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564. 
Врз основа на член 1 од Законот за мерките што 

можат да се преземат заради спречување и отстранува-
ње на нарушувањата на тековите на општествената 
репродукција во Република Македонија, („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 55/91), Владата 
на Република Македонија донесе 

УРЕДБА 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА НАПЛАТА, РА-
СПОЛАГАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ СО ГОТОВИ ПАРИ 
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

1. Со оваа уредба се уредуваат условите и начинот 
на наплата, располагање и плаќање со готови пари за 
правните лица што вршат дејност на територијата на 
Република Македонија. 

2. Правното лице ја наплатува во готови пари 
(денари) вредноста на продадените производи и на 
извршените услуги и побарувањата по други основи од 
граѓаните, како и од правните лица до износите утврде-
ни со оваа уредба. 

Правното лице е должно да издаде соодветна 
исправа за извршената наплата (сметкопотврда, приз-
наница, каса-прими и др.). 

3. Правното лице ги подига готовите пари од 
жиро-сметката и другите сметки заради исплата во 
готово и за одржување на височината на благајничкиот 
максимум во согласност со оваа уредба. 

4. Правното лице може да држи во својата благајна 
готови пари за готовински плаќања до височината на 
благајничкиот максимум. 

Висината на благајничкиот максимум е зависна од 
височината на видот на исплатите во готови пари, што 
ги врши правното лице според природата на своето 
работење, оддалеченоста од седиштето на надлежната 
организациона единица на службата на општественото 
книговодство на Република Македонија (Служба) и 
други услови што се од влијание врз потребата за 
држење на готови пари во благајната. 

Народната банка на Македонија го утврдува бла-
гајничкиот максимум на Службата. 

Службата ја утврдува висината на благајничкиот 
максимум на банките, поштите и другите правни лица. 

Благајничкиот максимум се утврдува на крајот на 
годината за наредната година. Ако се изменат условите 
врз основа на кои е утврден благајничкиот максимум, 
правното лице може во текот на годината да бара 
зголемување, односно намалување на благајничкиот 
максимум. 

Во благајничкиот максимум не влегуваат готовите 
пари наменски подигнати од жиро-сметката за плаќа-
њата од точка 5 од оваа уредба, под услов правното 
лице парите за тие плаќања да не ги држи во својата 
благајна подолго од пет дена. 

5. Правното лице може да врши исплата со готови 
пари само за следните намени: 

1) Лични доходи и други лични примања; 

2) Земјоделски, сточарски и шумски производи и 
секундарни суровини откупени, односно преземени од 
земјоделците и граѓаните; 

3) Аконтации на патни трошоци и дневници, како 
и патни трошоци и дневници; 

4) Такси на конзуларните или дипломатските прет-
ставништва 

5) Откуп на ефективни странски пари, патнички 
банкарски чекови и на кредитни писма од странски и 
домашни лица (менувачки работи); 

6) Производи, услуги и други обврски на правни 
лица ако поединечната исплата не е поголема од 
100.000 денари; 

6. Правното лице ако е соЛвентно може да плаќа за 
намените од точка 5 со готови пари што потекнуваат од 
дневниот пазар и други примања во готово, со тоа што е 
должно тие исплати да ги пресмета со надлежната 
организациона единица на службата при наредното 
уплатување на готови пари на сметката. 

7. Правното лице може со готови пари да наплати: 
1) Продажба на производи, трговски стоки и на 

извршени услуги во висина до 100.000 денари; 
2) Побарувања по други основи во висина до 

100.000 денари 
8. Готовите пари примени по основите од точка 7 

од оваа уредба правното лице е должно наредниот ден 
да ги уплати на жиро-сметката кај надлежната органи-
зациона единица на Службата. 

Готовите пари примени по основите во вршењето 
на кредитни и банкарски работи, банката и ПТТ 
организацијата може да ги користи за исплатено тие 
основи и да ги држи во благајната до височината на 
благајничкиот максимум. 

Лотарија на Макеоднија, односно друго правно 
лице кое во согласност со прописите може да се 
занимава со организирање игри на среќа, може да врши 
исплата за добивки по основи на учество во игри на 
среќа со готови пари, што потекнуваат од дневниот 
пазар од уплати по организирани игри на среќа, со тоа 
што е должна да изврши пресметка на тие исплати со 
надлежната организациона единица на Службата до 10-
ти во месецот за претходниот месец. 

Готовите пари што потекнуваат од дневниот пазар 
по извршените исплати од став 3 на оваа точка, Лотари-
ја на Македонија може да ги држи во благајната до 
,височината на благајничкиот максимум. 

9. По исклучок од точка 4, став 5 од оваа уредба, за 
1992 година, Народната банка на Република Македони-
ја и Службата се должни да ја утврдат висината на 
благајничкиот максимум во смисла на оваа уредба 
најдоцна во рок од 12 дена од денот на шегувањето во 
сила на оваа уредба. 

10. До утврдувањето на благајничкиот максимум 
за намените утврдени со оваа уредба, готовина може да 
се подига само со презентирање на документација за 
потребата од тие средства. 

11. Со парична казна од 750.000 до 2.000.000 денари 
ќе се казни за стопански престап правно лице: 

1) Ако не се придржува на утврдениот благајнички 
максимум (точка 4); 
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2) Ако не издаде соодветна исправа за извршената 
наплата (точка 2, став 2); 

3) Ако извиши плаќање со готови пари што не е 
предвидено со оваа уредба (точка 5); 

4) Ако изврши наплата со готови пари во поголема 
висина (точка 7); 

5) Ако плаќа со готови пари од дневниот пазар и 
притоа во пропишаниот рок не изврши пресметка со 
надлежната организациона единица на Службата (точ-
ка 6 и 8, став 3) ; 

Со парична казна од 75.000 до 100.000 денари за 
стопански престап од став 1 на оваа точка ќе се казни и 
одговорното лице во правното лице. 

За стопански престапи од став 1 на оваа точка ќе се 
изрече и заштитна мерка одземање на имотна корист. 

Покрај паричната казна од став 2 на оваа точка на 
одговорното лице на правното лице може да му се 
изрече и заштитна мерка забрана на вршење на долж-
ностите за период до 1 година. 

12. Одредбите од точката 7 на оваа уредба се 
однесуваат и на сопствениците на дуќаните што вршат 
промет на производи, на стоки и услуги. 

13. Оваа уредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија44. 

Бр. 23-1537/1 
12 мај 1992 година 

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

565 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

СРМ („Службен весник на СРМ44 бр. 38/90), Владата на 
Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОТВОРАЊЕ ДЕВИЗНА СМЕТКА НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА НАУКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ СО САД 

1. За дозначување на доларски средства од ЈУ-
САД заедничкиот фонд за научно-технолошка соработ-
ка одобрени за реализација на научноистражувачки 
проекти од Република Македонија, се отвора девизна 
сметка на Министерството за наука. 

2. Девизната сметка да се отвори во соодветна 
деловна банка. 

3. Одлуката влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија44. 

Број 23-1522/1 
7 мај 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев с.р. 

5 бб ' 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за ловот 

(„Сл. весник на СРМ44 бр. 43/88,18/89, 26/89, 27/90 и 17/ 
91) и Републичкиот буџет за 1992 година („Сл. весник 
на Република Македонија бр. 22/92), Владата на Репу-
блика Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ВИСИНАТА НА ПАРИЧНАТА НАГРАДА ЗА 

УНИШТУВАЊЕ НА ВОЛЦИ 
1. Паричната награда за уништување на волци 

изнесува и тоа: 

- за вол чица 10.000,00 денари 
-за волк 7.000,00 денари 
- за волче во легло со возраст до 2 месеци 

5.000,00 денари 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Оддуката за висината на паричната 
награда за уништени волци („Сл. весник на Република 
Македонија бр. 41/91). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето, а ќе се применува од 1.1.1992 година. 

Бр. 23-1413/1 „ 
7 мај 1992 година Претседател на Владата 

Скопје Д-рѓ Никола Кљусев, с.р. ' 

567 
Врз основа на член 54 од Законот за системот на 

просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на СРМ“, бр. 38/85, 18/89 и 38/90), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
7.V. 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТ ИНТЕРЕС И ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 
БЕНЗИНСКА ПУМПА ЛЕВО НА РЕГИОНАЛ-
НИОТ ПАТ Р-805, НА КМ. 0+150 СТРУМИЦА - С. 
КУКЛИШ-БАНСКО - С. НОВО КОЊАРЕВО, НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА СТРУМИЦА 

1. Со оваа одлука се утврдува општ интерес и се 
определува локација за изградба на бензинска пумпа, 
лево на регионалниот пат Р-805, на км. 0+150, Струми-
ца-с. Куклиш-Банско-с. Ново Коњарево, чиј инвести-
тор е Претпријатието во приватна сопственост „Метал-
промет" од Струмица и се определува земјиштето што 
му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа Одлука е графичкиот 
прилог (ситуација во М. 1:200), кој не се објавува а се 
наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и екологија. 

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

Број 23-1347/1 „ 
7 мај 1992 година , Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

568 
Врз основа на член 54 од Законот за системот на 

просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на СРМ“, бр. 38/85, 18/89 и 38/90) и член 16 од 
Законот за експропријација („Службен весник на 
СРМ“, бр. 46/89 и 36/91), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на(7.У.1992 година, доне-
се 

ОДЛУКА; 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТ ИНТЕРЕС И ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИИ ЗА ИЗГРАДБА НА 
ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ „БЛАТО“ ВО ОПШТИ-
НАТА ДЕБАР, „СВЕТИ НАУМ“ ВО ОПШТИНАТА 
ОХРИД, „СТЕЊЕ“ ВО ОПШТИНАТА РЕСЕН И 
„КЛЕПАЛО“ ВО ОПШТИНАТА БЕРОВО И ПРИ-
СТАПНИТЕ ПАТИШТА ЦАРИНА - „СТЕЊЕ“ ВО 
ОПШТИНАТА РЕСЕН И С. ЉУБАНИШТЕ - „СВЕ-

ТИ НАУМ“ ВО ОПШТИНАТА ОХРИД 
I 

1. Со оваа одлука се утврдува општиот интерес и се 
определуваат локациите за изградба на граничните 
премини „Блато“ во општината Дебар, „Свети Наум“ 
во општината Охрид; „Стење“ во општината Ресен и 
„Клепало“ во општината Берово пристапните патиш-
та Царина - „Стење“ во општината Ресен и с. Љуба-
ништа - „Свети Наум“ во откината Охрид, чии 
инвеститори се Министерството за внатрешни работи 
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на Република Македонија (за граничните премини) и 
РСИЗ за патишта од Скопје (за пристапните патишта) 
и се определува земјиштето што им припаѓа на објекти-
те за нивната редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука се и графичките 
прилози (ситуации во соодветна мерка), кои не се 
објавуваат, а се наоѓаат во Министерството за урбани-
зам, градежништво, сообраќај и екологија. 

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

Број 23-1346/1 
7 мај 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д"Р Никола Кљусев, с.р. 

569 
Врз основа на член 54 од Законот за системот на 

просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на СРМ“, бр. 38/85, 18/89 и 38/90), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
7.У.1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А УТВРДУВАЊЕ Н А ОПШТ ИНТЕРЕС И ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ПО-
ГОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОНСКИ ЌЕРА-
МИДИ И ОБРАБОТКА НА ДРВО НА ПОДРАЧЈЕ-

ТО НА ОПШТИНАТА ГОСТИВАР 

1. Со оваа одлука се утврдува општ интерес и се 
определува локација за изградба на погон за производ-
ство на бетонски ќерамиди и обработка на дрво, на КП 
број 9/1-11, КО Галате - Гостивар, чии инвеститори се 
Ајдини Сулејман и Ајдини Насуф од Гостивар. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот 
прилог (ситуација во М 1:500), кој не се објавува, а се 
наоѓа во Министерството за урбанизам /градежништво, 
сообраќај и екологија. 

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

Број 23-1385/1 
7 мај 1992 година Претседател на Владата 

Скопје д-р Никола Кљусев, с.р.570. 

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за заштита 
и користење на земјоделското земјиште („Сл. весник на 
СРМ“ бр. 7/86, 51/88, 15/90 и 28/91), Владата на Репу-
блика Македонија донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА И 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

ВОД992 ГОДИНА 

Со оваа програма се утврдува вкупниот износ на 
средствата за заштита и користење на земјоделското 
земјиште во 1992 година како и намените, критериуми-
те и условите за нивното користена. 

II 
Средствата за извршување на оваа програма се 

утврдуваат во вкупен износ од 47.000.000,00 (четирие-
сет и седуммилиони) денари и ќе се користат за следни-
те намени: 
1. Освојувана на новд површини со 
разорувана на напуштени земјодел-
ски површини, заради нивно поин-
тензивно и порацинално користена и 
рекултивација на порано пренамене-
то земјоделско земјиште ' 30.000.000,00 

2. Уредување на земјоделското зем-
јиште (комасација) и изградба на ин-
фраструктурни објекти 8.000.000,00 

3. Откуп на земјоделско земјиште 8.000.000,00 

4. Материјални трошоци за спрове-
дување ,на Програмата 1.000.000,00 

III 
Со средствата од дел II точка 1 на оваа програма ќе 

се финансира учеството во спроведувањето на следните 
агромелиоративни мерки: 

- разорување на напуштено земјоделско земјиште, 
пасиште, рушење на меѓи, исушување на мочуришта, 
бари, оспособување на тресетишта за земјоделско 
производство, изопачување на неродни стебла, чисте-
ње на камења и оспособување на порано пренаменето 
земјоделско земјиште во обработливо земјиште (рекул-
тивација) и слично 

IV 
Средствата од дел II, точка 1 од оваа програма ќе 

се користат за^оспособување на земјоделското земјиш-
те заземјодел еко производство на најмалку 1.000 ха и ќе 
се исплаќаат до 30.000,00 (триесет илјади) денари за 
секој оспособен хектар. 

V 
Право на користење на средствата од дел II точка 1 

на оваа програма имаат претпријатијата, задругите и 
другите правни и физички лица кои управуваат со 
земјоделско земјиште или им е дадено на користење. 

VI 
Право на користење на средствата од дел II точка 1 

на оваа програма имаат оние корисници на средствата 
кои ќе приложат инвестициона програма за освојување 
на нови и напуштени површини, доказ од геодетската 
управа од подрачјето на кое се наоѓа земјиштето и 
надлежниот орган дека катастарската парцела што е 
предмет на освојување не се води како обработлива 
површина, а за рекултивација да гуиложи и доказ дека 
катастарската парцела што е предмет на рекултивација 
била пренаменета за неземјоделски намени пред 15 
март 1986 година. 

Приоритет на користеното на средствата од прет-
ходниот став имаат оние корисници на средства кои со 
ангажирање на помалку средства ќе освојат поголеми 
површини и кои имаат обезбедено средства и од други 
извори. 

VII 
Од средствата од дел II точка 2 во висина од 

8.000.000,00 денари на оваа програма ќе се финансира 
учество во спрведувањето на комасација заради уреду-
вање на земјоделското земјиште. 

За користење на овие средства ќе треба да се 
приложи проект со инвестициона програма изработена 
и ревидирана од овластена проектантска организација. 

VIII 
Со средствата од дел II точка 3 во висина од 

8.000.000,00 денари ќе се врши откуп на земјоделско 
земјиште: 

Исплатата на средствата за откупеното земјиште 
ќе се врши по приложен договор кон барањето, уредно 
заверен во надлсжниот суд. 

IX 
Средствата предвидени со оваа програма ги ра-

спределува по корисници Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство по претходна доста-
вено барање. 
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X 
Условите и начинот на користењето на-средствата 

предвидени во дел И, точка 1, 2 и 3 од оваа програма 
поблиску се уредуваат со договор што ќе се склучи 
помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство и корисникот на средствата 

XI 

Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство може да врши пренамена на средствата по 
одделни намени во рамките на вкупните средства по 
оваа прогрма, доколку'дојде до извршување на некоја 
намена во поголем обем, а друга биде нецелосно 
реализирана. 

Ако средствата предвидени со оваа програма не се 
искористат целосно во тековната година, ќе се прене-
сат во наредната година. 

XII 
Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја4', а ќе се применува од 1 јануари 1992 година. 

Бр. 23-1172/1 
25 април 1992 година 

С к о п ј е 

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

1. учество за садење и одгледување 
на шумски насади 30.000.000,00 
2. учество за мелиориација на шуми-
те 22.000.000,00 
3. производство на садници 19.000.000,00 
4. следење на здравствена состојба 
на шумите и заштита на пошумени 
објекти 6.000.000,00 
5. картиран^ и колаудација на извр-
шени работи 1.000.000,00 
6. оплеменување на шумите со од-
делни видови полезен дивеч 20.000.000,00 
7. за недоволно предвидени намени 2.000.000,00 

ВКУПНО: 

VI 

100.000.000,00 

571. 
Врз основа на член 85-а од Законот за шумите 

(„Службен весник на РМ44 бр.20/74,15/86, 51/88, 20/90 и 
37/91), Владата на Република Македонија донесе 

Ф И Н А Н С И С К А П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОДИНИТЕ И МЕЛИОРА-
ЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СЛАБОПРОДУК-
ТИВНИТЕ НИСКОСТЕЈБЛЕНИ И ДЕГРАДИРАНИ 

ШУМИ И ШИКАРИ 

I 
Со оваа Финансиска програма се утврдуваат сред-

ствата за пошумување на голини и мелиорација и 
реконструкција на слабопродуктивни нискостеблени и 
деградирани шуми и шикари во 1992 година, нивните 
корисници, работите што ќе се финансираат, како и 
начинот на користењето на средствата. 

Средствата за пошумување на голини и мелиора-
ција на шумите во износ од 100.000.000,00 денари се 
обезбедуваат од Републичкиот буџет. 

III 
Корисници на средства за пошумување на голини и 

мелиорација на шуми можат да бидат претпријатија 
што стопанисуваат со шуми и сопственици на шуми и 
шумско земјиште. 

IV 
Со овие средства се планира да се пошумат 600 ха 

голини, и да се мелиорираат 1500 ха шуми. 
V 

Средствата за пошумување на годините и мелиора-
ција на шумите ќе се користат за учество во садење и 
одгледување на шумски насади; учество во мелиорира-
ње на шумите со мерки на нега; за производство на 
садници; за следење на здравствената состојба на шуми-
те и заштитата на пошумените објекти од појава на 
пожари, штетници и растителни болести; за картирање 
и колаудација на извршени работи; оплеменување на 
шумите со одделни видови полезен дивеч, во следните 
износи: 

Средствата предвидени со оваа финансиска про-
грама се даваат без обврска за враќање. 

VII 
Распоредот на средствата од точка V по корисници 

ќе го врши Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство врз основа на програми за 
пошумување на голини и мелиорација на деградирани 
шуми што ги донесуваат корисниците на средствата, 
како и врз основа на извршените работи. 

Врз основа на добиените програми, Министерство-
то за земјоделство, шумарство и водостопанство ги 
определува корисниците на средствата во рамките на 
утврдениот износ по одделни намени. 

VIII 
Со пошумување ќе се зафаќат површини што се 

лоцирани на стрмни терени на кои се развиваат ерозив-
ни процеси и голини кои со своите природни особено-
сти најдобро е ако се користат за одгледување на шуми. 

Приоритет во пошумување ќе се дава на земјиште 
во државна сопственост на површините кои се поголе-
ми од 50 ха и кои се предвидени за пошумување. За 
пошумување на земјиште во приватна сопственост 
средства ќе се обезбедуваат без оглед на големината на 
површината. 

Мелиорација ќе се врши со конверзија на шуми 
кои се деградирани а се наоѓаат на плодни земјишта и 
со нега на шумски култури кои се загрозени од шумски 
пожари и појава на растителни болести и штетници. 

IX 
Оваа финансиска програма влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе се применува од 1.1.1992 
година. 

Бр. 23-1543/1 
25 април 1992 година 

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

572. 
Врз основа на член 9, став 3 од Законот за 

цивилните инвалиди од војната („Службен весник на 
СРМ“ број 33/76, 25/79, 11/81, 4/85 и 12/89), министерот 
на Министерството за труд и социјална политика доне-
сува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС 

НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИ-
НА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА 

1. Месечните износи на цивилната инвалиднина на 
цивилните инвалиди од војната за месеците април, мај, 
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јуни 1992 година, се определуваат од основата која се 
утврдува во висината на просечниот чист личен доход 
остварен во Републиката во претходното тримесечје од 
17.321,00 денари и изнесуваат: 

I група 8660,50 денари 

II група 6928,40 денари 

III група 5542,72 денари 

IV група 4330,25 денари 

V група 3464,20 денари 

Износите на цивилните инвалиднини во точка 1 на 
оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на 
остварениот просечен месечен чист личен доход во 
Републиката во периодот октомври - декември 1991 
година објавен од страна на Републичкиот завод за 
статистика. 

2. Месечните износи на висината на цивилната 
инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за 
месеците јануари, февруари и март 1992 година, конеч-
но се определуваат од основата која се утврдува на 
просечниот чист личен доход остварен во Републиката 
во периодот октомври - декември 1991 година, од 
8937,00 денари и изнесува: 

I 4468,50 денари 

II 3575,00 денари 

II I . 2860,00 денари 

I V 2234,50 денари 

V : 1787,50 денари 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на'Република Маке-
донија“. 

Број 12 - 2790/92 
5 мај 1992 година Министер 

Скопје за труд и социјална политика, 
Илијаз Сабриу, с.р. 

573. 
Врз основа на член 158 од Законот за предучилти-

но и ОСНОВНОТО воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90 и 11/91), Репу-
бличкиот педагошки совет, на 1^-та седница, одржана 
на 31. III. 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
РАБОТНИ ЛИСТОВИ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

З А VIII ОДДЕЛЕНИЕ 
(НЕЗАДОЛЖИТЕЛНО) 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
Работни листови по македонски јазик за VIII одделе-
ние, Автор: д-р Косара Точкова, во издание на Опште-
ственото претпријатие за учебници „Просветно дело“ -
Скопје, 1992 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 13-346/1 Републички педагошки совет 
31 март 1992 година Претседател, 

Скопје А-р Александар Стојмилов, с.р. 

574. 
Врз основа на член 158 од Законот за предучилиш-

но и основното воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90 и 11/91), Репу-
бличкиот педагошки совет, на седница, одржана 
на 31. 03. 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
РАБОТНИ ЛИСТОВИ ПО МАКЕДОНСКИ Ј А З И К 

З А VII ОДДЕЛЕНИЕ 
(НЕЗАДОЛЖИТЕЛНО) 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
Работни листови по македонски јазик за VII одделение, 
Автори: д-р Косара Точкова и д-р Томе Саздов, во 
издание на Општественото претпријатие за учебници 
„Просветно дело“, Скопје, 1992 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 13-347/1 
31 март 1992 година Републички педагошки совет 

Скопје Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с.р. 

575. 
Врз основа на член 123 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85,2/86, 
29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90 29/90 и 11/91), 
Републичкиот педагошки совет, на IV-та седница, одр-
жана на 31. 3.1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

СМЕТКОВОДСТВО З А Ш ГОДИНА - ЕКОНОМ-
СЌА СТРУКА 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
Сметководство за III година - економска струка. Ав-
тор: д-р Трајко Русевски, во издание на Општественото 
претпријатие за учебници „Просветно дело“ - Скопје, 
1992 година. 

2. Решението да се достави и до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 13-348/1 п л 
31 март 1992 година Републички педагошки совет 

Скопје Претседател, д-р Александар Стојмилов, с.р. 
576. 

Врз основа на член 158 од Законот за предучилиш-
но и основното воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90 и 11/91), Репу-
бличкиот педагошки совет, на IV-та седница, одржана 
на 31.III.1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ИСТОРИЈА З А VIII ОДДЕЛЕНИЕ 
1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 

Историја за VIII одделение, Автори: д-р Новица Велја-
новски, д-р Стојан Киселиновски, д-р Симо Младенов-
ски, д-р Светозар Наумовски, во издание на Опште-
ственото претпријатие за учебници „Просветно дело“ -
Скопје, 1992 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 
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3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 13-345/1 Републички педагошки совет 
31 март 1992 година Претседател, 

Скопје Д“Р Александар Стојмилов, с.р. 
577. 

Врз основа на член 123 од Законот за насоченото 
образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85,2/86, 
29/86, 7/88, 18/89^29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), 
Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одр-
жана на 31.III.1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ОСНОВИ НА АВТОМАТСКО УПРАВУВАЊЕ 

ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТИЧАР 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
Основи на автоматско управување електро енергети-
чар, автор: Татјана Колемишевска-Гугуловска, во изда-
ние на Општественото претпријатие за учебници „Про-
светно дело“ - Скопје, 1992 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

година, Автори: дипл. инж. Кирил Ристески, дипл. 
инж. Ефтим Пејоски, во издание на Општественото 
претпријатие за учебници „Просветно дело“ - Скопје, 
1992 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 13-341/1 
31 март 1992 година Републички педагошки совет 

Скопје Претседател, 
д-р Александар Стојмилов, с.р. 

580. -
Врз основа на член 123 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 
29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), 
Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одр-
жана на 31.III.1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

БИОХЕМИЈА ЗА II И III ГОДИНА 

1. Се одобрува за издавања и употреба учебникот 
Биохемија за II и III година, Автори: д-р Бојан Подоле-
шов, д-р Киро Стојанов, во издание на Општественото 
претпријатие за учебници „Просветно дело“ - Скопје, 
1992 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 13-343/1 
31 март 1992 година 

Скопје Републички педагошки совет 
^ Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с.р. 

581. 

Врз основа на член 123 од Законот за насоченото 
образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 
29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90,42/90, 29/90 и 11/91), 
Републичкиот'педагошки совет на IV-та седница, одр-
жана на 31.III.1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ЛАТИНСКИ ЈАЗИК ЗА Ш ГОДИНА 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
Латински јазик за III година, автори: Љубинка Басото-
ва и Даница Чадиевска во издание на Општественото 
претпријатие за учебници „Просветно дело“ - Скопје, 
1992 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 13-340/1 
31 март 1992 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов,с.р. 

Врз основа на член 123 од Законот за насоченото 
образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 
29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), 
Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одр-
жана на 31.III.1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ТЕХНОЛОГИЈА НА ОБРАБОТКАТА ЗА П ГОДИ-

НА МАШИНСКА СТРУКА 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
Технологија на обработката за II година машинска 
струка, автор: Јован Лазаров, Апостол Гелески и Стре-
зо Трајкоски, во издание на Општественото претприја-
тие за учебници „Просветно дело“ - Скопје, 1992 
година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 13-337/1 Републички педагошки совет 
31 март 1992 година Претседател, 

Скопје Д- Р Александар Стојмилов, с.р. 
-

Врз основа на член 123 од Законот за насоченото 
образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 
29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), 
Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одр-
жана на 31.III.1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ЛАБОРАТОРИСКИ ВЕЖБИ ПО ЕЛЕКТРИЧНИ 

МЕРЕЊА ЗА П ГОДИНА 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
Лабораториски вежби по електрични мерења за II 

31 март 1992 година 
Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов, с.р. 578, 
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582. 
Врз основа на член 123 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ^ бр. 16/85,2/86, 
29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), 
Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одр-
жана на 31.III.1992 година, донеле 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ТЕХНОЛОГИЈА НА БЕТОН И АРМИРАН БЕТОН 

ЗА III ГОДИНА 

1. Се одобрува ЗА издавање и употреба учебникот 
Технологија на бетон и армиран бетон за III година, 
автор : Санде Атанасовски, во издание на Општестве-
ното претпријатие за учебници „Просветно дело“ -
Скопје, 1992 година. ' 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение ̂ влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија" 

Број 13-338/1, 
31 март 1992 година Републички педагошки совет 

Скопје Претседател, 
д-р Александар Стојмилов ,с. р. 

583. 
Врз основа на член 123 од Законот за насоченото 

образование („Службен весникна СРМ ̂  бр. 16/85,2/86, 
29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), 
Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одр-
жана на 31.III.1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ИСТОРИСКА ГЕОЛОГИЈА ЗА III ГОДИНА 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
Историска геологија и за III година, автор дипл. инж. 
Милан Јанковиќ, во издание на Општественото прет-
пријатие за учебници „Просветно дело“ - Скопје, 1992 
година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 13-342/1 
31 март 1992 година Републички педагошки совет 

Претседател, 
д-р Александар Стојмилов,с.р. 

584. 
Врз основа на член 123 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 
29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90? 12/90,,29/90 и 11/91), 
Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одр-
жана на 31.III.1992 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 
ФИЗИКА ЗА IV ГОДИНА ПРИРОДНО-МАТЕМА-

ТИЧКИ СТРУКИ 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
физика за IV година природно-математичка струка, 
автори: Александар Андоновски и Доне Гершаноски, 

во издание на Општественото претпријатие за учебни-
ци „Просветно дело“ - Скопје, 1992 година. 

2. Решението да се достави до ОП „Просветно 
дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе̂  се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 13-336/1 
31 март 1992 година Републички педагошки совет 

Скопје Претседател, 
д-р Александар Стојмилов ,с. р. 

585. 
Врз основа на член 123 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 
29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), 
Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одр-
жана на 31.III.1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

МОТОРИ И ТРАКТОРИ 

1. Се одобрува за издавање и употреба учебникот 
Мотори и трактори, автор д-р Мите Стаменковски, во 
издание на Издавачко претпријатие „Наша книга“ -
Скопје, 1992 година. 

2. Решението да се достави до ИП „Наша книга“ и 
архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 13-335/1 
31 март 1992 година Републички педагошки совет 

Скопје Претседател, 
д-р Александар Стојмилов ,с. р. 

586. 
Врз основа на член 123 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 
29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/90 и 11/91), 
Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одр-
жана на 31.III.1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА НА ПРИРАЧНИ-
КОТ ПРИРАЧНИК ЗА ОБРАЗОВНО-РАБОТНА 
ПРАКТИКА НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА 

СТРУКА 

1. Се одобрува за издавање и употреба прирачни-
кот за образовно-работна практика на учениците од 
земјоделска струка, автори: м-р Милош Несторовски, 
дипл. инж. агр. Борислав Стојанов и дипл. инж. пр. 
Александар Гашевски, во издание на Издавачко прет-
пријатие за учебници „Наша книга“ - Скопје, 1992 
година. 

2. Решението да се достави до ИП „Наша книга“ и 
архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Број 13-344/1 
31 март 1992 година 

Скопје Републички педагошки совет 
Претседател, 

д-р Александар Стојмилов ,с. р. 
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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-

НО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 
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Врз основа на член 11 и 16 од Законот за Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на 
стопански недоволно развиените краишта („Службен 
весник на СРМ“ бр. 48/74), а во врска со точка 3 во 
Посебниот дел - распоред на средства од Финансискиот 
план на Фондот за 1992 година, Управниот одбор на 
Фондот, на седницата одржана на 23.IV.1992 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УЧЕСТВО ВО ИЗГРАД-
БА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВО СЕЛСКИТЕ 
НАСЕЛБИ ВО СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РА-

ЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО 1992 ГОДИНА 

Средствата ќе можат да се користат како учество 
во висина до 60% од вредноста на инфра,структурните 
зафати. По исклучок, за вложувањата во општините 
Македонски Брод, Демир Хисар, Крива Паланка и во 
пограничните населби во останатите недоволно развие-
ни општини, учеството на средствата од Републичкиот 
фонд може да изнесува до 70%. 

Член 4 
Користењето на средствата од Републичкиот фонд 

за намените утврдени во оваа одлука ќе се врши преку 
Стопанска банка А.Д. Скопје. 

Стопанска банка А.Д. - Скопје преку која се 
остваруваат и користат средствата на Републичкиот 
фонд ќе ги врши финансиските работи и ќе се грижи за 
наменска употреба на средствата и за тоа ќе го известу-
ва Републичкиот фонд. 

Ако средствата се користат ненаменски и не се 
обезбедува сразмерно учество од другите извори, Сто-
панска банка А.Д. Скопје ќе го извести Републичкиот 
фонд за превземање на соодветни мерки. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето и ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 08-162/7 
29 април 1992 година Претседател 

Скопје ^Управниот одбор на фондот 
д-р Благоја Ѓорѓиовски, с.р. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ П-СКОПЈЕ 

Член 2 
Распределбата на средствата од членот 1 на оваа 

одлука по општини се врши диференцирано во зави-
сност од достигнатиот степен на стопански развиток и 
бројот на жителите во поодделните општини. 

Со примена на критериумите од претходниот став 
средствата по општини се распределуваат во следните 
износи: 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на 
тужителот Јашар Арза, ул. „Костурска“ бр.3/4-20, против Јашар Изет, 
со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Јашар Демир да се јави во овој суд во рок 
од триесет дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја 
достави сегашната адреса на живеење. 

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

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, Х.П.бр.700/92 (99) 

Вкупно: 
Берово 
Брод Македонски 
Виница 
Гостивар 
Дебар 
Демир Хисар 
Кичево 
Кратово 
Крива Паланка 
Крушево 
Радовиш 
Ресен 
Струга 
Тетово 

- во денари 
49.000.000,00 
2.000.000,00 
3.750.000,00 
3.250.000;00 
4.500.000,00 
3.500.000,00 
4.000.000,00 
4.500.000,00 
2.000.000,00 
4.000.000,00 
3.000.000,00 
2.000.000,00 
2.000.000,00 
4.500.000,00 
6.000.000,00 

Средствата наменети како учество во изградба на 
инфраструктурата им се доделуваат на општините без 
обврска за враќана. 

Член 3 
Собранијата на општините со посебни одлуки ќе ги 

утврдат непосредните корисници на средствата во со-
гласност со намените утврдени во членот 1 на оваа 
одлука и во соработка со Републичкиот фонд. 

Пред ОВОЈ суд се води постапка за сопственост по тужбата на 
тужителката Светлана Диковска, против тужениот Станимир Васевски 
КОЈ се наоѓа во странство со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Станимир Васевски да се јави во ОВОЈ суд 
во рок од 15 дена од обЈавувањето на огласот или, пак, во истиот рок со 
писмен поднесок да достави точни податоци за своето престојувал иште. 

Доколку не се Јави во наведениот рок, судот по службена 
должност ќе му постави привремен старател кој ќе ги застапува 
неговите интереси по предметниот спор. Привремениот старател ќе 
биде определен преку Центарот за социјални работи, од редот на 
адвокатите. 

Од Општинскиот суд СКОПЈС 11 - Скопје, XIII.П бр 703/92. (105) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка за поништување 
на тековна книшка бр. 1505/25 КОЈЗ гласи на име Димчева Љубица од 
Гевгелија, издадена од Стопанска банка од Гевгелија. 

Се повикуваат сите лица кај кои ќе се најде тековната книшка и 
лицата на кои им е познато каде се наоѓа таа тековна книшка да се јават 
во Општинскиот суд во Гевгелија во рок од 60 дена од денот на 
објавувањето на ОВОЈ оглас во „Службен весник на РМи. 

Во истиот рок, секое заинтресирано лице може да вложи приго-
вор против предлогот за поништување на тековната книшка. 

Се напоменува на должникот дека оваа тековна книшка не може 
полноважно да ја исполни својата обврска, ниту, пак, смее да ги 
пренесува правата. 

Доколку описниот рок истече без приговори или успех во 
пронаоѓањето на тековната книшка, истата ќе биде поништена. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р.бр.35/92. (107) 

Член 1 
Со средствата на Републичкиот фонд за кредити-

рање на побрзиот развиток на стопански недоволното 
развиените краишта (во натамошен текст: Републички 
фонд) во износ од 49.000.000,00 денари (и со букви: 
четириесет и девет милиони денари) ќе се поддржат 
иницијативите на општините во создавањето на инфра-
структурни услови во селските населби во стопански 
недоволно развиените краишта. 

Како инфраструктурни услови се сметаат зафати-
те кои ќе се реализираат во селските населби за 
изградба и реконструкција на училишен простор за 
основно образование, изградба, модернизација и рекон-
струкција на локални патни правци, реконструкција на 
електричната мрежа, изградба на водоводи и поврзува-
ње со ПТТ врски. 

Огласен дел 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Се повикува фцето Јонузи Јасмин од Гостивар да се јави во 
Општинскиот суд во Гостивар во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот или, пак да одреди свој полномошник кој ќе го застапува по 
предметот П.бр. 730/91 по тужбата на тужителот ДП „Карпош“ - Врв 
Комерц од Гостивар. Вредност на спорот 702,800 денари. 

Доколку во определениот рок не се јави или, пак, не одреди свој 
полномошник, во постапката ќе го застапува лицето Петрески Васил 
од Гостивар се до правосилното окончување на овој спор. 

Од Општинскиот суд во Гостивар П.бр. 730/91 (100) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води процесна постапка за 
измена на одлуката за издршка по тужбата на малолетната тужителка 
Сулејмани Беса, застапуваш! од нејзината мајка- законски застапник 
Сулејмани род. Татари Магбуле од Гостивар, ул. „Драге Тодоровски“ 
бр. 24, против тужениот Сулејмани Калоша Сабри од с. Дебреше, сега 
во странство со непозната адреса. Вредност на спорот 5.000 денари. 

Бидејќи тужениот Сулејмани Сабри е со непозната адреса во 
странство, за привремен застапник му е поставен неговиот татко 
Сулејмани Калош од с. Д ебреше кој ќе го застапува тужениот се додека 
не се појави пред шдот, односно додека органот за старателство не го 
извести судот декгау поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр, 209/92. (102) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води процесна постапка за 
надомест на штета по тужбата на тужителот Сејдија Хајрула против 
тужените Салиу Абер, Салиу Абедин, ст-е од с. Неготино, од кои 
тужениот Абедин е на привремена работа во Италија со непозната 
адреса. Вредност на спорот 132.000 денари. 

Бидејќи тужениот Салиу Абедин е со непозната адреса во 
Италија, за привремен застапник му е поставен Петрески Васил, 
стручен соработник при Општинскиот суд во Гостивар, кој ќе го 
застапува тужениот се додека не се појави, пред судот, односно додека 
органот за старателство не го извести судот дека му поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 192/92. (103) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на 

тужителката Илиќ Софија од Куманово против тужениот Илиќ Стани-
мир, со непозната адреса. 

Врз основа на член 84 став 4 од ,ЗПП, на тужениот му се 
назначува привремен застапник кој ќе гр 'застапува во постапката се 
додека тој или негов полномошник не се појават пред судот. Привреме-
ниот застапник ги има сите права и должности на законски застапник. 

За привремен застапник на тужениот се назначува Љубомир 
Ѓорѓевиќ, стручен соработник при овој суд, и истиот ќе го застапува 
доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на Република Македонија“4. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 644/92. (101) 

Пред овој суд се води парнична постапка по тужбата на тужите-
лот Перковски Никола од Куманово, ул. „Ш МУБ" бр. 67а/1-5, против 
тужениот Малиќи НазМИ Имер од Куманово, на привремена работа во 
Швајцарија, со непозната адреса. 

За привремен застапник на тужениот му се поставува Љубомир 
Ѓорѓевиќ, стручен соработник при Општинскиот суд во Куманово, кој 
ќе го застапува тужениот во оваа постапка ед до неговото појавување 
во судот. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П.бр.266/92. (106) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

Се повикува лицето Ристо Панде Гавровски, свештеник од с. 
Босилово, општина Струмица, како и сите други лица што знаат за 
неговиот живот да се јават во Општинскиот суд во Струмица во рок од 3 
месеци од денот на Објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Македонија“ 

Лицето Ристо Панде Гавровски е роден на 8.XI. 1911 година во с. 
Босилово, општина Струмица, а на ден 26 јули 1936 година склучил 
брак со Анета Касарева, во кој брак е родена неговата ќерка Милица 
Косева од Струмица. 

На ден 19.IV.1947 година е последен пат ваден, од тогаш му се 
губат трагите и до ден денес не се знае каде е и што се случило со него, 
а негово последно живеалиште е с. Босилово, општина Струмица, каде 
што работел како свештеник. 

Од Општинскиот суд во Струмица ВПИ. бр. 113/92. (104) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за развод на брак од страна на 
тужителката Сеадини Сузана од Тетово, против тужениот Сеадини 
Кенан од Тетово. Вредност на спорот 50.000 денари. 

Се повикува тужениот Сеадини Ќенан од М. Речица, ул. „177" бр. 
21, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена или да 
одреди свој полномошник. 

Во спротивно, судот ќе одреди привремен старател КОЈ ќе се 
грижи за неговите права и интереси во постапката до окончувањето на 
спорот 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА -
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 
Министерството за односи со странство на Репу-

блика Македонија огласува дека со решение бр. 14-
3731/2 од 4.1 V.1992 година го запишува во регистарот 
претставништвото на странското лице во Република 
Македонија под ред. број 16 ИДИ „Галеника" од 
Земун, Београд, Република Србија, со следните подато-
ци: 

1. Претставништво на странско лице ИИИ „Гале-
ника" од Земун-Београд, Република Србија, со седиште 
во Скопје, Булевар „Кочо Рацин“ бр 14. 

2. Дејноста на претставништвото е 
- истражување на пазарот 
- претходни и подготвителни дејствија за склучува-

ње на договори за у̂ воз - извоз на стоки и услуги со 
претпријатија и други правни лица од Република Маке-
донка, како и на склучување договори за долгорочна 
производствена кооперација, деловно-техничка сора-
ботка и странски вложувања. 

3. Лице овластено за потпишување во име на 
претставништво е Сурови Звонимир. 

4. Со денот на донесувањето на ова решение 
претставништвото може да отпочне со работа. 

Од Министерството за односи со странство 
(721) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.3131/ 

92, на регистарска влошка бр. 1 - 17161-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и 
запишувањето на право на вршење работи во надворешен трговски 
промет под фирма: Претпријатие за промет, угостителство и туризам 
„Обнова“ Џ.О., Скопје ул. „Пушкинова" бр. 11/3-16. 

Основачи се: Данчевски Младен, Скопје, ул. „Пушкинова" бр. 
11/3-16, Денковски Марко, Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 27-2/' 
6 и Ковачи Идриз, с. Блаце, општина „Чаир“ Скопје. 

Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070126, 070127, 070129, 070132, 070211, 070213, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 080121, 080129, 
080201, 080202. 

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

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

Данчевски Младен, директор и овластено лице на претпријатието 
со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3131/92. (536) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2975/92, на регистарска влошка бр. 1-17325-0-0-0, го запиша во 
судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопстве-
ност и запишувањето право на вршење работи во надворешно-трговски 
промет под фирма: Трговско-услужно претпријатие „Мијора", извоз-у-
воз, Д . О . О . Скопје, ул. „Едвард Кардељ“ 75 (Мотел „Турист"). 

Претпријатието е основано со договор од 14.Ш.1992 година. 
Основачи се: Јосиф Тренковски и Милан Димитриевски од 

Скопје. 
Дејноста: 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, 070250, 070260, 110302, 110303, 
110309,110909,070310,070320;-посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги; продажба на странска стока на консигнациони 
складишта, привремен увоз и извоз; компензациони работи; купување 
стока во странство за продажба во странство. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Јосиф Трендовски, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Осопје, Срег. б^. 2975/92. (537) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8369/91, на регистарска влошка бр. 1-13520-0-0-0, го запиша во 
судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопстве-
ност како друштво со ограничена одговорност и запишувањето на 
право за вршење работи во надворешно-трговскиот промет под фирма: 
Претпријатие за трговија на мало и големо ,,Дихово“, Д . О . О . , експорт 
импорт, Скопје, бул. „Јане Сандански“ зграда 21/6-5. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 11.ХП.1991 
година, а основач е Николовски Цветан од Скопје, бул. „Јане Сандан-
ски“ зграда 21/6-5. 

Дејноста: 070110, 070111, 070112, 070113, 070114, 070120, 070121, 
070122. 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 
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070132, 070140, 070150, 070210, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070220, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 110300, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 
110900,110903,110909,060502, 070310, 070320. 

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

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

Лице овластено за застапување во надворешно и внатрешно 
трговско работење е Николовски Цветан, работоводен орган без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8369/91. (538) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9360/ 
91 од 17.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14769-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна 
сопственост и запишувањето на право на работа во надворешно-тргов-
скиот промет со; следните податоци: Трговско претпријатие „БИТ 
ПАЗАР“, д.о.о., Увоз - извоз, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 10.XII. 1991 
година, а основачи се: Јахја Ѓакова и Наим Ѓакова од Скопје, ул. 
„Никола Мартиновски“ бр.25. 

Дејноста: 012522, 0122699, 07011, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013, 070131, 070132, 070130, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070250, 070260,080111, 080201, 080202. 

Во рамките на правниот промет со трети лица одговара со сите 
свои средства. 

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

Работоводен орган на претпријатието е Јахја Гакова со неограни-
чено овластување, како и застапник во надворешно-трговскиот про-
мет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9360/91. (324) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1753 
од 21.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-16310-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна 
сопственост под фирма: Претпријатие за молеро-фарбарски услуги и 
трговија на големо и мало „Панорама-Комерц" увоз-извоз, ц.о., 
Скопје, ул. „Благој Давков“ бр. 25, Претпријатието е основано со акт 
за основање бр. 1 од 14.П.1992 година, а основачи се: Андоновски 
Петре од Скопје, Дуковски Дуко од Скопје, Андоновски Ѓоре од 
Скопје. 

Дејноста: 02111, 012142, 050100, 050301, 050302, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070123, 070124, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070223, 070224, 070225, 070229, 
070230, 070250, 070260,110402, 110403,110404, 110309, 110909. 

Надворешна трговија: 070310, 070320. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 

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

одговара со сите средства со кои располага, целосно (ц.о.). 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

трговски промет е Андоновски Петре, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1753/92. (325) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр, 1903/ 
92 од 4.111.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-16572-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие и упис на 
правото на работење во надворешно трговскиот промет под фирма: 
Претријатие за трговија на големо и мало „Храна промет“ увоз - извоз, 
Д.О.О., Скопје, ул. „Ангел Димов“ бр. 4. 

Основач: Земјоделска задруга „Маркова Река“, с. Студеничани, 
Скопје со одлука бр. 31/92 од 17.П.1992 година. 

Дејноста: 110309, 110909, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 1070140, 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, а одговара со сиот свој имот - средства. 

Лице овластено за застапување е Стојан Ѓорѓиевски, в.д. дирек-
тор, со неограчниечни овластувања. 

Лице овластено за застапување во надворешно трговско - работе-
ње е Стојан Ѓорѓиевски, в.д. директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Серг.бр. 1903/92. (548) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 

3411/92 на регистарска влошка бр. 1-17584-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието под фирма: Трговско претпри-
јатие ца големо и мало увоз - извоз „Виело - пром", Ц. О„ населба 
Драчево, ул, „Димитрија Чупдвски" бр. 80/2-10 Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 1.П1.1992 
година. Основачот е Зафировска Виолета, населба Драчево, ул. 
,Димитрија Чуповски“ бр. 80/2-10. 

Дејноста: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070130, 070140, 070150, 080201, 020202, 060502, 
110309, 070310, 070320. 
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Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување на внатрешниот и надворешниот 
промет е Зафировска Виолета, без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3411/92. (508) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9818/ 
91, на регистарска влошка бр. 1-16626-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и 
запишувањето на правото на вршење работи во надворешно - трговски 
промет, под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало, извоз -
увоз, производство и услужни дејности „Елени“, целосна одговорност -
Скопје, ул. „Иван Цанкар“ бр. 15 б. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 23.XII. 1991 
година, а основач е Стојчевска Елена од Скопје. 

Дејноста: 012421, 012429, 012622, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080190, 
080201, 080202, 090201, 110309. Дејности во надворешниот трговски 
промет: 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лиц претпријатието настапува во 
свое има и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието 
одговара со сите средства. Лице овластено за застапување на внатре-
шен и надворешен промет ќе биде: Сгојчевска Елена, директор, со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9818/92. ^ (509) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9436/91 
од 28.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14487-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар основањето на претпријатие под фирма: Претпри-
јатие за градежништво, трговија на големо и мало „ТО - ДИНГ" увоз-
извоз, ц.о., Скопје, ул. „Никола Парапунов" бб, III, соба 23, Карпош 

Дејноста: 012201, (012322, 0121042, 020140, 050100, 050301, 050302, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070233, 070224, 
070225, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070131, 070132, 070140, 
070150,110303,110309,110402, 110404, 110909. 

Надворешна трговија: 070310 и 070320. 
Основач на претпријатието е Дишевски Тодор од с. Маврово, а 

основано е на 20.ХП.1991 година. 
Неограничено овластување; целосна одговорност. 
Тодор Динговски, директор со неограничени овластувања во 

внатрешниот и надворешниот промет. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9436/91. (97) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9002 од 
6. П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14435-0-0-0, го запиша во 
судскиот регистар основањето на претпријатието со следните подато-
ци: Приватно претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз 
„Вирови“, Ц.О., Скопје, ул. „Стогово бр. 19-6. Основач е директорот 
Јован Штерјовски. 

Дејноста: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070021, 
070211, 070212, 070213, 070214, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070310, 070320, 110303, 110309, 
070310, 070320,110909. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Штерјовски Јован, директор, 

без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопј е, Срег. бр. 9002/91. (98) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9001/91 
од 17.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14774-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие под фирма: 
Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз „Белд", Ц. О., 
Скопје, „Партизански одреди“ бр. 109/2/12 со следните дејности: 07011, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070021, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070022, 070221, 070222, 070223, 070224, 07022Ѕ, 070226, 070229, 
070230, 070250, 070310, 070320, 110303, 110309, 110909. 

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

промет е Благоја Трајков, директор, со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9001/91. (99) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег, бр. 8485/91 
од 21.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-64-4-0-0, го запиша во 
судскиот регистар запишувањето на дел на претпријатие под фирма: 
Акционерско друштво за меѓународна шпедиција, складишта, надво-
решно - трговско работење, производство и промет „Макошпед", П. 
О., Скопје, - Филијала Белград, ул. „Андриќев венац" бр. 10. 

Дејности: 110309, 110301, 110901, 110902, 110909, 110109, 070230, 
070250, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070112, 070113, 070114, 070131, 070132, 
070140, 012429, 070111. 

Филијалата во правниот промет со трети лица истапува во име и 
за сметка на претпријатието. 
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За обврските во правниот промет на филијалата претпријатието 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Милован Ѓоновиќ, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8485/91. (100) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр. 8485/91 
од 21.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-64-5-0-0, го запиша во 
судскиот регистар запишувањето на дел на претпријатието под фирма 
Акционерското друштво за меѓународна шпедиција, складишта, надво-
решно трговско, работење, производство и промет „Макошпед", П.О., 
Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 19, Сектор Испостави. 

Дејноста: 110309,110909, 110109. 
Секторот во правниот промет со трети лица истапува во име и за 

сметка на претпријатието. 
За обврските во правниот промет на секоторот претпријатието 

одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување е Милутин Кајевиќ, директор, 

без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8485/91. (101) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10228/91 од 17.Ш.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-16351-0-0-0 
го опитна во судскиот регистар основањето на мешовито претпријатие 
под фирма: Претпријатие ра трговија на големо и мало „Сирмак" 
изво^-увоз ДОО Скопје, ул.„Веселин Маслеша“ бр. 3/2-10. 

Претпријатието е основано со Договор за основање на мешовито 
претпријатие од 26.ХП.1991 година. 

Основачи се: Ахмед Актаа и Нада Јовановиќ 
Дејноста: трговија на големо: 070211, 070212, 070213, 070214, 

070219, 070220, 070211, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230,070240,070250,070260, трговија на мало: 070111,070112,070113, 
070114, 070123, 070126, 070128, 070129, 070130, 070132, 070150, 110303, 
110309,110909,080190,080119, 080121. 

Претпријатието во правниот п ^ е у ,со трета лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За'обврските сторен^ во правниот промет 
претпријатието одговара со сите свои, средства. ̂ , 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатреш-
ниот и надворешниот промет е е.д. директорот Ахмад Актаа, без 
огрнаичување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 10228/91. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8578 
од 10.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13722-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приват-
на сопственост и запишувањето на правото за вршење работи во 
надворешно-трговскиот промет со следните податоци: Претпријатие за 
промет производство и услуги „Капки Трејд“, Д. О. О, увоз-извоз, 
Скопје, ул. „Серска“ бр. З-а. 

Основачи: Каракутовски Здравко од Скопје, ул. „11-ти Октом-
ври“ 8-1/7, Каракутовска Сузана од Скопје, ул. ,,11-ти Октомври“ 8-1/7 
и Каракутовска Татјана од Скопје, ул. „И-тн Октомври“ 8-1/7. 

Овластено лице е Каракутовски Здравко, основач и директор со 
сите овластувања. Претпријатието има потполна одговорност со сите 
свои средства. 

Дејноста: 011320, 011949, 012322, 060501, 060502, 060601, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070Ц4. 07ѕрШ, О?рШ, 070123, 070124, 070131, 
070140, 070211, 070212, 07021^ 070223, 070224, 070225, 
070230, 070250, 070190, 080201, 080202, '0902С ,̂ 110302, 110303 110304, 
110909. 

Претпријатието во правниот промет настапува во свое име и за 
своја сметка. г 

Претпријатието во правниот промет одговара со сите свои 
средства. 

Каракутовски Здравко е работоводен орган - директор на прет-
пријатието. Овластено лице за застапување во надворешнотрговскиот 
промет е Каракутовски Здравко, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8578/91. (62) 

Окружниот стопански суд во СкогЈЈе^^о .решението Срег. бр. 
7447, на регистарска влошка бр. 1-12897-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на приватното претпријатие и запишувањето на 
право за ц?адба, проектирање, инженеринг, трговија на мало и големо 
и услуги под фирма: Претпријатие за 1радба, проектирање, инжене-
ринг, трговија на мало и големо и услуги „АРХИНГ-ПРОСТОР“, Ц. 
О., увоз-извоз - Тетово, ул. „Горна Чаршија“ бр. 34. 

Претпријатието е основано со договор за основање бр. 01/91 од 
4.XI. 1991 година, а основачи се Хазари Абдирезак и Хазари Мерита, 
двајцата од с. Отушиште - Тетовско. 

Дејноста: 012001, 012130, 012141, 012142, 012310, 013121, 013904, 
050110, 050201, 050209, 050301, 050302, 060502, 100101, 100200, 110302, 
110300, 110401, 110402, 110403, 110404, 110909, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070215, 070221, 070222, 070223, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080111, 080112, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 
090123,060101,060503. 

Дејности во надворешниот трговски промет: 070310, 070320, 
застапување на странски фирми и реекспорт, меѓународен транспорт на 

стоки, изведување на инвестициони работи во странство и остварување 
на инвестициони работи на странски лица во земјата, посредување во 
надворешно трговскиот промет, меѓународна шпедиција, угостителски 
и туристички услуги, комисиони работи во областа на прометот, 
малограничен промет со Грција, Бугарија, Австрија, Италија, Албани-
ја, Романија и Унгарија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7447/91. (63) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег, бр. 8184 
од 23,ХП. 1991 година, на регистарска влошка бр. 1-13371-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар претпријатието под фирма: Претпријатие 
за трговија на големо и мало „Ма-Комерц", ДОО, Скопје, ул. „Гемиџи-
ска" бр. 40-а. Основачи се Љубе Мешковски и Марика Мешковска. 

Дејноста: 07011, 070112, 070113, 070114, 070121, 070112, 070123, 
070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070221, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070250, 0703, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет ги има сите овлстувања. За 
обврските на претпријатието основачите не одговараат. За директор на 
претпријатието е именувана Марика Мешковска од Скопје. Директо-
рот е овластен да го застапува и претставува претпријатието без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8184/91. (73) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Серг. бр. 

8485/91 од 21.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-61-1-0-0, го 
запиша во судскиот регистар запишувањето на дел на претпријатие под 
фирма: Акционерско друштво за меѓународна шпедиција, складишта, 
надворешно-трговско работење, производство и промет „Макоштед", 
П.О.. Скопје, ул. „Маршал Тито“ - Сектор за производство и промет. 

Дејноста: 110109, 070230, 070250, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070112, 070113, 
070114, 070131, 070132, 080129, 080201, 080202, 013021, 013042, 013030, 
011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 012421, 011941, 011494, 
070111. 

Секторот во правниот промет со трети лица истапува во име и за 
сметка на претпријатието. 

За обврските во правниот промет на секторот, претпријатието 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Воирм Андриевски, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Сјрег.бр. 8485/91. (104) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8025/91 
од 10.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13309-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие под фирма: 
Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија и производство 
„Иво-САН" комерц со целосна одговорност. Куманово, ул „Кирил и 
Методиј“ бр. 1-в. 

Претпријатието е основана со акт бр. 1 од 25.XI. 1991 година. 
Дејноста: 070150,070240,070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 

070123, 070124, 070126, 070127, 070129, 07113, 070132, 070144, 070141, 
0702, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070223, 070224, 
070225, 070227, 070229, 070230, 070250, 070310, 070320, 0113, 01035, 
01194,090181,01262,012623,0901,090110,090123,09017,090179,090183, 
060501, 060502, 060601, 0801, 080190, 110201, 110302, 110303, 110309, 
110403, 110404, 110309, неспомнати услуги на подрачјето на прометот; 
услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција; посредништво; вршење 
на комисиони работи на подрачјето на прометот на стоки во прометот и 
сл.; 070260 трговија на големо со индустриски отпадоци. 

Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување и претставување во внатрешно и 

надворешно-трговско работење (внатрешен и надворешен трговски 
промет) е Ценевска Славица, основач директор, со неограничено 
овластување. ' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Серг.бр. 8025/91. (105) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение Срег.бр.7851/91 од 
22.1.1992 година, на регистарска влошка бр.1-13669-0-0-0, го запишува 
во судскиот регистар основањето на претпријатие под фирма: Претпри-
јатие за трговија на големо и мало, угостителство и производство, 
извоз - увоз „Бек - промет“, Ц. О., Куманово, ул. „Абдула Прешова" 
бр. 31. Претпријатието го основа Бобан Вељковиќ, Куманово, ул. 
„Абдула Прешова" бр. 31. 

Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070022, 070123, 
070124, 070X25, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 07040, 
070150, 070211, 070212, 070213, 07024, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070310, 070320, 080129, 080190, 012623, 013904, 013909, 110303, 110309, 
110903,110909. 

Претпријатието истапува во правниот промет со трети лица во 
свое име и за своја сметка. Претпријатиеот одговара за своите обврски 
во правниот промет со трети лица со сиот свој имот. Претпријатието го 
претставува и застапува Бенковиќ Бобан, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.7851/91. (207) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение Срег.бр. 6008 од 
21.ХП.1990 година, на регистарска влошка бр. 1-371-0-0-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на 
Општественото претпријатие за превоз на патници и сотка во домашен 
и меѓународен сообраќај, (транспорт), шпедиција, сервисирање и ре-
монт на моторни возила, производство на длеови за мотор, резервни 
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делови и вулканизира ње на“ гуми „Југ - Турист“, Џ.О., Куманово, ул. 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
„Индустриска“ бб. 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 

Досегашниот застапник во внатрешно и надворешно - трговски 070230, 070240, 070250, 070310, 070320, 0703, 011322, 110401, 110402, 
промет Стојан Величковски, директор, со неограничени овластувања, 110403, 110404, 110405,110620, 110302, 110309, 080190, 100101. 
се брише, а за нов се запишува Брнако Петковски, генерален директор, Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
со неограничени овластувања. свое име и за своја сметка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.6009/90. (208) За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
Јатието одговара со сите средства. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.10627/91 Мандалов Јован е директор со неограничена одговорност во 
од 23.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-9678-0-0-0, ја запиша рамките на регистрираната дејност и со неограничени овластувања во 
во судскиот регистар промената на застапник, проширувањето на рамките на регистрираната надворешно-трговска дејност, 
дејноста во внатрешен и надворешнотрговски промет под фирма: Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8727/91. (214) 
Акционерско друштво за производство на предиво и конец „Ветекс", I 
ц.о., Титов Велес, ул. „Вардарска“ бр.50. Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7785/91 

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 070211, од 9.Ш992 година, на регистарска влошка бр. 1-13243-0-0-0, го запиша 
070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, , во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна 
070229, 070230, 070240,070260. сопственост и правото на вршење на работи од надворешно-трговскиот 

Дејностите во надворешен промет се прошируваат со: 070310 и промет под фирма: Трговско претпријатие „Еко Траде" ц.о., експорт-
070320. На лицето Телевски Благој, в.д. директор, без огрнаичување, импорт - Тетово, ул. „159" бр.7. 
му се менува својството и во иднина ќе има својство на директор без Основач е Ристовски Звонимир од Тетово, ул. „159" бр. 7. 
ограничување за застапување во внатрешниот и надворешниот промет. Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.10627/91. (209) 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, 080190, 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение Срег. бр. 9635/ 080201, 080202, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 060209, 
91 од 28.1.1992 година на регистарска влошка бр. 1-146300-0-0-0 го 110301, 110303, 110309, 110909, 110903,01340. 
запиша во судскиот рагистар основањето на претпријатие во приватна Надворешна трговска дејност: 070310, 070320. 
сопственост и запишувањето прво на надворешно-трговски промет под Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
фирма: Претпријатие за трогвија на големо и мало увоз-извоз „Ита- СВое име и за своЈа сметка. 
Промет“, Д.О.О. Кавадарци, ул. „Страшо Пннџур" бр, 2. ПретприЈа- з а обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
тието е основано со акт бр. 01-1/91 од 2.ХП.1991 година, а оснвач е јатието одговара со сите свои средства. 
Атанасов Тодор од Кавадарци. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот -

Дејности: 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, трговски промет е Ристовски Звонимир, директор, без ограничување. 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, бр. 7785/91. (215) 
070250, 070260, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114 , 07012, 070121, г - - -
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 110909, 110309, Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр, 6636/91 
07013, 070132, 070140, 070150, 070227. од 10 1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13385-0-0-0, го запиша 

Надворешна трговија и тоа: 070310 и 070320. во судскиот регистар основањето на приватно претпријатие под фирма: 
Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во Приватно претпријатие за производство, увоз-извоз и внатрешен про-

свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица за своите мет на големо и мало „ОКНАРБ", Куманово, ц.о. Скратен назив: ПП 
обврски одговара со сите свои средства. ' „ОКНАРБ" - Куманово, ул. „Ш МУБ" бб, Куманово. 

Овластено лицфе за застапување во внатрешниот и надвореш- Основач Тодоровски С. Петар од Куманово, ул. „Лесковачка" 
ниот трговски промет е Атанасов Тодор, директор, без ограничување, бр. 28, кој вложува основачки капитал од 2.000,00 динари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 963У91. (210) Дејности. 0113 , 01132, 011320, 01174, 011742, 01194, 011941, 
011949,0120,01200,012001,012142,0123,012321,012322,012323,012324, 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 7783 01230,01301,013010,01302,013021,01304,013041,013042,01305,013050, 
од 7.ХН.1991 година, на регистарска влошка бр. 1-13156-0-0-0, го 01307, 013071, 013072, 013073 , 013074, 0131, 013113, 013114, 013115, 
'запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приват- 013122, 0135 , 01350, 013500, 0503 , 05030, 050301, 050302, 0701, 07011, 
на сопственост и правото на вршење на работи од надворешно 070111, 070112, 070113 , 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 
трговскиот промет под фирма: Трговско претпријатие „Табако - 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 
Комерц“, експорт-импорт - Тетово, ул. „Јане Сандански“ бр. 27 . 070140, 07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
Основач: Цветковски Ѓоре од Тетово, ул. „Јане Сандански“ бр4. 27. 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070227, 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123 , 070229, 07023, 070230, 07024, 070240,07025,070250, 07026, 070260, 0703, 
070124, 070125, 070126, 070127, (У70128, 070129, 070131, 070132, 070140, 07031, 070310, 07032, 070320, 07012, 08012, 080121, 080122, 080123, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 07022^2, 070223 , 080129, 08019, 080190, 0802, 08020, 080201, 080202, 1103, ПОЗО, 110301, 
070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, Ц0302, 110303, 110304, 110309, 1104, 11040,110404, 1109, 11090, 110903, 
080201, 080202, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 090209, И0905, 110909, 01231,012310 
110301, 110303, 110309,110909, 110903. Неограничени овластувања. 

Надворешно-трговска дејност: 070310, 070320. Тодоровски С. Петар, директор, без ограничување. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 6636/91 (216) 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица препријатието одговара со сите свои средства. Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9969/91 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 0 д 20.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14911-0-0-0, го 
трговски промет е Цветковски Ѓоре, директор, без ограничување. запиша во судскиот регистар основањето на приватното претпријатие и 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 783/91. (211) запишувањето на правото на надворешно-трговско работење под фир-
ма: Претпријатие за писталациони завршни работи во градежништвото 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2661/ и промет на големо и мало „Индикатори“ увоз-извоз, Ц.О., Демир 
91, на регистарска влошка бр. 1-860-0-0-0, го запиша во судскиот К а ПИЈ а, ул. „Партизанска“ бр. 64. 
регистар престанокот на заводот согласно Законот за изменување и Фирмата е основана со акт за основање од 26.11.1991 година, а 
дополнување на Законот за предучилишно и основно воспитание и основачи се. Шопов Блажо и Атанасов Ангел од Демир Капија, 
образование со следните податоци- Се запишува бришењето на Заво- Дејности: 050301, 050302 , 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
дот за унапредување на предучилишното и основното образование и 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070140, 070150, 070211, 
воспитание на општините Куманово, Крива Паланка и Кратово со 070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 070223 , 070224 , 070225, 070226, 
Ц.О., Куманово, ул. „Братство Единство“ бб, Куманово. Работниците, 070260' 070310,' 070320.' 
опремата, инвентарот и другите работи, архивата, документацијата, ЈЗ0 правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
средствата за работа и другите средства на постојните општински^ свое име и за своја сметка За обврските сторени во правниот промет со 
меѓуопштински заводи ги прзема Министерството за образование и трСТн лица претпријатието одговара со сите свои средства 
физичка култура и ги распоредува на работи и задачи во согласност со Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
општите акти за организацијата и работата и за систематизацијата на промет Блажо Шопов, директор, без ограничување и Атанасов Ангел 
работите и задачите. основач. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 2661/91. (213) 0 д Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9969/91. (217) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8727/91 
од 30.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13967-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар основањето на приватното претпријатие под 
фирма' Претпријатие во приватна сопственост за проектирање, из-
градба, надзор на градежни објекти и трговија на големо и мало „Вива -
Ман“ инженеринг, експорт-импорт, Д.О О , Гевгелија, ул „Илија 
Миов“ бр. 87-а. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 9.ХП 1991 
година, а основач е Мандалов Јован, дипл. град. инж. од Гевгелија 

Дејности 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 070111, 
070112 , 070113 , 070114 , 070121, 070122, 070123 , 070124 , 070125, 070126, 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9937/91 од 7.11.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14398-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна 
сопственост под фирма: Претпријатие за промет на големо и мало и 
надворешна трговија „Ко-Ко-Компани", увоз-извоз, Ц. О., Скопје, ул. 
„Димитар Марасчиев" бр. 3. Основач е Ковачевска Верка со одлука од 
16.XII 1991 година. 

Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070250, 110303, 110309 
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а. 
Дејноста во надворешно-трговскиот промет: 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 сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно-

трговскиот промет е Ковачевска Верка, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9937/91. (336) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10884/91, на регистарска влошка бр. 1-15560-0-0-0, го запиша во 
судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопстве-
ност и запишувањето право за вршење надворешно-трговски промет 
под фирма Претпријатие за професионално оспособување и вработува-
ње инвалиди „Ас Стил“ увоз-извоз д. о. о., Скопје, ул. „Благоја 
Стефковски“ бр. 114. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 26.XII. 1991 
година, а основач е Стефан Илиев од Скопје, М. Б. 1512942450103. 

Дејноста: 011527, 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, 090121, 
110309,110909,130233. 

Дејноста во надворешниот трговски промет: 070310, 070320; 
застапување и посредување во прометот со стоки и услуги; консигнаци-
ја; реекспорт. 

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

промет е Стефан Илиев, директор со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10884/91. (337) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10898/91 од 1.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15422-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна 
сопственост како д. о. о. и запишувањето право на вршење надворешно 
работење под фирма: Претпријатие за трговија и услуги „Малеш -
Комерц“ бр. 25/24, Д. О. О., експорт-импорт, Скопје, ул. „Јуриј 
Гагарин" бр. 25/24. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 27.XII. 1991 
година, а основачи се Драган Пехчевски и Димитар Пехчевски од 
Скопје. 

Дејноста: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 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, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 
080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 110109, 110302, 110303, 
110304,110309,110903,110905,110909,070310,070320; - откуп на сурова 
кожа, сточарски и земјоделски производи, зеленчук, овошје, добиток и 
живина, шумски плодови, печурки, полжави и водоземци, - застапува-
ње странски фирми и реекспорт; - посредување во надворешно тргов-
скиот промет; - консигнациони работи, комисиони работа; - меѓунаро-
дна шпедиција; - услуги на меѓународниот транспорт на стоки и 
патници, - угостителски и туристички услуги, агенциски услуги во 
транспортот; - малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија, 
Австрија, Италија, Романија и Унгарија; - слободни царински продав-
ници, менувачници. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
' свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 

трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 
Драган Пехчевски, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10898/91. (351) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9754/91 од 9.Ш.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15885-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна 
сопственост и запишувањето на право за вршење работи во надвореш-
но-трговскиот промет под фирма: Претпријатие во приватна сопстве-
ност за внатрешен и надворешен промет на големо и мало „Веки -
Пром", Ц. О. Скопје, ул. „Љуба Ивановиќ“ За. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 20.XII. 1991 
година, а основачи се: Попов Кире, Попова Весна и Попова Софија од 
Скопје. 

Дејноста: 07011 - леб, бели печива, млеко и млечни производи, 
070112 - зеленчук, овошје и преработки, 070113 - месо, риба, живина и 
преработки, 070114 - разни животин намирници, алкохолни пијалаци и 
производи за домашни потреби, 070121 - текстил и конфекција, 070122 
- обувки, кожа гума и пластика, 070123 - метални и електротехничка 
стока, 070211 - житарица и мелнички производи, 070212 - зеленчук, 
овошје и преработки, 070213 - алкохолни пијалаци, 070214 - добиток и 
живина, 070221 - текстил и конфекција, 070222 - сурова кожа, волна и 
сл., 070225 - хемиски производи, бои и лакови, 070230 - трговија на 
големо со возила, делови и прибор, 070260 - трговија на големо со 
индустриски отпадоци, 110309 - неспомнати услуги во прометот. 
Дејноста во надворешно трговскиот промет: 070316 - надворешна 
трговија со прехранбени призводи, 070320 - надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег. бр. 9754/91. (326) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7655 
од 19.XI. 1991 година, на регистарска влошка бр. 1-13109-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на приватно претпријатие со 

целосна одговорност под фирма: Претпријатие за трговија и производ-
ство „Мима“ експорт-импорт, Д. О. О., Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 
22/2/6. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 19.Х1.1991 
година, а основач е Мара Дика од Скопје. 

Дејноста: 011010, 011091, 011092, 011093, 011099, 011220, 011231, 
011232, 011291, 011292, 011299, 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 
011316, 011319, 011320, 011390, 011419, 011710, 011721, 011722, 011723, 
011724, 090202, 011729, 011730, 011741, 011742, 011743, 011791, 011793, 
011799, 011941, 011949, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 
012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 
01269, 012699, 012820, 013099, 013400, 020140, 060501, 060502, 060503, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 080121, 080122, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090131, 090132, 090133, 090139, 110301, 
110302, 110303,110304,110905. 

Претпријатието се занимава и со надворешнотрговски промет и 
тоа: 070310,070320; посредување и застапување во прометот со стоките 
и услугите; пограничен промет со Република Грција, НР Бугарија и НР 
Албанија. 

Работоводен орган на претпријатието како друштво со ограниче-
на одговорност е Мара Дика, како и застапник во надворешно-
трговскиот промет. 

Неограничени овластувања. 
- Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7655/91. (327) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 230 
од 5.П. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-9706-0-0-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на застапник на Претпријатието за 
производство и промет со компјутери и компјутерска опрема „Ригал", 
П. О., увоз-извоз, Скопје, ул. „Коце Металец“ бр. 1/6-2-1. 

Се брише лицето овластено за застапување на претпријатието во 
внатрешниот промет со трети лица Јанков томе, в. д. директор, со 
ограничено овластување. 

Претпријатието во внатрешниот промет со трети лица ќе го 
застапува Николовски Борис, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 230/92. (328) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението' Срег. бр. 
9936/91 од 26.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15510-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието и запишу-
вањето на право за вршење надворешно-трговски промет под фирма: 
Претпријатие за производство и промет „Зорели" експорт-импорт, Д. 
О. О. со П. О. - Скопје, ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 13/2-20. Претприја-
тието е основано со акт за основање на 24.ХП.1991 година, а основач е 
Зоран Нарашанов, директор, без ограничување. 

Дејноста: 012310, 011390, 013030, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131, 070132, 
070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110109, 110309, 
110909, 070310, 070320; застапување на странски лица, комисиони 
рабати во областа на прометот; консигнациони работи во областа на 
прометот, реекспорт, посредување, продажба на стоки со слободни 
царински продавници. 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9936/91. (329) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
/ 9356/91 од 26.Н.1992 година, на регистарска влошка - бр. 1. -15605-0-0-0, 

го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приват-
на сопственост под фирма: Приватно пронзводно-трговско претприја-
тие „Вндра-Комерц", Д. О., увоз-извоз, Скопје, ул. „Тошо Караџа“ 5/2-
9. 

Претпријатието е основано со акт за основање, а основачи се 
Марковски Томислав и Марковска Виолета. 

Дејноста: 011099, 013500, 060502, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, (У70132, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070223, 070224, 070225, 070226, 070250, 070260, 110303, 110309, 
013400, 011313. 

Дејноста во надворешно-трговско работење: 070310 надворешна 
трговија со прехранбени производи, 070230 надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

Малограничен промет со: Грција, Австрија, Италија и Бугарија. 
Неограничено овластување; делумна одговорност. 
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 внатрешно и надворешно 

трговско работење е Марковски Томислав, директор, без ограничува-
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9356/91. (330) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 453 
од 6.Ш.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15820-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопстве-
ност под фирма: Производно услужно трговско претпријатие „Стило-
н“, Ц. О., Скопје, ул. „1119" бр. 7-1/10. 

Претпријатието е основано со акт, за основање од 16.1.1992 
година, а основач е Ристевска Трајанка од Скопје. 
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Дејности: 012613, 012622, 012624, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070221, 070222, 070223,070224, 070250, 070260. 

Дејноста во надворешно-трговско работење: 070310, 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. 
Целосна одговорност. 
Лице овластено зД застапување во внатрешно и надворешно-

трговско работење е Ристевска Трајанка, директор со неограничени 
овластувања. I 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 453/92. (331) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10693/91 од З.Ш.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15502-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар Претпријатието за трговија, производ-
ство и турнзаМл„Монтана компани“, П. О. - Скопје, ул. „Палмиро 
Тољари" бр. 78 -1/2, Скопје. 

Основач на претпријатието е Јусуфи Исен, ул. „Палмиро Тодо-
ри“ бр. 78 -1/2, Скопје, се акт за основање од 18.Х1.1991 година. 

Дејноста: 010999, 060101, 060201, 060401, 060501, 060502, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080119, 080129, 080190, 
080201, 080202, 090123, 110302, 110309, 110902, 110905, 110909, 120312, 
070310, 070320 - надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи. 

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

Претпријатието е одговорно за преземените обврски во правниот 
промет со трети лица, п. о., со сите свои средства. 

Исен Јусуфи, директор, со неограничени овластувања во надво-
решен трговски промет.. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10693/91. (332) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 834/ 
92 од 9.Ш.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15963-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна 
сопственост под фирма: Трговско претпријатие „Орев-Пром" експорт-
импорт, Д. О. О. Скопје, бул. „Јане Сандански“4 бр. 37/2-4. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 24.1.1992 
година, а основач е Рајна Петрова. 

Дејноста: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 060503, 110309, 110909, 
110903, 070310, 070320, посредување и застапување во надворешно-
трговски промет. I 

1 Во правниот промет; со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка,'а за обврските одговара со целокупниот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Рајна Петрова. 

Од Окружниот суд во Скопје, Сјрег. бр. 834/92. (335) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 188/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-15526-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и 
запишувањето на правото на вршење на работа во надворешниот 
трговски промет под фирма: Претпријатие за внатрешен и надворешен 
трговски промет на стока на големо и мало и градежништво: „Атл арги-
да“, Ц. О., експорт-импорт-Скопје. 

Основачи: Сејди Решани и Рамиз Решани од с. Лешкобаре -
Урршевац. 

Дејности: 012001, 012002, 012142, 050100, 050201, 050202, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060503, 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, 070260, 080111, 
080112, 080113, 080119, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 110303, 
110304,110309,110909. 

Дејноста во надворешниот трговски промет: 070310, 070320; -
посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуга; -
'малограничен промет на стока со Бугарија, Грција, Албанија и др. 
соседни земји; Реекспорт; шпедиција. 

Лице овластено за застапување во областа на прометот е Сејди 
Рентата, директор, без ограничување; неограничено овластување, це-
лосна одговорност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 188/92. (547) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 165/ 
92 од 2.Ш.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15479-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна 
сопственост и запишувањето право за вршење иадворешно-трговски 
промет под фирма: Производно трговско претпријатие „Елка-Пром" 
извоз-увоз, д. о. о., Кичево, с. Другово. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 11.1.1992 
година, а основач е Досе Блажевски од Кичево, М. Б. 0602943433003. -

Дејноста: 012201, 012310, 012321, 012322, 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, 090140,110309, 110909. 
Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320; -

застапување и посредување во прометот со стоки и услуги; консигнаци-
ја; експорт. 

Неограничени овла^тудада;,„цвдосна, одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

трговски промет е Досе Блажевски, директор, со неограничено овла-
стување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 165/92. (335) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10327/91 од 25.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15256-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие и запишу-
вањето на право на работење во надворешно-трговскиот промет под 
фирма: Претпријатие за трговија и услуги, туристичко посредување, 
маркетинг и надворешна трговија „Вело - М", ц. о., Куманово, ул. 
„Јоско Илиевски“ бр. 11. 

Претпријатието е основано со акт број 03-1 од 20.ХП.1991 година, 
основач Марјан Петровски од Куманово. 

Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070121, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212,'070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070260, 070250, 090121, 
090123, 090124, 090129, 090181, 090189, 080201, 080202, 110301,110302. 

Дејности во надворешно трговскиот промет: 070310, 070320. 
Во свое име и за своја сметка; целосна одговорност. 
Лице овластено за, з а с т а р у в а ш е претпријатието во внатреш-

ниот и надворешниот нрОДе? е Марјан Петровски, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10327/91. (334) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Сг.бр, 37/92 
од 13.1У.1992 година, отвори постапка за стечај на ПП „Филип 
Македонски“, Охрид, а врз основа на предлогот на СОК Филијала -
Охрид. 

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. За 
стечаен управител се определува Андоновски Славе од Охрид. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен 
весник на Република Македонија“ своите побарувања да ги пријават до 
стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази. Се повику-
ваат должниците да ги подмират сите свои долгови без одлагање. Се 
закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на 
5.VI. 1992 година, во 12,30 часот, соба бр. 3 при Окружниот стопански 
суд во Битола. п-с^ л м ^ х ^ , 

' Од Окружниот стопански суд во Битола. (614) 
-- а ^г""' 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 162/91 
од 13.IV. 1992 година, отвори постапка за стечај на Ш И „Пимекс", 
Охрид, а врз основа на предлогот на СОК Филијала - Охрид. 

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. За 
стечаен управител се определува Андоновски Славе од Охрид. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот 
на објавувањето на огласот да отворање на стечајна постапка во 
„Службен весник на Република Македонија", своите побарувања да ги 
пријават до стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази. 
Отповикуваат должниците да ги подмират, своите долгови без одлага-
ње. 

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на довери-
телите на 5.VI. 1992, година, во 12 часот соба, бр. 3 при Окружниот 
стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (615) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 149/92 
од 23.Ш.1992 година, отвори постапка за стечај на ПП „Јадран 
Промет“ - Прилеп, врз основа на предлогот на СОК Филијала -
Прилеп. 

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. За 
стечаен управител се определува Орде Поповски, с. Кривогаштани, 
Прилепско. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот 
на објавувањето на огласот за отворање сте -тајна постапка во „Службен 
весник на Република Македонија“ своите, побарувања да ги пријават до 
стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази. Се повику-
ваат должниците да ги подмират своите долгови без одлагање. Се 
закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите за 
23.VI.1992 година, во 9 часот, соба бр. 3 при Окружниот стопански суд 
во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (612) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр.234/91 
од 13.1У-1992 година, отвори постапка за стечај на ПП „Кристал“ -
Охрид, а врз основа на предлогот на СОК Филијала Охрид. 

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. За 
стечаен управител се определива СшЈро Тодоровски од Охрид. 

Се повикуваат доверителите к) рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен 
весник на Република Македонија“ своите побарувања да ги пријават до 
стечајниот совет со поднесок во ива примероци со докази. Се повику-
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наат должниците да ги подмират своите долгови без одлагање. Се 
закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на 
5. VI.1992 година, во 11 часот, соба број 3 при Окружниот стопански суд 
во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (613) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Сг. бо. 15/92 
од 24.11.1992 година објавува дека кон должникот ПП „Годи Комерц“ -
-Прилеп отвори стечајна постапка која не ја спроведува и истата ја 
заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (624) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ог. бр. 69/92 
од 16. IV.1992 година отвори стечајна постапка кои ПП „Л пиеја“ од 
Прилеп, не ја спроведува и истата ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (625) 

Окружниот стопански суд во Битола на ден 13.Ш.1992 година го 
донесе следното решение: Се заклучува стечајна постапка против 
должникот ЗПЗ „Тризла-Промет" - Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (707) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со решението О . бр. 105/91 од 21.П.1991 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ППС „Струмица-Промет", с. Сараје, 
Струмица. 

За стечаен судија е определена Рушка Патарова, СУДИЈА на ОВОЈ 
суд. 

За стечаен управник е поставен Петар Танушев од Струмица., 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-

ват побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ со пријава со докази во по 
два примероци и вирманска уплатница за платена судска такса во износ 
од 100 денари на жиро сметка 40100-8404)33-3338 Републички буџет. 

За испитување на побарувањата се закажува рочиште за ден 
26. V.1992 година во 11 часот во просториите на судот. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите 
долгови. 

Овој оглас е истакнат на судската табла на ден 20.ГУ.1992 година. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. (708) 

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со решението Ст. бр. 111/91 од 21.XI. 1991 година е отворена 
стечајна постапка над 3 3 „Братство“, с. Црник - Берово. 

За стечаен судија се определува Зорица Бочварска, судија на овој 
суд. 

За стечаен управник е поставен Миовски Огнен, економист од 
Пехчево. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват побарувањата во рок од 30 дена од обајвувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ со пријава и докази во 2 
примероци. 

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на ден 
18.У1.1992 година во 12 часот во просториите на судот. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите 
долгови. 

Овој оглас е истакнат на судската табла на ден 21.XI. 1991 година. 
Од Округлиот стопански суд во Штип. (709) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Сг. бр. 1259/91 од 14.ХЗ. 1991 година отвори стечајна постапка над 
Друштвото за производство на брусен и гравиран кристал, „Кристал 
Кратово“ од Кратово. 

За стечаен судија се именува Стеван Петанчески, судија на овој 
суд. За стечаен управител се определува Атанасов Блажо од Кратово 
тел. 81-002. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечај-
ниот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања 
на доверителите на стечајниот должник за ден 15.VI.1992 година во 9 
часот во овој суд, соба бр. 81. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (714) 

стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
1 од 6V.1992 година отвори постапка за присилно порамну-

^ “ - Скопје Текстилно 

Ок 
СТ.бр.15 
вање над стечајниот должник ОП „Велурфлок" 
хемиска индустрија со неговите доверители. 

Предлогот за присилно порамнување на стечајниот должник со 
неговите доверители гласи: Плаќањето на долговите на стечајниот 
должник кон доверителите! ќе се изврши во рок од 6 месеци сметано од 
денот на постигнатото порамнување во висина од 50% од долгот 
утврден на денот на порамнувањето со камата. 

За управник на присилното порамнување се определува Михајло 
Георгиевски од Скопје. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до Советот за порамнува-
ње на овој суд со пријави во два примероци со докази. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарување 
на доверителите и гласање по предлогот за присилно порамнување на 
ден 2.VI.1992 година во 8,30 часот во соба бр,81 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. ^ ^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст.бр. 1014/92 од 2.^.1992 година отвори стечајна постапка над ОП 
Маврово - Маврови Анови. 

За стечаен судија се именува Емилија Димитрова, судија во овој 
суд. 

За стечаен управник се определува Соломоновскн Добри, од 
Гостивар, ул. „Никола Парапунов" згр. 6/4-ц, тел. 64-502. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечај-
ниот должник без одлагање. Се закажува рочите за испитување на 
пријавените побарувања на стечајниот должник на ден 25.VI. 1992 
година во 9,00 часот во соба бр. 60а на овој суд. ( 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. С71") 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение Ст.бр.126, 230/ 
91 и 29/92 од 30.111.1992 година, отвори стечајна постапка над ПП 
„Зенит“ - Охрид, но не ја спроведе, туку ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (499) 

Окружниот стопански суд во Битола со решение Ст.бр.241/91 и 
39/92 од 30.111.1992 година, отвори стечајна постапка над ПП „Петроко-
мерц" Струга, но истата не ја спроведе, туку ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (501) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение Сг.бр. 184/91 од 
30.Ш.1992 година, отвори стечајна постапка над ПП „Рекс“ Битола, но 
не ја спроведе, туку ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (502) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение Ст. бр.2/92 
отвори стечајна постапка на? 3 3 „Висока“, с. Крушевица, Прилеп, но 
истата не ја спроведе, туку ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (504) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение Ст.бр.59/92 од 
30.Ш.1992 година, отвори стечајна постапка над ПП „Латко Комерц“, 
Прилеп, но истата не ја спроведе, туку ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (505) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение Ст.бр.232/91 од' 
30. Ш.1992 година, отвори стечајна постапка над ТГП „Анибетас" -
Охрид, но истата не ја спроведе, туку ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (506) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решение Ст.бр.235/91 од 
30.Ш.1992 година, отвори стечајна постапка над ОП „Метал“ - Прилеп 
и за стечаен судија го определи судијата Коста Споа, а за стечаен 
управител Ѓорѓија Ѓорѓиовски, дипл.ек. од Прилеп, ул. „Ѓоре Ѓорески" 
бр. 4. Со оглас објавен на огласната табла на судот на 30.П.1992 година 
ги повика доверителите да ги пријават своите побарувања на стечајниот 
совет со поднесок во два примероци со докази, таксирани со уплата од 
100,00 динари на сметка 40100-840-033-3338 за судски такси со прилог 
вирмански налог дека е уплатена таксата во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот за отворањето на стечајната постапка во 
„Службен весник на Република Македонија“, кои ќе се испотат на 
18. V.1992 година во 10 часот во овој суд, а должниците неодложно да ги 
измират своите долгови. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (503) 
Стечајниот совет при окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека стечајната постапка над ТП „Маркет", с.Злетово-Пробиштип се 
заклучува поради тоа што имотот со кој располага должникот не е 
доволен за намирување на трошоците на стечајната постапка. По 
правосилноста на решението СТ.бр.26/91 од 25.11.1992 година ТП 
„Маркет" с. Злетово - Пробиштип да се брише од регистарот на 
претпријатијата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (526) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
на овој суд Сг.бр. 1161/92 од 5.11.1992 година отвори стечајна постапка 
над ПОС „Вардартекс" од с. П еле л иште, Неготино. 

За стечаен судија се именува Никола Стојанов, судија на овој суд. 

„Вида Џекова44 бр. 8, тел. 64-193. 
За стечаен управник се определува Коста Бојков од Неготино, 

ул. „Видо Џекова“ бр. 8, тел. 64-193 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-

ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совт на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират обврските кон стечај-
ниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на 
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пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за 
2.VI. 1992 година во 11,15 часот, соба број 60 на овој суд., 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (525) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

ст.бр.940/91 од 12.11.1992 година, отвори стечајна постапка над Приват-
ното претпријатие за производство, внатрешна и надворешна трговија 
„Лаки Промет“ од Куманово. 

За стечаен судија се именува ЕмилиЈа Димитрова, судија на овој 
суд. 

За стечаен управник се определува Раде Спасовски од Куманово, 
ул. „Вараждинска" бр. 30, тел. 200-372. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
обврските кон стечајниот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања 
на доверителите на стечајниот должник на ден 16.VI. 1992 година во 
9,10 часот, соба број 81 на овој суд. 

Од Окружниот стопаснки суд во Скопје. (527) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Ст.бр.461/91 од 27.П1.1992 година, отвори стечајна постапка над Опш-
тественото претпријатие за промет на големо и мало „Вардар“ -
Скопје. 

За стечаен судија се именува Лилјана Савовска, судија на овој суд. 
За стечаен управител се определува Владо Стефановски од Скопје, ул. 
„Јуриј Гагарин" бр. 37, тел.227-500. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарување во рок од 30 дена по објавувањето на огалсот во 
„Службен весник на Република Макеоднија" до стечајниот совет на 
овој суд со пријави во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон сгечј-
ниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на 
пријавените побарувања на стечајниот должник на ден 26.V. 1992 
година во 10,45 во соба бр.81 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (528) 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 

Ст. брт. 87/90 од 20.1.1991 година отвори стечајна постапка над 
Мешовитото претпријатие „Јуел" од Кавадарци. 

За стечаен судија се определува Доно Стојанов, од Кавадарци ул. 
„Народна Младина“ бр. 9 тел. 76-195. 

Се Повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет иа 
овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат 
должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник, без 
одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побару-
вања на доверителите на стечајниот должник за ден 4. VI. 1992 година во 
11,15 часот, соба број 81 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (529) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Ст. бр. 188/91 од 24. IX. 1991 година, ото ири стечајна постапка над Прет-
пријатието за внатрешен и надворешен промет „Мацкин" од Скопје, 
ул. „Ордан Чопела“ бр. 116. 

За стечаен судија се именува Мируша Еленовска, судија на овој 
,суд. За стечен управник се назначува Стево Ристески од СКОПЈС, бул. 
„ЈНА“ бр.54/3, тел.221-298. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот до 
стечајниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуват должниците на стечајниот должник да ги намират 
долговите кон стечајниот должник, без одлагање. Се закажува рочиш-
те за испитување на пријавените побарувања на доверителите за 
4. VI. 1992 во 10,45 ч., соба бр. 81 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (530) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дек со решение 

Ст.бр.558/91 од 24.111.1992 г. отвори стечајна постапка над Земјодел-
ската задруга „Балинци“ од с. Ба л инци- В ал а и дово. 

За стечаен судија се именува Стефка Чесноска, судија на овој суд. 
За стечаен управител се определува Зајков Марко од с. Јосифово, 
Валандово, ул. „Маршал Тито“ бр 13, тел.0902-86-188. 

Се повиквуаат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на 
овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат 
должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник, без 
одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побару-
вања на доверителите на стечајниот должник за 26 V. 1992 г. во 10,00 ч., 
соба бр 81 на ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (531) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Ст.бр. 1656/91 од 16X11 1991 година отвори стечајна постилка над 
Градежно-занаетчиската задруга „Конструктор“ - Скопје За стечаен 

судија се именува Димитар Адамов, судија на ОВОЈ суд. За стечаен 
управител се определува Владимир Стефановски од Скопје, ул. ,,Јуриј 
Гагарин" бр.37, тел.227-300. 

Се повикуваат доверителтие на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на 
овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуват 
должниците да ги намират долговите на стечајниот должник без 
одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побару-
вања на доверителите на стечајниот должник на ден 4. VI-1992 год. во 11 
часот, соба бр.81, на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (532) 

О Б Ј А В А 
Вр з основа на член 20-а од З а к о н о т за данокот од 

доходот („Службен весник на С Р М “ , бр. 42/80, 38/81, 
22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 
36/89, 43/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 и „Службен 
весник на Република Македонија“ , бр. 36/91 и 55/91) и 
член 175 став 3 од З а к о н о т за даноциве на граѓаните 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 50/87, 7/88, 51/88, 
7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 21/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/92), Републичкиот завод 
за статистика го утврдува и објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 1992 ГОДИНА 
Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-

блика Македонија , во периодот јануари-април 1992 
година, во однос на просечните цени на мало во 1991 
година, изнесува 386.8%. Директор 

Светлана Антоновска , с .р . 
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