. 

Патна исправа бр. МБ 091828/83, издадена од УВР - Скопје на 
име Весељ Сали, с. Сарај, Скопје , (1453) 

Патна исправа бр. МБ 571511/88, издадена од УВР - Скопје на 
име Арслан Адеми, Скопје. (1454) 

Патна исправа бр. МБ 284829, издадена од Кичево на име Исмет 
Муратоски с. Другово, Кичево. (1455) 

Патна исправа бр. МБ 816834/90 издадена оД УВР - Скопје на име 
Боро Те мелко век и, С копје. (1456) 

Патна исправа бр. МБ 050608/82, издадена од УВР - Скопје на 
име Томе Костовски, Скопје. (1457) 

Патна исправа бр. МБ 595910 од 1.1Х.1988 год., издадена од УВР 
- Скопје на име Нехру Мехмед, ул. „Овчеполска" бр. 53-а, Скопје. 

Ѓ1458) 
Патна исправа бр. МБ 890384, издадена од ОВР-Штип на име 

Рамадан Омеров, ул. „Страшо Пинџур" бр. 13, Штип. (1475) 
Патна исправа бр. МБ 602331/7.X. 1988 год., издадена од УВР -

Скопје на име Шермин Мехмед, ул. „Овчеполска" бр. 53-а, Скопје. 
Патна исправа бр. МБ 438321, издадена од УВР - Скопје на име 

Кирил Ханџиски, ул. „Козара“ бр. 68-27/2, Скопје. (1460) 
Сообраќајна дозвола на име Сервет Мустафи, с. Доброште, Те-

тово. (1446) 
Чекови од бр. 20240 до 20250 на име Ристо Колев, с. Долни Дисан, 

Неготино. (1448) 
Тековна сметка бр. 479/94 и чекови од бр. А 5959246 до А 5959250, 

издадени од Стопанска банка - Кочани на име Страхил Данилов,'ул. 
„Браќа Ставреви", бр. 1 Кочани. (1449) 

Патна исправа бр. МБ 074168, издадена од УВР Скопје, 1982 
година, на име Рамадан Редјепи, ул. „Серава“ бр. 115 Скопје. 

СОДРЖИНА Страна 
638. Одлука за начинот и постапката за исплата 

на пензиите и другите примања на воените 
осигуреници кои остануваат на територијата 
на Република Македонија 541 

639. Одлука за обезбедување исплата на месеч-
ните парични примања и на здравствената 
заштита на воените инвалиди и семејствата на 
паднатите борци 541 

640. Одлука за изменување и дополнување на Од-
луката за републичките надоместоци на од-
делни производи 542 

641. Одлука за дополнување на Одлуката за опре-
делување на малопродажни цени на одделни 
деривати на нафта за индивидуалните земјо-
делски производители 542 

642. Програма за користење на средства за сузби-
вање на бруцелозата кај овците и козите во 
1992 година 542 

643. Програма за користење на средства за здрав-
ствена заштита на животните во 1992година . 543 

644. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален ра-
ботоводен орган на ОУ „Страшо Пинџур" -
Скопје . . 544 

645. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален ра-

ботоводен орган на ОУ „Рајко Жинзифов" с. 
Д. Оризари - Титов Велес . 544 

646. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален ра-
ботоводен орган на ЦОУ „Кирил и Методиј“ 
с.Извор-Титов Велес 544 

647. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален ра-
ботоводен орган на Пионерскиот дом „Ѓоре 
Органџиев" - Титов Велес 545 

648. Одлука за избор членови на Конкурсната ко-
мисија за именување индивидуален работово-
ден орган во ЕМУЦ „Ристе Ристески - Рич-
ко" - Прилеп 545 

649. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален ра-
ботоводен орган на РО ОУ „Кирил и Мето-
диј44 с. Луково - Струга 545 

650. Одлука за избор на членови на Конкурсната 
комисија за именувње индивидуален работо-
воден орган во ЕМУЦ „Коле Нехтенин" -
Штип 545 

651. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален ра-
ботоводен орган на ЦОУ „Браќа Миладинов-
ци44 - Пробиштип 546 

652. Одлука за избор на членови на Конкурсната 
комисија за именување индивидуален работо-
воден орган во ЕМУЦ „Гошо Викентиев44 -
Кочани 546 

653. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именувана индивидуален ра-
ботоводен орган на ЦОУ „Слобода44 с. Дру-
гово-Кичево 546 

654. Одлука за избор на членови на Конкурсната 
комисија за именување индивидуален работо-
воден орган во УЦСО „Киро Спанџов -
Брко44 - Кавадарци 547 

655. Одлука за избор на членови на Конкурсната 
комисија за именувана индивидуален работо-
воден орган на УЦ „Крсте Петков Мисирков'4 

- Демир Хисар 547 
656. Одлука за именување членови на Конкурс-

ната комисија за именување индивидуален ра-
ботоводен орган на ОУ „Христијан Тодоров-
ски - Карпош44 Куманово 547 

657. Одлука за именување членови на Конкурс-
ната комисија за именување индивидуален ра-
ботоводен орган на ЦОУ „Страшо Пинџур44 

с. Јосифово-Валандово 547 
658. Одлука за именување членови на Конкурс-

ната комисија за именување индивидуален ра-
ботоводен орган на ЦОУ „Гоце Делчев44 -
Битола 547 

659. Одлука за именување претставници на Репу-
бликата во Советот на ЦОУ „Коле Канин-
ски44 - Битола 547 

660. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У .бр.200/90 од 6 мај 1992 година 548 

661. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У ,бр.152/91 од 6 мај 1992 година 548 

662. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У.бр. 194/91 од 15 април 1992 година 549 

663. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У.бр.92/91 од 22 април 1992 година 549 
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