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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛО-
ВИТЕ ЗА ЗЕМАЊЕ, РАЗМЕНУВАЊЕ, ПРЕНЕСУ-
ВАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕКО-

ВОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за условите за земање, раз-
менување, пренесувана и пресадувана делови од чове-
ковото тело заради лекување, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 7 јуни 1995 година. 

Број 08-2136/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р, 

З А К О Н 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЗЕМАЊЕ, ,РАЗМЕНУВАЊЕ, 
ПРЕНЕСУВАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ ДЕЛОВИ ОД 

ЧОВЕКОВОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ 
Член 1 

Со овој закон се пропишуваат условите под кои мо-
жат да се земаат, чуваат, обработуваат, разменуваат, 
пренесуваат и пресадуваат делови од човековото тело 
заради лекувана, како и правата, обврските и условите 
што треба да ги исполнуваат здравствените организа-
ции и други организации што вршат работи што се 
однесуваат за земањето, обработката, чувањето, раз-
менувањето, пренесувањето и пресадувањето делови од 
човековото тело заради лекување. 

Член 2 
Земање и пресадувано делови од човековото тело 

заради лекувано може да се врши само во случаи кога е 
тоа медицински оправдано, кога е тоа најповолен начин 
за лекувано на болниот, кога не се загрозува животот 
на давателот или не му се нанесува трајно оштетување 
на здравјето и кога се-исполнети други услови предви-
дени со закон. 

Член 3 
Како делови од човековото тело што се земаат за 

пресадување заради лекување, во смисла на овој закон, 
се сметаат ткива, органи и клетки што претставуваат 
функционална целина ако: 

1) се земени од умрено лице откако врз основа на 
медицински критериуми и на пропишаниот начин, со 
сигурност е утврдено дека настапила смрт на тоа лице; 

2) се земени од живо лице - давател кој претходно е 
известен за евентуалниот ризик по неговото здравје и 
ако дал доброволна согласност во писмена форма; 

3) до пресадува!вето се чувани под услови што ја 
спречуваат нивната квалитативна промена или злоупо-
треба; 

4) е извршена обработка (типизација) кога совпаѓа-
њето на ткивата е услов за успешно пресадување и 

5) пред нивното пресадување е прибавена писмена 
согласност за евентуалниот ризик по здравјето на ли-
цето за чие лекување ќе се користат. 

Член 4 
Делови од телото на умрено лице можат да се земаат 

заради пресадувано откако е утврдено дека настапила 
мозочна смрт кај тоа лице. 

Смрт во смисла на став 1 на овој член претставува 
неповратен престанок на функцијата на мозокот утвр-
дена со клинички прегледи и други соодветни дополни-
телни испитувања пропишани со акт на Министер-
ството за здравство, по претходно мислење на соодвет-
ните клиники, односно Медицинскиот факултет. 

Смртта на лицето од кое може да се земаат делови 
од телото заради пресадување, ја утврдува комисија 
составена од најмалку тројца лекари определени од Ми-
нистерството за здравство, која со сигурност ќе утврди 
престанок на работа на мозокот. 

Министерството за здравство ги пропишува побли-
ските услови кои мораат да ги исполнуваат членовите 
на комисијата од стцв 3 на овој член. 

Член 5 
После секое земано делови од телото на умрениот 

заради' лекување, задолжително се врши обдукција на 
умрениот. 

Член 6 
Делови од телото на умрено лице можат да се земаат 

заради пресадувано, ако умреното лице додека било 
живо изречно не се противело. 

Изречно противење, во смисла на став 1 на овој 
член, се смета ако умреното лице додека било живо, 
писмено се изјаснило дека делови од неговото тело не 
сака да бидат користени за пресадување. 

Член 7 

Лекар, кој учествувал во лекувањето пред да на-
стапи мозочната смрт, односно во утврдувањето на 
смртта на тоа лице, не може да зема и пресадува делови 
од телото на умрено лице. 

Член 8 
Делови од телото на живо лице можат да се земаат 

од полнолетно и душевно здраво лице за пресадување 
заради лекувано, ако со тоа тешко не се наруши здрав-
јето на давателот, ако давателот е претходно и“звестен 
за евентуалниот ризик по неговото здравје и ако добро-
волно дал писмена согласност. 

По исклучок од став 1 на овој член, давател на ко-
скена срцевина може да биде малолетно лице. Соглас-
ност за давање на коскена срцевина од малолетното 
лице можат да дадат само неговите биолошки родите-
ли, 
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Согласноста за давање делови од телото заради пре-
садувал,е,ЈОД ,живо лице може да се отповика се до от-
почнувањето на зафатот. 

Член 10 
Согласноста за давање делови од телото заради пре-

садувања давателот може да ја услови, дадениот дел од 
телото да биде пресаден на определено лице, кое со 
истото сродство, брачен другар, посвоеник 
или посвоител. 

Ако давателот го условил давањето во корист на 
определено л ице, волјата на давателот може да се из-
мени само.ако можниот примател умре. 

Член 11 
Пресадување делови од човековото тело може да се 

врши са,мо, со писмена согласност на примателот, от-
како претходно е известен за евентуалниот ризик по 
неговото здравје. 

Ако примателот е малолетно или душевно заболено 
лице или ако не може да ја изрази својата волја поради 
состојбата во која се наоѓа, писмена согласност за пре-
садување дава неговиот родител, односно старател. 

Член 12 
Писмената согласност на давателот и примателот е 

полноважна ако е дадена без присила и по објаснува-
њето на природата и целта на земањето и пресадува-
њето на делови од телото, опасноста на која давателот, 
односно примателот се изложува и веројатноста на 
успехот на медицинскиот зафат. 

Објаснувањето од став 1 на овој член го дава лека-
рот кој не учествува во земаното или пресадувањето на 
делови од телото. 

Член 17 
Здравствените организации од член 16 на овој закон 

можат да внесуваат од странство или да изнесуваат од 
Република Македонија делови од човековото тело што 
се земени за пресадување, заради лекување во соглас-
ност со одредбите на овој закон, како и во рамките на 
договорената меѓународна соработка. 

Член 18 
Здравствените и други организации што вршат ра-

боти што се однесуваат на земање, обработка, размену-
вање, пренесување, чување или пресадување на делови 
од човековото тело заради лекување имаат, во врше-
њето на тие работи, право на првенство во превозот на 
лица и пренесувањето на делови од човековото тело со 
сите превозни средства на јавниот сообраќај и право на 
првенство во соопштувањето на вести во средствата за 
јавно информирање. 

Министерството за сообраќај и врски во согласност 
со Министерството за здравство и со Министерството 
за внатрешни работи донесува пропис за начинот на 
остварувањето на правото на првенство во превозот на 
лица и преносот на делови од човековото тело со сред-
ствата на јавниот сообраќај. 

Член 19 ' 
Здравствените и други организации што земаат, 

обработуваат, испитуваат совпаѓање на ткива, чуваат, 
разменуваат, пренесуваат или пресадуваат делови од 
човековото тело заради лекување водат посебна еви-
денција за вршењето на тие работи и податоците и 
известувањата ги доставуваат до здравствената органи-
зација овластена од Министерството за здравство за 
вршење на работите на информативен центар за преса-
дување на делови од човековото тело (во натамошниот 
тексту информативен центар за трансплантација). 

Министерството за здравство пропишува кои пода-
тоци организациите од став 1 на овој член ги водат во 
посебна евиденција, како и начинот и роковите за до-
ставување на податоците и известувањата. 

Член 20 
Здравствената организација која зема делови од те-

лото на умрено лице заради пресадувана, сама или во 
соработка со здравствената организација која врши 
пресадување делови од човековото тело, зема делови 
од телата на умрени лица и ги обработува и доставува 
до здравствената организација која исполнува услови за 
вршена на испитување за совпаѓањето на ткивата. 

Здравствените организации што вршат испитување 
на совпаѓање на ткивата по извршената обработка -
типизација, деловите од човековото тело ги доставува 
до здравствената организација определена за нивно чу-
вана. 

Член 21 
За секоја работа на пресадување на делови од чове-

ковото тело се води медицинска документација и прото-
кол. Кон протоколот се приложуваат и други доку-
менти кои произлегуваат од одредбите од членовите 
6,8,9,10,11 и 19 на овој закон. 

Член 22 
Здравствените организации што вршат земање, 

обработка, чување, разменување и пресадување делови 
од човековото тело или вршат испитување за совпа-
ѓање на ткивата, должни се меѓусебно да соработуваат 

во разменувањето и давањето на соодветни податоци, за-
ради поуспешно вршење и научно и стручно унапреду-
вана на овој метод на лекување. 

Член 23 
Собирање, обработка и размена на податоци од зна-

чење за земање, определувана на совпаѓање и пресаду-

Член 13 
За давање делови од човековото тело заради преса-

дување не може да се земе никаков паричен или имотен 
надоместок. 

Како надоместок во смисла на став 1 на овој член се 
смета и даваното на услуги или давањето на какви и да 
било погодности. 

Член 14 
Делови од телото на живи лица можат да се земаат 

само во здравствената организација во која ќе се врши 
пресадувањето на тие делови, освен коскената срцеви-
на. 

Член 15 
Пресадување делови од човековото тело може да се 

врши, ако деловите до пресадувањето се чувани под 
услови кои ја спречуваат нивната квалитативна про-
мена и ако е извршена обработка (типизација) кога 
совпаѓањето на ткивото е услов за успешно пресаду-
вање. 

Здравствената организација која е овластена за чу-
вање на делови од човековото тело за пресадување е 
должна да обез( еди услови заради спречување на нив-
ната квалитативна промена. 

Член 16 
Земање, обработка, испитување за совпаѓање на 

ткивата, чување, изменувана и пресадување на делови 
од човековото тело заради лекување, се врши во здрав-
ствени организам и кои ги исполнуваат условите по 
однос на простор, опрема и кадар. 

Министерството за здравство ги утврдува условите 
од став 1 на овој член, по претходно мислена на соод-
ветните клиники, односно Медицинскиот факултет. 

Министерството за здравство објавува список на 
здравствени организации кои ги вршат работите од став 
1 на овој член во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
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ван,е делови од човековото тело врши информативниот 
центар за трансплантација со сите здравствени органи-
зации што вршат земање, определувала на совпаѓа-
њето и пресадувана на делови од човековото тело во 
земјата и со соодветните организации со кои се разме-
нуваат делови од човековото тело во странство. 

Покрај работите од став 1 на овој член информатив-
ниот центар за трансплантација ги врши следниве ра-
боти: 

1) подготвува единствени листи на чекана за преса-
дување по редот на итноста според клиничките индика-
ции и листи на чекање на високо сензибилизирани при-
матели и редовно им ги доставува на здравствените 
организации; 

2) го координира и организира преносот на делови 
од човековото тело и превозот на болни од и во стран-
ство; 

3) води регистар на писмените изјави за противење 
на давањето делови од човековото тело за пресадување 
и редовно го доставува до здравствените организации 
што вршат земање и пресадување и 

4) доставува периодични и годишен извештај за ра-
ботите од својот делокруг до Републичкиот завод за 
здравствена заштита и до Министерството за здрав-
ство. 

Член 24 
Надзор над спроведуваното на одредбите од овој 

закон и на прописите донесени врз основа на него во 
врска со внесувањето и изнесувањето на делови од чо-
вековото тело од Република Македонија што се земаат 
заради лекувано врши Министерството за здравство. 

Член 25 
Во случај на судски спор против било кој член од 

тимот кој учествува во земаното и пресадувањето на 
делови од човековото тело, тој има целосна правна 
заштита на сметка на организацијата каде што е врабо-
тен. 

Член 26 
Тој кој за каков и да било надоместок ќе даде дел од 

своето тело или дел од телото на друго живо или 
умрено лице заради пресадување или во тоа посредува, 
ќе се казни за кривично дело со затвор од три месеци до 
три години. 

Член 27 
Лекар кој заради пресадување ќе земе дел од телото 

на лице за кое според правилата на медицинската наука 
комисијата од член 4 став 3 на овој закон не утврдила 
дека настапила смрт, ќе се казни за кривично дело со 
затвор од шест месеци до три години. 

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни лекар 
кој заради пресадување ќе земе дел од телото на умрено 
лице кое кога било живо изречно во писмена форма се 
противело на земањето дел од телото или ако земе дел 
од телото на умрено малолетно или душевно заболено 
лице без претходна писмена согласност од родителот 
или старателот. 

Член 28 
Лекар кој заради пресадување ќе земе дел од телото 

на живо полнолетно душевно здраво лице без прет-
ходно прибавена писмена согласност од тоа лице или 
ако земе дел од телото на живо лице кое не е полно-
летно, кое е душевно заболено или е деловно неспо-
собно или ако земе коскена срцевина од малолетно 
лице без претходно прибавена писмена согласност од 
родителите, ќе се казни за кривично дело со затвор од 
три месеци до три години. 

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни за 
кривично дело лекар кој пред пресадувањето нема да 

прибави, во писмена форма, согласност од примателот, 
односно од неговиот родител или старател, ако прима-
тел е малолетно лице или душевно заболено лице или 
ако пресади дел од телото спротивно на волјата на 
давателот изразена вр дадената согласност. 

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни и 
одговорното лице во здравствената организација ако 
зема или пресадува делови од човековото тело или го 
испитува совпаѓаното за пресадување, а организацијата 
не ги исполнува условите за тоа пропишани со овој 
закон и со прописите донесени врз основа на овој закон. 

Член 29 
Со парична казна од Четири до десет плати ќе се 

казни за прекршок здравствената организација ако: 
1) по земаното на делови од телото на умрениот 

заради пресадувано не изврши обдукција на умрениот 
(член 5); 

2) во земањето и пресадувањето на дел од човеко-
вото тело учествува лекарот кој учествувал во лекува-
ното пред да настапи смртта или како член на комиси-
јата учествувал во утврдуваното на смртта на лицето 
(член 7); 

3) на давателот, односно на примателот на дел од 
човековото тело, пред почетокот на зафатот, не му 
даде објаснувано за природата и целта на земаното и 
пресадувањето на делови од телото и за опасностите на 
кои се изложува давателот, односно примателот (член 
12); 

4) земано на дел од телото на живо лице заради 
пренесувано и пресадувано на тој дел не заврши во 
иста здравствена организација, освен коскена срцевина 
(член 14); 

5) земениот дел од човековото тело не го чува под 
посебни услови кои ја спречуваат неговата квалита-
тивна промена (член 15 став 2) и 

6) врши земано, обработка, испитување за совпа-
ѓање на нотата , чување, разменувано и пресадување 
на делови од човековото тело заради лекување, а не ги 
исполнува условите по однос на просторот, опремата и 
кадарот (член 16). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во здравствената органи-
зација со парична казна од една половина до две плати. 

Член 30 
Со парична казна од четири до десет плати ќе се 

казни за прекршок и информативниот центар за транс-
платација ако не ги врши или неуредно ги врши рабо-
тите за чие вршено е обврзан со овој закон (член 23). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во здравствената органи-
зација со парична казна од една половина до две плати. 

Член 31 
Со парична казна од четири до десет плати, ќе се 

казни за прекршок организација која превезува лица 
или предмети со превозни средства на јавниот сообра-
ќај, ако на здравствената организација не и обезбеди 
првенство при превозот на лица и при пренесувањето 
на далови од човековото тело за пресадувано заради 
лекување (член 18 став 1). 

Со паричната казна од став 1 на овој член ќе се 
казни за прекршок и организацијата која се занимава со 
јавно информирано, односно со пренесувано на вести, 
ако на здравствената организација не и обезбеди првен-
ство во соопштувањето на вести во врска со земано, 
разменување, чување, пренесувано или пресадување на 
делови од човековото тело (членД8 став 1). 

За дејствијата од ставовите 1 и 2 на овој член ќе се 
казни за прекршок и одговорното лице во организаци-
јата која врши превоз со средства на јавниот сообраќај, 
односно организацијата која се занимава со јавно нн-
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формирање, со парична казна од една половина до две 
плати. 

Член 32 
Министерството за здравство ќе ги донесе пропи-

сите од членовите 4 став 4,16 став 2 и 19 став 2 на овој 
закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

До донесувањето на прописите од став 1 на овој член 
ќе се применуваат прописите донесени врз основа на 
Законот за земање и пресадување делови од човеко-
вото тело заради лекување („Службен весник на СРМ“ 
број 29/83 и 15/95) и Законот за условите за земање и 
пресадување на делови од човековото тело („Службен 
лист на СФРЈ" број 63/90, 22/91 и 15/95). 

Член 33 
Здравствените организации се должни да го усогла-

сат своето работење со одредбите на овој закон и про-
писите донесени врз основа на овој закон во рок од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 34 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

стануваат да .важат Законот за земање и пресадување 
делови од човековото тело заради лекување („Службен 
весник на СРМ“ број 29/83 и 15/95) и Законот за усло-
вите за земање и пресадување на делови од човековото 
тело („Службен лист на СФРЈ" број 63/90, 22/91 и 15/ 
95). 

Член 35 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

749. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНА 

АКАДЕМИЈА 

Се прогласува Законот за Воена академија, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 7 јуни 1995 година. 

Број 08-2138/1 Претседател 
7 јуни 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Ккро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ВОЕНА АКАДЕМИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се основа Воена академија за образо-
вание на кадри за потребите на Армијата на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Армија). 

Член 2 
Воената академија (во натамошниот текст: Акаде-

мија) е воена високо образовна и научно-истражувачка 
установа. 

Член 3 
Академката има својство на правно лице. 

Член 4 
Одредбите од Законот за насоченото образование и 

Законот за научно-истражувачката дејност соодветно 
се применуваат и во работата на Академијата, доколку 
со овој закон поинаку Не е определено. 

И. ДЕЈНОСТ И РАКОВОДЕЊЕ СО 
АКАДЕМИЈАТА 

Член 5 
На Академијата се организираат и остваруваат сту-

дии за VIII степен на стручна подготовка за родовите 
на копнената војска на Армијата, постдипломски сту-
дии и докторат на науки од областа на воената страте-
гија, оператика и тактика и научно-истражувачката деј-
ност од дисциплините што се негуваат на неа. 

Покрај работите од став 1 на овој член, на Академи-
јата се остварува и стручно оспособување и усовршу-
вање на лица со високо образование за службите на 
копнената војска на Армијата. 

Член 6 
Студиите на Академијата за стекнување на VIII сте-

пен на стручна подготовка (високо образование) се ор-
ганизираат само како редовни студии и траат четири 
години. 

Член 7 
За стекнување VII2 степен на стручна подготовка 

(постдипломски студии) на Академијата се организи-
раат студии за научно усовршување (магистратура) и 
студии за стручно усовршување (специјализација). 

По завршувањето на студиите за научно усовршу-
вање, лицето се стекнува со магистратура од областа на 
воените науки. 

По завршувањето на студиите за стручно усовршу-
вање на Академијата, лицето се стекнува со специјали-
зација за командни и штабни должности во Армијата. 

Специјализацијата за командни и штабни должности 
во Армијата трае најмалку една година. 

Член 8 
Академијата врши и научно-истражувачка работа, 

како интегрален дел на вкупната дејност и основа за 
остварување на наставно-образовната работа. 

Работите од став 1 на овој член поблиску се уреду-
ваат со Статутот на Академијата. 

' Член 9 
Наставните планови и програми на Академијата за 

високото образование и постдипломски студии, како и 
за стручно оспособување и усовршување на лицата за 
родовите и службите на Армијата се донесуваат со 
претходна согласност на министерот за одбрана. 

Член 10 
Научно-истражувачката работа на Академијата се 

изведува според Програмата за научно-истражувачка 
работа и другите форми на научно-истражувачката деј-
ност од значбње за одбраната. 

Резултатите од научните истражувања можат да ги 
користат претпријатијата и други правни лица, и можат 
да се објават, со претходна согласност на министерот за 
одбрана. 

Член 11 

Статутот на Академијата го донесува наставно-на-
учниот совет по претходно мислење од министерот за 
одбрана. 

Работните места во Академијата со правилникот ги 
утврдува деканот на Академијата, по претходна соглас-
ност од министерот за одбрана. 
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Член 12 
Со работата на Академијата раководи декан. 
Деканот на Академијата е воен старешина кого го 

поставува и разрешува министерот за одбрана од редот 
на наставно-научните и научните работници. 

1. Прием на питомци 
Член 13 

Прием на кандидати за високо образование на Ака-
демијата се врши врз основа на конкурс што го распи-
шува министерството за одбрана (во натамошниот 
текст: Министерство). 

Конкурсот го спроведува комисија на Академијата, 
составена од пет члена од кои два члена именува мини-
стерот за одбрана. 

Изборот на кандидатите го врши Наставно-науч-
ниот совет на Академијата на предлог од комисијата. 

Бројот на студентите на Академијата за секоја 
учебна година го определува министерот за одбрана. 

Член 14 
Право на учество на конкурсот за прием на Акаде-

мијата имаат кандидати кои: 
- се државјани на Република Македонија; 
- завршиле IV степен на стручна подготовка; 
- не се постари од 21 година; 
- се психофизички способни и 
- ги исполнуваат посебните услови за прием опреде-

лени со Статутот на Академијата. 
Психофизичката способност ја утврдува посебна 

стручна воено-лекарска комисија формирана од Мини-
стерството. 

Член 15 
На Академијата можат да студираат и припадници на 

вооружените сили на странски држави. 
Условите за прием и школување на лицата од став 1 

на овој член со Правилник ги утврдува министерот за 
одбрана. 

Член 16 
Со запишување на Академијата кандидатот се сте-

кнува со статус на питомец. 

2. Интернатско сместување 
Член 17 

Питомците во текот на студиите на Академијата 
задолжително престојуваат во Академијата (интернат-
ско сместување). 

Во Академијата можат да бидат сместени и лица кои 
се упатени на стручно оспособување и усовршување, за 
време додека трае оспособувањето, односно усовршу-
ваното. 

Член 18 
За време на студиите на питомците им се обезбе-

дува: 
- сместувало и исхрана, униформа, долна облека и 

обувки, учебници и други предмети и помагала по-
требни за студираното, без надоместок; 

здравствено и инвалидско осигурување, доколку 
тоа не им е обезбедено по друг основ; 

- месечни парични примања за намирувало на неоп-
ходните лични потреби и 

- патни трошоци за доаѓало на Академијата и вра-
ќано дома секоја учебна година и при полугодишнирт 
распуст, како и патни и други трошоци при упатувало 
на практика од Академијата одобрени од деканот на 
Академијата. 

Висината на месечните парични примања за намиру-
вало на неопходните лични потреби и висината на тро-
шоците од став 1 алинеја 4 на овој член со правилник ја 
утврдува министерот за одбрана. 

Член 19 
Посебните права и обврски меѓу питомците и Ака-

демијата се уредуваат со договор во согласност со Ста-
тутот на Академијата. . 

Член 20 
За време на студиите питомците носат униформа со 

пропишани ознаки за питомците. 
Ознаките и носењето на униформата со правилник 

ги утврдува министерот за одбрана. ; 1 г. 
Член 21 

Заради повреда на должностите и неисполнување на 
обврските спрема питомецот се применува, освен мер-
ките утврдени со Законот за насочено образование и 
мерката забрана за излегување од објектите на Акаде-
мијата до 30 дена. 

Член 22 
Во текот на студиите питомците можат да повтору-

ваат само еднаш и во таа учебна година немаат право на 
интернатско сместување и права согласно член 18 на 
овој закон. 

Член 23 
Питомецот кој ќе ја заврши Академијата се сте-

кнува со стручен назив офицер од соодветен род, се 
произведува во чин потпоручник и се здобива со право 
да стапи на работа во Министерството во согласност со 
општиот акт за систематизација на работите и задачите 
на Министерството и општиот акт за организација и 
формација на Армијата. 

Член 24 
Питомецот кој ќе биде отстранет од Академијата по 

негова вина или ќе одбие да работи на работното место 
на кое ќе биде распореден по завршуваното, е должен 
да ги надомести трошоците за сместувало и исхрана и 
задоволување на другите воспитно-образовни потреби 
на Академијата, сразмерно на времето на студиите. 

3. Прием на лица на стручно оспособување и усовршу-
вање 

Член 25 
Прием на лица на стручно оспособување и усовршу-

вало за службите на копнената војска на Армијата се 
врши соодветно на одредбите на член 13 од овој закон. 

Стручното оспособување и усовршување трае до 
една година. 

Право на учество на конкурс за стручно оспособу-
вано и усовршување имаат лица кои се здобиле со ви-
соко образование, не се постари од 28 години, го отслу-
жиле воениот рок и ги исполнуваат и условите утврдени 
во алинеите 1, 4 и 5 на член 14 од овој закон. 

По завршуваното на стручното оспособување и 
усовршување, лицата се стекнуваат со стручен назив 
офицер од соодветната служба и се произведуваат во 
чин поручник. 

Лицата од став 4 на овој член имаат право на прием 
во службата во постојаниот состав на Армијата. 

III. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКАДЕМИЈАТА 

Член 26 
Средствата за финансирано на дејноста на Академи-

јата се обезбедуваат од Буџетот на Републиката, како и 
од други извори во согласност со закон. 

IV. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 27 
Прописите и општите акти што се однесуваат на 

правата, должностите и обврските на воените старе-
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шини на служба во постојаниот состав на Армијата, 
соодветно ..се применуваат и на воените старешини ра-
споредени на работа во Академијата. 

Член 28 
Надзор на реализацијата на наставните планови и 

програми на Академијата врши Министерството. 

V. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 
До конституира!вето на Академијата, Установата за 

обучувано на воени старешини во состав на Министер-
ството продолжува со работата и со задачите за кои е 
основана. 

Питомците кои се дошколуваат на Установата за 
обучување на воени старешини, продолжуваат да сту-
дираат според постојните наставни планови и програми 
до почетокот на учебната 1995/96 година. 

Член 30 
Работниците, опремата, инвентарот и другите сред-

ства што ги користи Установата за обучување на воени 
старешини ги презема Академијата за извршување на 
дејноста утврдена со овој закон. 

Член 31 
Подготовките за почеток на работата на Академи-

јата ги %рши матичната комисија која ја формира Ми-
нистерството. 

Матичната комисија ја сочинуваат пет члена, од кои 
три се работници со наставно-научни звања од областа 
на одбраната, а два члена се работници со наставно-
научни звања од други области. 

Член 32 
За вое нестручните и военоспецијалистичките пред-

мети, по исклучок, настава може да држат и лица со 
високо образование и постигнати резултати во прак-
тичната работа во областа на одбраната. Овие лица 
можат да бидат ангажирани најмногу до шест години од 
денот на влегувано во сила на овој закон, а нивниот 
ангажман се уредува со посебен правилник на министе-
рот за одбрана. 

Член 33 
Академијата ќе почне со работа во учебната 1995/% 

година. 
Член 34 

Питомците кои на денот на влегување во сила на 
овој закон со дошколување во Установата за обучување 
на воени старешини во состав на Министерството ги 
положиле испитите и дипломскиот испит според на-
ставниот план и програма на таа Установа во текот на 
1992, 1993, 1994 и 1995 година, се стекнуваат со високо 
образование со стручен назив офицер од соодветен род, 
се произведуваат во чин потпоручник и се здобиваат со 
право да стапат на работа во Министерството, односно 
на служба во Армијата. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 35 

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе 
се донесат во рок од три месеци од денот на неговото 
влегување во сила. 

Член 36 
Со денот на влегува н,ето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за воените школи и научно-
истражувачки!^ установи на југословенската народна 
армија („Службен лист на СФРЈ" број 12/78 и 43/86). 

Член 37 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

750. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДБРАНА 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

одбрана, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 7 јуни 1995 година. 

Број 08-2137/1 Претседател 
7 јуни 1995 година н а Република Македонија, 

Скопје К иР° Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собр анието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДБРАНА 

1 Член 1 
Во Законот за одбрана („Службен весник на Репу-

,блика Македонија“ број 8/92) во членот 124 зборовите: 
„од 2 до 6 илјади динари“ се заменуваат со зборовите: 
„од три десетини до една половина од плата“. 

Член 2 
Во член 125 став 1 зборовите: „од 20 до 50 илјади 

динари“ се заменуваат со зборовите: „од десет до два-
есет плати“. 

Во став 2 зборовите: „од 2 до 6 илјади динари“ се 
заменуваат со зборовите: „од една до три плати“. 

Член 3 
Во член 126 став 1 зборовите: „од 20 до 50 илјади 

динари“ се заменуваат со зборовите: „од десет до два-
есет плати“ 

Во став 2 зборовите: „од 2 до -6 илјади динари“ се 
заменуваат со зборовите: „од една до три плати“. 

Член 4 
Во член 127 зборовите: од 20 до 50 илјади динари“ се 

заменуваат со зборовите: „од една до три плати“. 
Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

751. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА САНИРАЊЕ НА ПО-
СЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО ОПШТИ-
НИТЕ БИТОЛА, ДЕМИР ХИСАР, ОХРИД И 

РЕСЕН 
Се прогласува Законот за обезбедување на средства 

за санирано на последиците од земјотресот во општи-
ните Битола, Демир Хисар, Охрид и Ресен, 
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што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 7 јуни 1995 година. 

Број 08-2141/1 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонка, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА САНИ-
РАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО 
ОПШТИНИТЕ БИТОЛА, ДЕМИР ХИСАР, ОХРИД 

И РЕСЕН 
Член 1 

Со овој закон се обезбедуваат средства за санирање 
на последиците од земјотресот што го погоди подрач-
јето на општините Битола, Демир Хисар, Охрид и Ре-
сен на 1 септември 1994 година. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон се обезбедуваат 

со издвојување од: 
- средствата наменети за плати на претпријатијата и 

други правни и физички лица, органите на управата, 
АРМ, во висина на по една просечна еднодневна нето 
заработувачка по вработен, за месецот за кој се издво-
јуваат средствата кај правното и физичкото лице при 
исплата на платите во месеците јуни и септември 1995 
година; 

-личните примања на лицата кои самостојно вршат 
стопанска и професионална дејност, во висина на по 
една просечна еднодневна заработувачка од утврдената 
нето плата на која лицето го пресметува персоналниот 
данок од доход, во месеците јуни и септември 1995 го-
дина; 

- личните примања на лицата кои остваруваат при-
ходи од земјоделска дејност, во висина од 0,2% од ката-
старскиот приход кој служи како основица за утврду-
вање на данок за 1995 година и 

- средствата наменети за пензии на корисниците на 
пензиско и инвалидско осигурување, во висина од ед-
нодневен износ на пензиите исплатени во месеците јуни 
и септември 1995 година. 

Средствата од став 1 алинеи 1, 2 и 4 на овој член се 
издвојуваат при исплатата на платите, односно пензи-
ите во определените месеци. 

Доколку обврзниците за плаќање на обврската од 
став 1 на овој член не вршат исплата на платите,ч од-
носно пензиите во определените месеци обврската од 
овој закон ја намируваат при првата наредна исплата на 
платата, односно пензијата. 

Пресметувањето на износот од став 1 алинеја 3 на 
овој член го врши органот за јавни приходи, при утврду-
вањето на годишниот данок. 

Член 3 
Од плаќање на обврската од член 2 на овој закон, се 

ослободува Фондот за пензиско и инвалидско осигуру-
вање, за делот на средствата наменети за исплата на 
најнискиот износ На пензијата. 

Член 4 
Средствата што се издвојуваат по овој закон не под-

лежат на привремена забрана на располагањето со дел 
од општествените средства на Републиката. 

На средствата што се издвојуваат според член 2 на 
овој закон не се пресметуваат и не се плаќаат даноци и 
придонеси. 

Член 5 
Средствата од член 2 на овој закон сеуплатуваат на 

посебна републичка сметка - Средете за солидарноста 
за санирано на последиците од земјотресот во општи-
ните Битола, Демир Хисар, Охрид и Ресен. 

Член 6 
Средствата од член 4 на овој закон се пренесуваат на 

општините Битола, Демир Хисар, Охрид и Ресен во 
сооднос со утврдените штети според методот за сана-
ција до првобитна состојба на објектите чии оштету-
ван,а се од III, IV и V степен, верифицирани-од'репу-
бличката комисија за процена и утврдувано на виси-
ната на штетата од елементарни непогоди, и тоа: -
-Битола "73,7%, 
- Демир Хисар '“ 10,6%, 
-Охрид 2,1%, и 
-Ресен 13,6% 

Средствата од став 1 на овој член општината ќе ги 
доделува на крајните корисници како неповратни сред-
ства според документацијата за процена на штетата. 

Член 7 
Поблиски критеруми и начини на користено на 

средствата обезбедени со овој закон утврдуваат собра-
нијата на општините Битола, Демир Хисар, Охрид и 
Ресен. Член 8 

За користеното на средствата што се обезбедуваат 
со овој закон собранието на општината и поднесува 
трр|есечен извештај на Владата на Република Македо-
нија, а Владата на Република Македонија - конечен 
извештај на Собранието на Република Македонија. 

Член 9 
Министерот за финансии по потреба ќе го пропише 

начинот и постапката за пресметување и плаќање на 
средствата од член 2 на овој закон. 

Член 10 
Контрола над издвојувањето и уплатувањето на 

средствата од член 2 на овој закон врши Заводот за 
платен промет и Управата за јавни приходи. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 
752. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ 
МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА СОЦИЈАЛНА 

РЕФОРМА И ТЕХНИЧКА ПОМОШ 
Се прогласува Законот за задолжување на Репу-

блика Македонија кај Меѓународното здружение за 
развој за реализација на Проектот за социјална ре-
форма и техничка помош, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 7 јуни 1995 година. 

Број 08-2143/1 Претседател 
7 јуни 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република, 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА 
РАЗВОЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА 
СОЦИЈАЛНА РЕФОРМА И ТЕХНИЧКА ПОМОШ 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Меѓународ-

ното здружение за развој со кредит во износ од 
9.000.000 Специјални права на влечење (14.000.000 
САД долари) за реализација на Проектот за социјална 
реформа и техничка помош. 

Член 2 
Условите и начинот на користено на кредитот од 

член 1 на овој закон ќе се утврдат со договорот кој ќе се 
склучи меѓу Република Македонија и Меѓународното 
здружение за развој. 

Во име на Република Македонија, договорот од став 
1 на овој член ќе го потпише министерот за,.финансии 
или од него овластено лице. 

Член 3 
Рокот за отплата на кредитот од член 1 на овој закон 

е 25 години со грејс период од 10 години. Кредитот се 
отплатува во полугодишни рати кои пристигнуваат на 
15 април и 15 октомври секоја година, почнувајќи од 15 
октомври 2005 година. 

На неповлечените средства од кредитот се плаќа 
провизија по стапка што ја пропишува Меѓународното 
здружение за развој, но не поголема од 0,50% годишно. 
Провизијата се пресметува 60 дена од денот на влегу-
вање во сила на договорот за кредит до денот на повле-
кување на средствата. 

На повлечениот износ од главнината на кредитот 
што пристигнува за плаќано се плаќа провизија за 
услуги по стапка од 0,75% годишно. 

Провизијата од ставовите 2 и 3 на овој член се плаќа 
полугодишно, на 15 април и 15 октомври секоја година. 

Член 4 
Република Македонија кредитот од член 1 на овој 

закон ќе го отплатува со средства од Буџетот на Репу-
блика Македонија. Член 5 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

753. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ 
МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА ПРИСПОСО-
БУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ СЕКТОР И ПРЕТ-

ПРИЈАТИЈАТА 
Се прогласува Законот за задолжувано на Репу-

блика Македонија кај Меѓународното здружение за 
развој за реализација на Проектот за приспособување 
на финансискиот сектор и претпријатијата, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 7 јуни 1995 година. 

Број 08-2142/1 Претседател 
7 јуни 1995 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА 
РАЗВОЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА 
ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ СЕК-

ТОР И ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
Член 1 

Република Македонија се задолжува кај Меѓународ-
ното здружение за развој со кредит во износ од 
54.700.000 Специјални права на влечење (85.000.000 
САД долари) за реализација на Проектот за приспосо-
бување на финансискиот сектор и претпријатијата. 

Член 2 
Условите и начинот на користено на кредитот од 

член 1 на овој закон ќе се утврдат со договорот кој ќе се -
склучи меѓу Република Македонија и Меѓународното 
здружение за развој. 

Во име на Република Македонија договорот од став 
1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии 
или од него овластено лице. 

Член 3 
Рокот за отплата на кредитот од член 1 на овој закон 

е 25 години, со грејс период од десет години. Кредитот 
се отплатува во полугодишни рати кои пристигнуваат 
на 15 април и 15 октомври секоја година, почнувајќи од 
15 октомври 2005 година. 

На неповлечените средства од кредитот се плаќа 
провизија по стапка што ја пропишува Меѓународното 
здружение за развој, но не поголема од 0,50% годишно. 
Провизијата се пресметува 60 дена од денот на влегува-
њето во сила на договорот за кредит до денот на повле-
кување на средствата. 

На повлечениот износ од главнината на кредитот 
што пристигнува за плаќање се плаќа провизија за 
услуги по стапка од 0,75% годишно. 

Провизијата од ставовите 2 и 3 на овој член се плаќа 
полугодишно, на 15 април и 15 октомври секоја година. 

Член 4 
Република Македонија кредитот од член 1 на овој 

закон ќе го отплатува со средства од Буџетот на Репу-
блика Македонија. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

754. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од Зако-
нот за помилување („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Потполно се ослободува од натамошно извршување 

на казната затвор осуденото лице: 
1. Драге Славко Павлов од Кратово. 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им се 

заменува со условна осуда за време од 1 година на осу-
дените лица: 

1. Ментор Нафис Тафилоски, од с. Лабуништа, во 
траење од 2 месеци, 

2. Ангелко Корун Коруноски од с. Вевчани, во тра-
ење од 3 месеци, 
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3. Амит Раим Азизи од с. Туин-Кичево, во траење 
од 3 месеци, 

4. Емини Шабан Ваит од Кичево, во траење од 3 
месеци. 

III 

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

Бр. 08-533 Претседател 
9 јуни 1995 година на Република Македонија, 

Скопје КиР° Глигоров, с.р. 

755. 
Врз основа на член 91 став 1 алинеја 11 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“, 
бр. 31/91) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 22.05.1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА АМБАСАДОР НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРИНЦИПАТОТ ЛИХ-

ТЕНПГГАЈН 
Член 1 

За амбасадор на Република Македонија во Принци-
патот Лихтенштајн се именува д-р Срѓан Керим. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Број 23-1911/1 Претседател на Владата на 
22 мај 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

756. 
Врз основа на точка 3, став 8 од Одлуката за девиз-

ната политика и Проекцијата на платниот биланс на 
Република Македонија за 1995 година („Службен вес-
ник на Република Македонка“ бр. 70/94) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), 
Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АУКЦИСКА РАСПРЕДЕЛБА НА УТВРДЕ-
НИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА 

ПООДДЕЛНИ СТОКИ ДО КРАЈОТ НА 1995 ГОДИНА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот и 
роковите во кои се спроведува аукциска распределба на 
утврдените или на дел од утврдените контингенти за 

извоз и увоз на поодделни стоки наведени во Списокот 
на стоките со форми на извозот и увозот, кој е составен 
дел на Одлуката за распоредување на стоките на форми 
на извозот и увозот („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 81/93, 52/94 и 57/94). 

Аукциската распределба се врши со усно јавно над-
давање на учесниците (во натамошниот текст: надда-
вање). 

2. Право на учество на наддавањето имаат претпри-
јатија и другите правни лица регистрирани за вршење 
на надворешно-трговскиот промет со стоките за кои се 
врши распределба на утврдените или на дел од утврде-
ните контингенти (во натамошниот текст: претприја-
тија) и претприемачите. 

3. Определувањето на стоките и на нивните контин-
генти или дел од контингенти за кои се врши наддавање 
ве врши со акт на Владата на Република Македонија. 

4. Наддавањето го спроведува Министерството за 
надворешни работи. 

5. Министерот за надворешни работи образува Ко-
мисија за спроведување на наддавањето (во натамош-
ниот текст: Комисија) која ја сочинуваат претседател и 
негов заменик и пет члена и нивни заменици; од кои по 
еден член и нивен заменик се именуваат од Министер-
ството за стопанство, Министерството за финансии и 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

И. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАДДАВАЊЕТО 

6. Комисијата го објавува наддавањето во дневниот 
печат и на огласната табла на Министерството за над-
ворешни работи најдоцна пет дена по влегувањето во 
сила на актот на Владата на Република Македонка со 
кој се утврдува обемот на контингентите за извоз и увоз 
на стоки, а најрано десет дена пред одржување на над-
давањето. 

Објавата особено содржи: 
- место, ден и час на одржување на наддавањето; 
- вид на стоката и големина на контингентот или на 

дел од контингентот што се распределува со наддавање; 
- големина на еднаквите делови по единица мерка на 

утврдениот контингент или на дел од контингентот кои 
се распределуваат со наддавање; 

- почетен денарски износ по единица мерка на сто-
ката која се распределува по пат на наддавање; 

- минимален број на учесници во наддавањето; 
- ограничување на делот од контингентот кој може 

да го добие поодделен учесник во наддавањето; 
- износ на котизација за учество на наддавањето; 
- сметка на која треба да се уплати котизацијата; 
- рок за извршување на извозот односно увозот; 
- рок и начин за доставување на пријавите. 
7. Претпријатијата и претприемачите учествуваат 

во наддавањето со поднесување на писмена пријава. 
Пријавата се поднесува до Министерството за надво-

решни работи. 
Во пријавата треба да се наведе: 
- за претпријатијата: називот на претпријатието, 

адресата, телефонот; 
- за претприемачите: име и презиме на претприема-

чот, назив на дуќанот, адресата и телефонот; 
- име и презиме на овластениот претставник на 

претпријатието или претприемачот; 
- број на жиро-сметката на учесникот во наддава-

њето доколку со таква располага. 
Пријавата ја пополнува овластено лице на учесни-

кот во наддавањето со наведување полно име и пре-
зиме. 

Кон пријавата претпријатието учесник во наддава-
њето приложува доказ дека е регистрирано за вршење 
на надворешно-трговски промет, а претприемачот при-
ложува изјава дека извозот односно увозот на стоката 
врз основа на контингент што би се добил со наддавање 
е извоз на сопствено производство или увоз за соп-
ствени потреби согласно одредбата на член 80, став 1 од 
Законот за надворешно-трговско работење („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 31/93, 41/93 и 78/ 
93). 

Кон пријавата се приложува и доказ за уплатен из-
нос на име котизација за учество во наддавањето. 

8. Пристигнувањето на пријавите се регистрира во 
специјален регистар кој што го води Министерството за 
надворешни работи. 
9. Висината на котизацијата за учество во наддавањето 

при распределба на утврдените или дел од утврдените 
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контингенти за извоз и увоз на поодделни стоки ја утвр-
дува Владата.. 

Висината на котизацијата од претходниот став на 
оваа Јдока р составен дел од оваа одлука (Прилог 1). 

III СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАДДАВАЊЕТО 

10: Наддавањето може да се спроведе ако Комиси-
јата работи во полн состав. 

Седниците на Комисијата ги свикува нејзиниот прет-
седател или, во отсуство на претседателот, неговиот 
заменик. . 

Комисијата може да донесе деловник за својата ра-
бота; 

Комисијата води записник за својата работа. 
11. На наддавањето учествува претставник на прет-

пријатието односно претприемачот или негов претстав-
ник, кој на Комисцата и приложува доказ за овластува-
њето за учество во наддавањето. 

12. На наддавањето Комисијата прво ги отвора пли-
ковите со пријавите по редоследот на стоките наведени 
во објавата и, доколку најде дека ги содржат сите еле-
менти наведени во објавата, ги прогласува за исправни. 

13. Еднаквите делови по единица мерка на утврде-
ниот контин?ент или на дел од контингентот од точка 6, 
став 2, алинеа 3 од оваа одлука им се распределуваат на 
учесниците во наддавањето кои ќе понудат 
највисок износ по редоследот на стоките во објавата до 
нивното исцрпување, имајќи го притоа предвид ограни-
чувањето од точка 6, став 2, алинеа 6 од оваа одлука. 

14. Комисијата по правило до крајот на работното 
време истиот ден кога е спроведено наддавањето, ги 
соопштува резултатите од истото на огласната табла на 
Министерството за надворешни работи. 

15. Учесниците во наддавањето на кои им е распре-
делен дел на утврдениот контингент се должни нај-
доцна десет дена по одржаното наддавано на Комиси-
јата да и достават доказ за уплата на постигнатиот из-
нос на наддавањето, а во полза на Буџетот на Репу-
блика Македонија. 

16. По прибавениот доказ од точка 15 од оваа одлука 
министерот за надворешни работи во рок од три дена 
донесува поединечни решенија за распределен извозен 
односно увозен контингент. 

17. Доколку некој од учесниците во наддавањето не 
постапи согласно одредбата на точка 15 од оваа одлука 
или доколку бројот на учесниците на наддавањето е под 
минималниот број содржан во објавата, за тој дел на 
контингентот постапката на наддавање се повторува во 
рок од 15 дена. 

Доколку и при повторената постапка настане некој 
од случаите од претходниот став од оваа точка, тој дел 
на контингентот се распределува согласно член 13, став 
2 од Законот за надворешно-трговско работење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/93, 
41/93 и 78/93). 

Поодделен контингент или дел на контингентот не 
се распределува доколку не се јави никој на наддава-
њето. 

18. Министерот за надворешни работи, по потреба, 
донесува поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука. 

. IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

19. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за аукциска распределба 
на утврдените контингенти за извоз и увоз на поод-
делни стоки за периодот јануари-март 1995 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/95 и 
20/95). ' 

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

Бр. 23-612/3 
5 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

( П р и л о г 1) 

ВИСИНА НА КОТИЗАЦИЈА ПО ПРОИЗВОДИ 
ЧИЈА РАСПРЕДЕЛБА СЕ ВРШИ СО АУКЦИЈА 

Прва група - 2.000 денари ТАР. БРОЈ 

Крап жив 0301.93 
Пастрмка свежа или разладена 0302.11 
Чоколадо, други производи во табли иди прачки со 
маса поголема од 2 кгр. или во течна состојба, маса, 
прав, гранули или во други форми 1806.20 
Џемови 2007.992 
Активен квасец 2102.10 
Печатена украсна хартија 4811.391 
Праски 0809.30 
Краставици приготвени или конзервирани 2001.101 
Корнишони приготвени шш'конзервирани 2001.109 
Пиперки подготвени, приготвени или 
конзервирани 2001.902 
Слатки пиперки, приготвени или 
конзервирани 2001.9091 
Домати цели или во парчиња 2002.10 
Друго 2002.90 
Ајвар 2004.9091 
Ајвар 2005.901 
Сок од домати 2009.992 
Сок од грозје; вклучувајќи и шира од грозје 2009.(50 
Сок од јаболко 2009.70 
Сок и концентрат од вишни 2009.802 
Лозова и комова ракија 2208.202 

Втора група - 3.000 денари 

Какао во прав со додаток на шеќер 1806.10 
Р'скав леб (криел) 1905.10 
Леб и слични производи зачинети 1905.20 
Двопек, тост леб и слични тост производи 1905.40 
Вина пенливи во садови до 2 литри 2204.109 
Други вина во садови до 2 литри 2204.21 
Вермут 2205.101 
Вињак, Коњак, Армањак и слично 2208.201 
Цигари што содржат тутун 2402.20 

Трета група - 5.000 денари 

Гуми за џвакање 1704.10 
Бела чоколада 1704.902 
Бонбони 1704.903 
Производи од шеќер, друго 1704.909 
Чоколадо, друго, во табли или прачки, полнети 1806.31 
Чоколадо, друго, во табли или прачки, 
исполнети 1806.32 
Чоколадо, друго 1806.90 
Слатки, бисквити, вафли и обланди 1905.30 
Леб, печива, друго 1905.90 

757. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за посебните 

давачки при увоз на земјоделски к прехранбени произ-
води („Службен весник на РМ“, број 2/94) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 38/90 и 64/94), Владата на Репу-
блика Македонија донесе 
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759. 
Врз основа на член 55 од Законот за надворешно-

трговско работење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 31/93, 41/93 и 78/93) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република 
Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПО-
ВРАТИ НА ЦАРИНИТЕ И ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДА-
ВАЧКИ И ЗА ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУ-

ВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ДАВАЧКА 
ПРИ УВОЗ НА РАФИНИРАНО МАСЛО ЗА ЈА-

ДЕЊЕ 
1. Се определува посебна давачка при увоз на рафи-

нирано масло за јадење Тарифен број на ЦТ 15 07.90 -
друго со шифра на тарифен став ЦГ15 07 90018 - друго, 
Тарифен број на ЦТ 15 12.19 - друго со шифра на 
Тарифен став на ЦТ15 1219 004 - друго и Тарифен број 
на ЦТ15 14 901 со шифра на тарифен став 15 14 90107 — 
од репка, во износ од 6,00 ден/дит. 

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

Број 23 1211/1 Претседател на Владата на 
12 јуни 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

758. 
Врз основа на член 3 од Законот за посебните да-

вачки при увоз на земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен весник на РМ“ број 2/94 и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90 и 64/94), Владата на Репу-
блика Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕ-
НИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈАТА И ДРУГИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ПЛА-

ЌААТ ПОСЕБНА ДАВАЧКА 

' 1. Во Одлуката за определување на земјоделските и 
прехранбените производи за кои при увозот претприја-
тијата и другите правни лица плаќаат посебна давачка 
(„Службен весник на РМ“ број 16/94, 29/94, 42/94, 46/94 
и 21/95) во точка 1, по потточката 17-а се додава нова 
точка 17-б, која гласи: 

Ред. Тарифен Тарифна 
бр. бр. наЦТ ознака на ЦТ Наименување на стоките 

17-6 
15.07. Солно масло и негови 

фракции, пречистени или 
непречистени, но хемиски 

немодификувани: 
15.07.09 15 07 90018 - друго 
15.12. Масла од семе на сончоглед 

шафраника и памуково 
семе и нивни фракции, пре-
чистени или ^пречистени, 
но хемиски немодифику-
вани; 

15.12.1 Масла од сончоглед и ша-
франика и нивни фракции; 

15.12.19 15 12 19004 - друго 
15.14 Масло од репка или масло 

од синап и нивни фракции, 
рафинирани или нерафини-
рани, но хемиски немоди-
фикувани; 

15.14.90 -Друго; 
15.14.90115 14 90107 — од репка 

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

Број 23-1009/1 Претседател на Владата на 
12 јуни 1995 годиш; Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1. Во Одлуката за поврати на царините и другите 
увозни давачки и за други мерки за поттикнувано на 
извозот („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 81/93), во точката 2, став 2, зборовите „Министер-
ство за односи со странство“ се заменуваат со зборо-
вите „Министерство за надворешни работи“, а зборо-
вите „неопходни за процесот на репродукцијата, а кои 
не се произведуваат во земјата“ се заменуваат со зборо-
вите „кои не се произведуваат во земјата, а се неоп-
ходни за процесот на репродукцијата“. 

2. Во точката 2, по став 2 се додава нов став 3 кој 
гласи: 

„По барање на претпријатието, Министерството за 
стопанство издава потврда дека по основ на издадените 
компензациони решенија од претходниот став се испол-
нети предвидените услови, односнб дека извозот на 
стоки и услуги се наплатува со увоз на суровини и ре-
проматеријали кои не се произведуваат во земјата, а се 
неопходни за процесот на репродукцијата“. 

3. Во точка 4, потточка 4 зборовите „Министерство 
за односи со странство“ се заменуваат со зборовите 
„Министерство за надворешни работи“. 

4. Во точка 7, став 3, потточка 6 зборовите „и увоз“ 
се бришат. 

5. Точка 9, став 1 се менува и гласи: 
„Претпријатиево што ќе извезе и наплати земјодел-

ско-прехранбени производи наброени во прилогот бр. 2 
кој што е составен дел на оваа одлука, има право на 
поттикнување на извозот и тоа: 

1) За добиточни преработки - по стапка од 16%; 
2) за јагнешко и овчо месо - по стапка од 30%; 
3) за грозје и вино - постапка од 12%; 
4) за овошје и зеленчук - по стапка од 5%; 
5) за ориз и преработки од ориз - по стапка од 5%; 

6. Во точка 12, став 2 зборовите „првото поднесу-
вање на барањето“ се заменуваат со зборовите „доби-
еното известување од Народната банка за отстрану-
вање на уочените неправилности“. 

7. Во точка 12, став 5, ред 5 и 10 зборовите „институ-
цијата на“ се заменуваат со зборовите „Заводот за“. 

8. Оваа одлука се однесува на наплатите по основ на 
извозот на стоки и услуги остварени од денот на нејзи-
ното влегување во сила, а кај наплатите по основ на 
извозот на јагнешко месо од 1.03.1995 година. 

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

Бр. 23-937/2 
5 јуни 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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Прилог 1 
Прилогот бр. 1 ,се дополнува и гласи: 

Стапки за поврати на царината-и другите увозни 
давачки по шифри на дејности согласно точка 5 од 
Одлуката 

ред. Дејност Шифра Стапка 
бр. на на 

дејноста поврат 

17а Производство и поправка 
на шински возила 01 151 3,90 

22а Производство на други 
електротехнички произ-
води 01 179 3,10 

Прилогот бр. 2 се менува и гласи: 
Прилог 2 

СПИСОК 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗ-
ВОДИ СО КОИ СЕ ПОТТИКНУВА ИЗВОЗОТ СО-

ГЛАСНО ТОЧКА 9 ОД ОДЛУКАТА 

I. Добиточни преработки 

1. Јагнешко и овчо месо - свежо, разладено, 
смрзнато или конзервирано: 

- тар . бр. 02.04 - Месо овчо или козјо, свежо, разла-
дено или смрзнато, освен тар. бр. 0204.50 

- т а р . бр. 1602.90 - други, приготвени или конзерви-
рани производи од месо (овчи гулаш) 

2. тар. бр. 0407.005 - кокошкини јајца, други 

II. Грозје и вино 

1. тар. бр. 0806.10 - грозје свежо 
2. тар. бр. 22.04 - вино од свежо грозје, вклучувајќи 

зајакнати вина, шира од грозје, освен онаа од тар. бр. 
20.09 

3. тар. бр. 22.05. - вермут и други вина од свежо 
грозје, ароматизирани со растенија или со средства за 
ароматизација 

4. тар. бр. 2208.902 - вински дестилат 

1П. Овошје и зеленчук 

1. тар. бр. 0702.00 - домати, свежи или разладени 
2. тар. бр. 07.04 - зелка, карфиол, келераба, кељ и 

сличен зелковиден зеленчук за јадење, свежи или ра-
зладени 

3. тар. бр. 0707.00 - краставици и корнишони, свежи 
или разладени 

4. - тар . бр. 0709,60- пиперки, свежи или разладени 
- тар. бр. 0710.801 - пиперки смрзнати 
5. Зеленчук, привремено конзервиран, непогоден за 

непосредна исхрана 
- тар. бр. 0711.40 - краставици и корнишони 
- тар. бр. 0711.9011 - пиперки 
- тар. бр. 0711.909 - мешаници на зеленчук 
6. тар. бр. 0712.20 - кромид сушен 
7. тар. бр. 0807.10 - дињи и лубеница свежи 
8. тар. бр. 0808.10 - јаболки, свежи 
9. - тар. бр. 0810.10 - јаготки, свежи 
- тар. бр. 0811.11 - јаготка, смрзнати 
- тар. бр. 0812.20 - јаготки, конзервирани 
10. - тар. бр. 0813.30 - јаболка, суви 
11. Зеленчук и овошје, конзервиран во оцет или 

оцетна киселина 
- тар. бр. 2001.10 - краставици и корнишони 
- тар. бр. 2001.902 - пиперки 
- тар. бр. 2001 9091 - пиперки 
- тар. бр. 20.02 - домати 

- тар. бр. 2103.20 - кечап и други сосови од домати 
тар. бр. 2103.909 - зачини 

12. Друг зеленчук, приготвен или конзервиран на 
друг начин освен со оцет и оцетна киселина 

- тар. бр. 2004.909 - друго, вклучувајќи и мешаница 
(ајвар и др.), смрзнат 

- тар. бр. 2005.90 - друго, вклучувајќи и мешаници 
(ајвар и др.), несмрзнат 

- тар. бр. 2009.50 - сок од домати 
13. тар. бр. 2009.70 - сок од јаболка 
14. - тар. бр. 2009.60 - сок од грозје 
- тар. бр. 2009.90 - мешаници на сокови 

IV. Ориз и преработки од ориз 
1. тар. бр. 1006.20 - ориз, лупен 
2. тар. бр. 1006.30 - ориз, полубланширан или блан-

шира^ 

760. 
Врз основа на член 13 и член 14 од Законот за надво-

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА КОНТИНГЕН-
ТИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ОД 1.04. ДО 
31.12.1995 ГОДИНА СО КВАРТ АЛИА ДИНАМИКА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на обемот на континген-

тите за извоз и увоз на стоки од 1.04. до 31.12.1995 
година со квартална динамика („Службен весник 'на 
Република Македонија“ бр. 20/95) во списокот бр. 1 во 
редниот број 93 сурови кожи, овчи и јагнешки, свежи 
или солени со волна, тар. бр. 4102.10 во колоната 4 
бројот „200" се заменува со бројот „400", а во колоната 
5 бројот „200" се заменува со „О“. 

Во редниот број 124 дабово обработено дрво, тар. 
бр. 4407.91, во колоната 4 бројот „400 м3", се заменува 
со бројот „1.400 м3", а во колоната 7 бројот „1.200 м3", 
се заменува со бројот „2.200 м3. 

Во редниот број 125, буково обработено дрво, тар. 
бр. 4407.92, во колоната 4 бројот „20.000 м3", се заме-
нува со бројот „28.000 м3", во колоната 5 бројот „20.000 
м , се заменува со бројот „40.000 м3", а во колоната 7 
бројот „60.000 м3", се заменува со бројот „88.000 м3" 

Член 2 
Во списокот број 2 по редниот број 94 се додава нов 

реден број кој гласи: 
„94-а - употребувани пнеуматски надворешни гуми, 

тарифен број 4012.20, во колоната 4 да стои бројот 
„2.000 парчиња“ и во колоната 7 да стои бројот „2.000 
парчиња“. 

Во редниот број 96 - фероманган, тар. бр. 7207.11, 
во колоните 4, 5 и 6, бројот „О“ се заменува со бројот 
„50", а во колоната 7 бројот „О“ се заменува со бројот 
„150". 

По редниот број 114 се додава нов реден број кој 
гласи: 

„114-а - останати заварени цевки со кружен попре-
чен пресек, тарифен број 7306.30, во колоната 4 да стои 
бројот „50", и во колоната 7 да стои бројот „50". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Број 23-997/2 Претседател на Владата на 
5 јуни 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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761. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ КОИ 
МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдуваат резервните делови 
кои не се произведуваат во Република Македонија и 
може да се увезат без плаќање царина, а ќе служат за 
потребите на Народна банка и тоа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака Наименување Количина 

видуален работоводен орган на Домот повторно е име-
нуван ПЕТРЕ ЕФ?ЕМОВСКИ, професор по геогра-
фија. 

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

Број 17-57/34 
29 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

84.73 Делови и прибор (освен по-
кривачи, куфери за машина 
и сл.) погодни за употреба 
исклучително или главно со 
машините од тар. бр. 84.69 
до 84.72: 

8473.40 - Делови и прибор на машини 
од тар. бр. 84.72 
а) резервни делови за 
броење пари 174 пар. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика1 Македонија“. 

Бр 23-1565/1 Претседател на Владата на 
12 јуни 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
762. 

Врз основа на член 24, став 1 од Законот за санација 
и реконструкција на дел од банките во Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
'бр. 14/95), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 22 мај 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА СТОПАНСКА БАНКА А.Д. - СКОПЈЕ 
1. За член на Управниот одбор на Стопанска банка 

А.Д. - Скопје се именува д-р Драгољуб Арсовски, по-
мошник на министерот за финансии. 

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

Број 17-879/4 Претседател на Владата на 
22 мај 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
763. 

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно 
и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
РМ бр. 40/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 29 мај 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ПИОНЕРСКИОТ ДОМ „АСНОМ“ - КО-

ЧАНИ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе при 
Пионерскиот дом „АСНОМ“ - Кочани, со која за инди-

764. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 40/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 29 мај 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 

ОРГАН НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ -
КОЧАНИ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на ЦОУ „Ки-
рил и Методиј“ - Кочани со која за индивидуален рабо-
товоден орган на Училиштето, повторно е именуван 
МИХАИЛО СОЛЕВСКИ, професор по историја. 

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

Број 17-57/35 
29 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

765. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 40/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 29 мај 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ПИОНЕРСКИОТ ДОМ „БРАТСТВО-

ЕДИНСТВО" - ТЕТОВО 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе при 
Пионерскиот дом „Братство-Единство" - Тетово, со 
која за индивидуален работоводен орган на Домот пов-
торно е именуван САЛАЈДИН ЌАЗИМИ, наставник 
по албански јазик. 

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

Број 17-57/36 
29 мај 1995 година 

Скопје Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 
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766. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ4? бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на 
РМ44 бр. 40/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 29 мај 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ОУ ,ЈОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ С. СТЕНЧЕ - ТЕ-

ТОВО 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе при 
ОУ „Гоце Делчев“ - с. Стенче, Тетово, со која за инди-
видуален работоводен орган на Училиштето е имену-
вана ДАНКА ДИМЧЕСКА, наставник по историја и 
географија. 

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

Број 17-57/37 
29 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

767. 
Врз основа на член 255 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/ 
86, 7/88; 18/89; 29/89; 12/90; 11/91 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 40/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 29 мај 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ УЧИЛИШЕН 

ЦЕНТАР „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ - БИТОЛА 
1. Владата на Република Македонија не дава соглас-

ност на Одлуката на Работничкиот совет на Земјодел-
скиот училиштен центар „Кузман Шапкарев“ - Битола, 
со која за индивидуален работоводен орган на Цента-
рот е именуван дипл. инж. агр. БОНЕ ЈАНКУЛОВ-
СКИ, професор и в.д. директор на Центарот. 

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

Број 17-58/17 Претседател на Владата на 
29 мај 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

768. 
Врз основа на член 255 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/ 
86,7/88; 18/89; 29/89; 12/90; 11/91 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 40/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонка на седницата одр-
жана на 29 мај 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 

ОРГАН НА УЦСО „МИРКО МИЛЕСКИ“ -
КИЧЕВО 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Републичкиот совет на Училиш-

ниот центар за средно образование „Мирко Милески44 -
Кичево, со која за индивидуален работоводен орган на 
Центарот е именуван ЃУРЧИН ГРОЗДАНОСКИ, про-
фесор по филозофија и досегашен в.д. директор на 
Центарот. 

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

Број 17 58/18 Претседател на Владата на 
291ај 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

769. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална заш-

тита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78; 43/78; 35/85; 
17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 14/95) и 
член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 29 мај 1995 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ ЗА 
СТАРИ ЛИЦА „КИРО КРСТЕСКИ-ПЛАТНИЌ" -

ПРИЛЕП 
1. За директор на Домот за стари лица „Киро Крсте-

ски - Платник“ - Прилеп се именува БОРИС РИСТЕ-
СКИ, дипл. правник. 

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

Број 17-61/2 Претседател на Владата на 
29 мај 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

770. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална заш-

тита („Службен весник на СРМ44 бр. 9/78; 43/78; 35/85; 
17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 14/95) и 
член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 29 мај 1995 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДОМОТ ЗА ДО-

ЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА - БИТОЛА 
1. За директор на Домот за доенчиња и мали деца -

Битола, се именува ЉУБИЦА ПЕТАНОВСКА, соци-
јален работник, досегашен директор на Домот. 

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

Број 17-61/3 Претседател на Владата на 
29 мај 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
771. 

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заш-
тита („Службен весник на СРМ44 бр. 9/78; 43/78; 35/85; 
17/^1 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 14/95) и 
член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 29 мај 1995 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО 
ОШТЕТЕН ВИД ,ДИМИТАР ВЛАХОВ“ - СКОПЈЕ 

1. За директор на Заводот за рехабилитација на деца 
и младинци со оштетен вид ,Димитар Влахов“ - Скопје 
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се именува м-р ЃОРЃИ МИТРЕСКИ, професор по пе-
дагогија, досегашен директор на Заводот. 

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

Број 17-61/4 
29 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

772. 
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за сценско-

уметничка дејност на член („Службен весник на СРМ“ 
бр. 4/86; 51/88 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и 
член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 29 мај 1995 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО 

„ТЕАТАР НА НАРОДНОСТИТЕ“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава согласност на 
Одлуката на Советот на РО „Театар на народностите“ -
Скопје, со која за работоводен орган на Театарот пов-
торно е именуван Мухамет Шерифи, наставник по исто-
рија и географија. 

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

Број 17-65/5 
29 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

773. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и 
63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 
63/94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 29 мај 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ 
1. Вања Михајлова се разрешува од должноста со-

ветник на министерот за финансии, поради заминување 
на друга должност, сметано од 1.06.1995 година. 

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

Број 17-1324/2 
29 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

774. 
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и 63/94) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 29 мај 1995 година, донесе -

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Д-р Илија Кувенџиев, се разрешува од должноста 
директор на Фондот за здравствено осигурување. 

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

Број 17-1338/2 Претседателка Владата на 
29 мај 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

775. """ 
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и 63/94) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата, ца, Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3^/90 и 63/ 
94), Владата на Репблика Македонија на седницата одр-
жана на 29 мај 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. За директор на Фондот за здравствено осигурување 
се именува Борис Наумовски, досегашен шеф на Отсе-
кот за спроведување на меѓународните конвенции во 
Фондот за здравствено осигурување. 

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

Број 17-1338/3 Претседател на Владата на 
29 мај 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

776. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и 63/94) и 
член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29 мај 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ 
ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА 
ТРУД ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ТРУД И СОЦИ-

ЈАЛНА ПОЛИТИКА - ТЕТОВО 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност Нијази Етеми, да се разреши од должноста репу-
блички инспектор за труд, од областа на заштитата при 
работа, во Одделението за труд и социјална политика -
Тетово. 

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

Број 17-1406/2 Претседател на Владата на 
29 мај 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
ТП. 

Врз основа на член 74 став 1 точка 5 од Законот за 
внатрешни работи („Службен весник на РМ“, бр. 19/ 
95), министерот за внатрешни работи донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕ-
БУВААТ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНА-

ТРЕШНИ РАБОТИ 
I. Цените на обрасците што се употребуваат во Мини-
стерството за внатрешни работи, изнесуваат за: 

1. Лична карта 100,00 денари 
2. Возачка дозвола 250,00 денари 
3. Дозвола на возач на трактор 250,00 денари 
4. Возачка потврда 250,00 денари 
5. Сообраќајна дозвола 

за регистрирано возило 200,00 денари 
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6. Сообраќајна дозвола 
за регистрирано возило земјоделски 
трактор 200,00 денари 

7. Потврда за регистрација за 
регистрирано возило 200,00 денари 

8. Потврда за привремена регистрација 
на возило 200,00 денари 

9. Дозвола за поседување и носење 
оружје 200,00 денари 

10. Дозвола за поседување на оружје . . . 200,00 денари 
11. Тест за полагање на возачки испит 

(1лист) 100,00 денари 
12. Извод од матична книга на родени 

за употреба во странство и земјата . . 50,00 денари 
13. Извод од матична книга на венчани 

за употреба во странство и земјата . . 50,00 денари 
14. Извод од матична книга на умрени 

за употреба во странство и земјата . . 50,00 денари 
15. Привремена дозвола за движење и 

престој во граничен појас 200,00 денари 
16. Постојана дозвола за движење и 

престој во граничен појас 200,00 денари 
17. Колективна дозвола за движење 

и престој во граничниот појас 200,00 денари 
18. Колективна привремена дозвола 

за движење и задржување на граничен 
премин 200,00 денари 

19. Привремена дозвола за движење 
и задржување на граничен премин . . 200,00 денари 

20. Постојана дозвола за движење и 
задржување на граничен премин . . . 200,00 денари 

21. Инструкторска дозвола 200,00 денари 
22. Дозвола за движење и престој надвор 

од местото на граничен премин . . . . 200,00 денари 
23. Пасош 1.000,00 денари 
24. Дипломатски пасош . . . . - 13900,00 денари 
25. Службен пасош . “ . . . . . ^ . 1.000,00 денари 
26. Заеднички пасош . 2.000,00 денари 
27. Патен лист 100,00 денари 
28. Патен лист за странец 1.000,00 денари 
29. Патна исправа за бегалец 500,00 денари 
30. Патна исправа за лице без 

државјанство 500,00 денари 
31. Лична карта за странци 500,00 денари 
32. Туристичка пропусница 200,00 денари 
33. Уверение за државјанство 50,00 денари 

И. Усогласувањето на цените на обрасците наведени 
под точка 1 на ова решение ќе се врши во зависност 
од корекцијата на цените на производителите. 
III. Со денот на влегување во сила на ова решение 
преставува да важи Решението за цените на обрас-
ците што се употребуваат во Министерството за 
внатрешни работи („Службен весник на РМ“, бр. 29/ 
92, 37/92, 50/92, 67/92, 1/93, 33/93, 58/93 и 78/93). 
IV. Ова решение влегува др сила наредниот ден од 
денот на објавувањето'во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 121-25027/1 Министер 
6 јуни 1995 година за внатрешни работи, 

Скопје д-р Љубомир Фрчковски, с.р. 
778. 

Врз основа на член 36 од Законот за премер, ката-
стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), директорот на Репу-
бличката геодетска управа донесува л 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА МЕРЕЊЕ И УВИД НА ЗГРАДИ, 

ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ 
Член 1 

Во Правилникот за мерење и увид на згради, делови 
од згради и помошни објекти („Сл. весник на СРМ“ бр. 

29/87), во членот 3, ставот 2 се менува и гласи: 
„Управните згради се згради наменети за вршење на 

работи на државните органи, и на органите на едини-
ците на локалната самоуправа“. 

Ставот 3 се менува и гласи: 
,Деловните згради се згради наменети за вршење на 

стопанска и занаетчиска дејност на претпријатијата и 
граѓаните“. 

Во ставот 6 по зборот: „здравствени установи“ се 
додаваат зборовите: „хуманитарни организации“, а збо-
ровите на крајот на реченицата: „и друго“ се бришат, а 
се додаваат зборовите „дипломатско-конзуларни прет-
ставништва, општествени организации, политички пар-
тии и здруженија на граѓаните“. 

Член 2 
Во еленот 6 ставот 2 се менува и гласи: 
„Под корисна површина на зграда се подразбира 

површината на сите простории и заеднички делови, ме-
рени од ѕид до ѕид. Во корисна површина спаѓаат и 
површините на балкони, тераси и лоѓии". 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Мерењето на корисната површина на просториите 

во зградите се врши со точност до еден сантиметар“. 
Член 3 

Во членот 7 ставот 1 се менува и гласи: 
„При мерење и вршење увид на згради во катастар-

ската парцела, утврдени со премерот, новоизградените 
згради кои не постојат на планот се вцртуваат на копи-
ето на планот во одредената размера утврдена со пла-
нот“. 

Член 4 
Во член 8 по зборот: „Обележува“ се додаваат збо-

ровите: „на копието“. 
Член 5 

Во 'член 12 се додава нова точка 4 која гласи: 
„4. помошни објекти и простории“. 

Член 6 
Во Члент.3 во ставот 1 по зборот: „ознака“ се дода-

ваат зборовите: „за сопственоста“. 
Ставот^ се менува и гласи: 
„Во податоците за правното лице носител на пра-

вото на сопственост се впишува фирмата, односно нази-
вот на правното лице, со адреса на седиштето, матич-
ниот број, како и видот на правото“. 

Член 7 
Во член 14 ставот 3 се менува и гласи: 
„Бројот на катастарската парцела на која се наоѓа 

зградата се зема од планот и се впишува во скицата". 
Член 8 

Во член 16 став 1 на почетокот на реченицата се 
додава зборот: „За“, а зборот: „Бројот“ се заменува со 
зборот: „број“. 

Член 9 
Во член 20 став 1 алинејата пет, во членот 23 ставот 

4 и членот 24 се бришат. 
Член 10 

Во членот 25 ставот 1 се менува и гласи: 
,Димензиите на просториите на секој дел од згра-

дата се нацртуваат и внесуваат во скица со податоци за 
зградата и посебните делови на зградата во просторот 
кој е определен за таа цел“. 

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Кога во габаритот на една зграда постојат на едно 

ниво повеќе од една помошна просторна (подрум, га-
ража и слично), односно деловна просторија, за вак-
вите простории се исцртува една заедничка скица, која 
се копира за секоја просторија (во низот) по еден при-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА , 14 јуни 1995 



14 јуни 1995 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 30 - Стр. 721 



Стр. 722 - Бр. 30 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА , . 14 јуни 1995 

мерок. На секој примерок од копието се внесуваат ме-
рените големини само на просторијата на еден сопствен 
ник“. 

Член 11 
По членот 25 се додава нов член 25а кој гласи: 

„ Член 25а 

Просториите на подземни објекти (гаражи, скрив-
ници и слично), кои се наоѓаат надвор од габаритот на 
зградата на која и припаѓаат се мерат, а податоците од 
мерењата се внесуваат на соодветно место во скицата 
на мерење згради на зградата на која и припаѓаат под-
земните простории. За број на катастарската парцела 
на овие простории се зема бројот на катастарската пар-
цела под која се наоѓаат просториите“. 

Член 12 
Во член 30 став 1 зборовите: „хемиски молив (црн 

или син)", се заменуваат со зборовите: „црн туш, дебе-
лина 0,2 мм". 

Член 13 
; Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 01-1074/4 
7 јуни 1995 година 

Скопје 

Директор, 
дипл. геод. инж.Димитар Џонов,с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за трговијата 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 23/ 
95), е направена грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈАТА 

Во член 49 став 2 наместо бројот „16" треба да стои 
бројот „17". 

Број 13-2097/2 
јуни 1995 година 

Скопје 

Од Законодавно-правната 
комисија на Собранието на 

Република Македонија 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Статутот на Лекарската 
комора на Македонија се направени грешки поради 
што се дава следната 

ИСПРАВКА 
НА А Т Ж Ш ^ НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА 

МАКЕДОНИЈА 

Во членот, 3 став 2 на крајот од ставот, по точката 
треба да стои: „(на македонски и англиски јазик)". 

Претседател на 
Лекарската комора на Македонија, 

д-р Алексеј Дума, с.р. 

Огласен дел 

./МЈ 
СУДСКИ О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I - Скопје, согласно чл. 84 
од ЗПП, постави привремен застапник на тужениот 

Влајковиќ Радован со непозната адреса на живеење, 
бидејќи тужителот Република Македонија - Министер-
ство за одбрана - Скопје поднесе до овој суд тужба на 

01.III.1995 год. за отказ на договор за користење на 
стан. 

За привремен застапник на тужениот го постави ад-
вокат од Скопје Васил Ковачевски, ул. „Ѓорѓи Сугаре" 
бр/ 8/1-15, кој ќе ги штити правата и интересите на 
тужениот се додека тужениот или неговиот полномош-
н и к ^ се појават пред овој суд, односно додека Меѓу-
општинскиот центар за социјални работи на град 
Скопје не го извести судот дека поставил старател на 
тужениот. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје. (260) 

Пред Општинскиот суд Скопје I - Скопје се води 
постапка под Х.П.бр. 786/95 по тужбата на тужителот 
Република Македонија - Министерство за одбрана -
Скопје, против тужениот Пелемиш Ѓорѓе, со непозната 
адреса на живеење, за отказ на договор за користење на 
стан. 

Се повикува тужениот Пелемеш Ѓорѓе да се јави во 
судот во рок од 30 дена сметано од денот на објавува-
њето на овој оглас. Во спротивно, постапката ќе про-
должи со неговиот привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, Х.П.бр. 786/ 
95. (263) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје заведен е 
спор под III П.бр. 699/95, по тужбата на тужителот 
Република Македонија - Министерство за одбрана -
Скопје, застапував од Јавен правобранител на Македо-
нија, против тужениот Кадриќ Назиф, со непозната 
адреса на живеење, за отказ на договор за користење на 
стан. 

Се повикува тужениот Кадриќ Назиф да се јави во 
Општинскиот суд С шје I I - Скопје во/рок од 30 дена 
сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас 
или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на 
живеење. Во спротивно, во смисла на член 84 од ЗПП 
в.в. со член 5 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на РМ, ќе му биде поставен привремен стара-
тел, кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје П - Скопје, III П.бр. 
699/95. (253) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје заведен е 
спор под III П.бр. 783/95, по тужбата на тужителот 
Република Македонија - Министерство за одбрана -
Скопје, застапував од Јавниот правобранител на Маке-
донија, против тужениот Добриловиќ Љубиша, со не-
позната адреса на живеење, за отказ на договор за 
користење на стан. 

Се повикува тужениот Добриловиќ Љубиша да се 
јави во Општинскиот суд Скопје II - Скопје во рок од 30 
дена сметано од денот на објавувањето на судскиот 
оглас или во истиот рок да ја достави својата точна 
адреса на живеење. Во спротивно, во смисла на член 84 
од ЗПП в.в. со член 5 од Уставниот закон за спроведу-
вање на Уставот на РМ, ќе му биде поставен привремен 
старател, кој ќе ги застапува неговите интереси во спо-
рот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, III П.бр. 
783/95. (254) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје заведен е 
спор под III П.бр. 685/95, по тужбата за тужителот 
Република Македонија - Министерство за одбрана -
Скопје, застапував од Јавниот правобранител на Маке-
донија, против тужениот Мехмед Карач, со непозната 
адреса на живеење, за отказ на договор за користење на 
стан. 
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Се повикува тужениот Мехмед Каран да се јави во 
Општинскиот суд Скопје II - Скопје во рок од 30 дена 
сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас 
или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на 
живеење. Во спротивно, во смисла на член 84 од ЗПП 
в.в. со член 5 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на РМ, ќе му биде доставен привремен стара-
тел, кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, III П.бр. 
685/95. (255) 

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужи-
телот Република Македонија - Министерство за од-
брана - против тужениот Трајковиќ Ненад, со непоз-
ната адреса на живеење, за отказ на договор за кори-
стење на стан. 

Се повикува тужениот Трајковиќ Ненад да се јави во 
Општинскиот суд Скопје II - Скопје во рок од 30 дена 
сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас 
или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса 
на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во назначениот рок, ќе 
му биде поставен привремен старател кој ќе ги заста-
пува неговите интереси до правосилното окончување 
на постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, У.П.бр. 
785/95. (256) 

Пред овој суд е заведен спор за отказ на договор за 
користење на стан по тужбата на тужителот Република 
Македонка - Министерство за одбрана - Скопје, заста-
пувал од Јавен правобранител на Македонија, против 
тужениот Кршиќ Споменко од Скопје, а сега со непоз-
ната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Кршиќ Споменко да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
и во истиот рок да ја достави својата адреса нц живе-
ење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, ќе му 
биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува 
неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 786/ 
95. (257) 

Со решение на овој суд согласно член 84 и 85 од 
ЗПП на тужениот Стефановиќ Љубиша му е поставен 
привремен застапник адвокатот Снежана Матовска од 
Скопје, во постапка за отказ на договор за користење 
на стан, која пред овој суд се води по тужба на тужите-
лот Република Македонија - Министерство за одбрана, 
против Стефановиќ ЈБубиша. 

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

Овој оглас да се објави во Службен весник на РМ и 
на Огласната табла на судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, XIV П.бр. 
793/95. - (258) 

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јална работа на општините на град Скопје, бр. 0811-419 
од 21.11.1995 година, за привремен старател на туже-
ниот Славиша Лазиќ од Скопје, а сега со непозната 
адреса на живеење му е поставена Снежана Жераиќ, 
адвокат од Скопје, ул. „Козле“ бр. 62. Привремениот 
старател ќе го застапува тужениот во текот на постап-
ката и ќе ги штити неговите права и интереси до право-
силно окончување на постапката, за отказ на договор 
за користење на стан, или додека тужениот односно 
неговиот полномошник не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје. IV П.бр. 
305/95. (259) 

Бр. 30 - Стр. 723 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје поведен е 
спор за раскинување на договор за користење на стан 
по тужбата на тужителот Република Македонија - Ми-
нистерство за одбрана - Скопје против тужениот Спа-
хиќ Асим од Скопје, ул. „Руди Чаевац" бр. 5, сега со 
непозната адреса/Се повикува тужениот во рок од 30 
дена да се јави во судот Или да назначи свој полномош-
ник бидејќи во спротивно судот ќе определи привремен -
застапник кој во оваа постапка ќе ги штити неговите 
интереси до правосилно завршување на спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје. VII. П.бр. 
787/95. (261) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје, заведен е 
спор за отказ на договор за користена на стан по туж-
бата на тужителот Република Македонија - Министер-
ство за одбрана против тужениот Трајковиќ Драган со 
непозната адреса на живеење. 

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

Од Општинскиот суд Скопје И - Скопје. (262) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје, заведен е 
спор за отказ на договор за користење на стан по туж-
бата на тужителот Република Македонија - Министер-

.ство за одбрана против тужениот Кесеровиќ Драгомир 
со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Кесеровиќ Драгомир да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена сметано од денот на 
објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да ја 
достави својата точна адреса на живеење, а во во спро-
тивно во смисла на член 84 од ЗПП в.в. во член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на РМ ќе 
му биде поставен привремен старател, кој да ги заста-
пува неговите интереси во спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје. (264) 

Пред овој суд во тек е постапка за отказ на договор 
за користење на стан по тужбата на тужителот Репу-
блика Македонија - Министерство за одбрана, против 
тужената Јовиќ Славица со непозната адреса на живе-
ење. 

Се повикува тужената Јовиќ Славица во рок од 30 
дена од објавување на огласот да се јави во овој суд, 
или, да ја достави својата сегашна точна адреса на жи-
веење. ^ 

Доколку тужената не се јави во определениот рок во 
судот ќе и биде поставен привремен старател кој ќе ги 
застапува нејзините интереси до правосилното окончу-
вање на постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, V П.бр. 
1179/95. ' (265) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје, се води 
спор за отказ на договор за користење на стан, по 
тужбата на тужителот Република Македонија - Мини-
стерство за одбрана - Скопје, против тужениот Славко-
виќ Драган, ул. „Руди Чаевац" бр. 13/5, Скопје, сега со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во 
судот или да назначи свој полномошник. Во спротивно, 
судот ќе му определи привремен застапник кој ќе ги 
штити неговите интереси до правосилното завршување 
на спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, VII.П.бр. 
1195/95. (266) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје, заведен е 
спор за отказ на договор за користење на стан, по 
тужбата на тужителот Република Македонија - Мини-
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стерство за одбрана - Скопје, застапував од Јавниот 
правобранител на Македонија, против тужениот 
Црнчиќ Марио со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Црнчиќ Марио да се јави во 
Општинскиот суд Скопје II - Скопје во рок од 30 дена 
сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас 
или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на 
живеење. Во спротивно, во смисла на член 84 од ЗПП 
в.в. со член 5 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на РМ ќе му биде поставен привремен стара-
тел, кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, III П.бр. 
1177/95. (267) 

По предлог на Незиров Милаим, Незиров Нурија и 
Незиров Расим, сите од с. Идризово, пред Општин-
скиот суд Скопје II - Скопје поведена е постапка заради 
физичка делба на недвижен имот заведен во пос. лист 
бр. 741 КО Идризово, против Незирбв Муамед со не-
позната адреса на живеење. 

Бидејќи Незиров Муамед е со непозната адреса на 
живеење, се повикува истиот во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот да го пријави своето живеалиште 
на судот за да може да му се доставуваат судските акти. 
Во спротивно, ќе му се постави привремен застапник за 
заштита на неговите права и интереси се до неговото 
пријавување пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје И - Скопје, ВПП.бр. 
66/^5 (270) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје, заведен е 
спор за утврдување на купопродажба, по тужбата на 
тужителот Авдили Зејадин од Куманово, ул. „Васка 
Петковска“ бр. 14, против тужената Мунивера Нуреди-
нова, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Мунивера Нурединова да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот или во истиот рок да ја достави точната адреса 
на живеење или престојување. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, ќе и 
биде поставен привремен застапник од редот на адвока-
тите и тоа адвокатот Аргакијев Димитар од Скопје. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, под XII 
П.бр. 1647/95. (271) 

Пред овој суд во тек е постапка за долг, по тужбата 
на тужителот Кирил Трајанов од Скопје, против туже-
ниот Градимир Здравковиќ, ул. „Ѓоре Горевски“ бр. 15-
б, нас. Радишани, сега на привремена работа во стран-
ство, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Градимир Здравковиќ во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој 
суд, или, во истиот рок да ја достави својата сегашна 
адреса на живеење. 

Доколку тужениот во определениот рок не се јави во 
судот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги 
застапува неговите интереси до окончување на постап-
ката. 

Од Општинскиот суд Скопје И - Скопје, V. П.бр. 
1991/95. . (272) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Општинскиот суд во Гостивар се води по-

стапка за докажување на смртта на лицето Механе Зе-
ќири, родена во с. Симница - Гостиварско, со место на 
живеење во Гостивар на ул. „Никола Парапунов" бр. 
49, по предлог на предлагачот Зеќири Ќазим од Гости-
вар. 

Општинскиот суд во Гостивар ја повикува Зеќири 
Механл од татко Беџет и мајка Џемиле, родена на 
04.IV. 1903 година во с. Симница - Гостиварско со по-
следно место на живеење во-Гостивар на ул. „Никола 

Парапунов" бр. 49, во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на РМ“, и на 
огласната табла на овој суд, да се јави во Општинскиот 
суд во Гостивар. 

Истовремено судот ги повикува сите лица што знаат 
нешто за нејзиниот живот тоа да му го соопштат на овој 
суд. 

По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото 
лице не се јави пред овој суд ќе се утврди дека ова лице 
е умрено. 

Од Општинскиот суд - Гостивар, Р.бр, 22/95. 

Пред овој суд се води постапка за утврдување на 
смртта на лицето Бајрами Меваил, роден во с. Балин-
дол - Гостиварско со последно место на живеење, а по 
предлог на предлагачот Бајрами Мујадин од с. Балин-
дол - Гостиварско. 

Општинскиот суд во Гостивар го повикува Бајрами 
Меваип од татко Рамиз и мајка Шерифе, роден на 
13.111.1926 година во с. Балиндол - Гостиварско, во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на РМ“ и на огласната табла на овој 
суд да се јави во Општинскиот суд - Гостивар. 

Истовремено судот ги повикува сите лица што знаат 
нешто за неговиот живот тоа да му го соопштат на овој 
суд. 

По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото 
лице не се јави пред овој суд ќе се утврди дека ова лице 
е умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р.бр. 62/95. (252) 

ОПШТИНСКИ СУД - ТЕТОВО 
Пред овој суд е поведен предлог за физичка делба по 

тужбата на Салија Алиибрахим од с. Пирок, против 
тужените Идризи Џемал, Идризи Зулбехар, двајцата од 
с. Пирок со непозната адреса во Германија, Матиќ Ју-
суф од Бел1рад со непозната адреса и други. Се повику-
ваат тужените да се јават во судот во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот, или, постават свој законски 
застапник. Во спротивно, судот ќе им постави привре-
мен старател кој ќе ги штити нивните интереси во оваа 
делба. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 70/95. (247) 

Пред овој суд поведен е процес од страна на лицето 
Вејсели Сали, од с. Д. Палчиште, против Јовановски 
Бошко од Скопје, ул. „468" бр. 28 и Војновска Санда од 
с. Д. Палчиште, а сега со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужената Санда во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот да достави адреса на судот или 
постави свој застапник. Во спротивно, по истекот на 
овој рок судот ќе и постави привремен старател кој ќе 
го води процесот во нејзино име. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 310/95. (248) 

Пред овој суд поведен е процес за исполнување на 
договор од лицето Азизи Муса од с. Порој, против 
Билали Алил с. Порој и Исмаили Неби од с. Г. Речица и 
Исмаили Харун од Тетово, нас. Дреновец бб. Бидејќи 
тужениот Исмаил Неби се наоѓа на привремена работа 
во Германија, се повикува да се јави во судот и достави 
адреса, или, постави свој застапник во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде по-
ставен привремен старател, кој ќе го води процесот во 
негово име. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 350/95. (249) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Зеќири Омер од с. Челопек, 
против тужената Зеќири Едлира од с. Челопек. 

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот, или, постави свој 
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полномошник. Во спротивно, судот ќе и постави при-
времен старател по службена должност кој ќе го води 
спорот во нејзино име се до окончување на истиот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П-бр. 579/95. (250) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
поради долг, по тужбата на тужителот АД за Осигуру-
вање и реосигурување „Македонија“ - Скопје, против 
тужениот Шабани Абдираиф од с. Копанце - Тетовско. 

Бидејќи тужениот Шабани Абдираиф од с. Копанце 
- Тетовско се наоѓа во Швајцарија со непозната адреса 
на живеење се повикува во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот да се јави во судот или пак да одреди 
свој полномошник. Во спротивно ќе му биде поставен 
привремен старател преку Центарот за социјална ра-
бота - Тетово кој ќе ги застапува неговите интереси се 
до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 683/95. (273) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред Општинскиот суд во Штип, се води граѓански 
спор за развод на брак по тужбата на тужителката 
Рабие Велиова од Штип, против тужениот Јожев Боди 
од Нови Сад - СР Југославија, со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува тужениот Јожев Боди од Нови Сад да се 
јави во овој суд, или, да овласти полномошник, кој ќе го 
застапува во постапката. Во спротивно, судот ќе му 
постави привремен застапник кој ќе го застапува до 
правосилноста на предметот по службена должност, 
или, даја соопшти својата адреса и тоа во рок од 15 дена 
по објавувањето на огласот. 

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 494/95. 

СУДСКИ РЕГИСТАР НА ПОЛИТИЧКИТЕ 
ПАРТИИ 

I 
Врз основа на правосилно решение за престанок на 

политичка партија донесено 9д .Окружниот суд во 
Скопје од Судскиот регистар на политичките партии 
бришани се: 

1. Рег. бр. 23 - Демократски сојуз на просветните 
работници и граѓани на Македонија, со седиште во 
Скопје, ул. „Петар Делјан" б{ѓ. 216-5, со важност од 
29.05.Д995 година, 

2. Рег. бр. 48 - ВМРО-Гоце Делчева - Радикална 
демократска партија, со седиште во Штип, ул. „Кочо 
Рацин“ бр. А, со важност од 31.05.1995 година, 

3. Рег. бр. 57 - Демократска партија на Југослове-
ните во Македонија, со седиште во Гостивар с. Долна 
Бањица, со важност од 31.05.1995 година, 

4. Рег. бр. 66- Лига на демократи на Македонија, со 
седиште во Прилеп, ул. „Вера Циривири" бр. 14, со 
важност од 30.05.1995 година. 

II 
Ново запишани во Судскиот регистар на политич-

ките партии се: 
1. Под Рег. бр. 76 - „Странка на демократска акција 

- граѓански сојуз“, скратено име „СДА - граѓански 
сојуз“, со седиште во Скопје, Трговски центар „Васил 
Главинов“ ул. „Ѓорѓи Христов" - бб, локал 1/I-11, То-
паанско Поле, претседател Хасановиќ Садрија, врз ос-
нова на решението на Окружниот суд - Скопје, ПП.бр. 
4/95 од 6.06.1995 година, со која дата се стекнува и со 
својство на правно лице. 

2. Под Рег. бр. 77 - „Демократска партија за целосна 
еманципација на Ромите во Македонија“, скратено име 
„Демократска ПЦЕРМ", со седиште во Куманово, ул. 
„Илинденска“ - бб, претседател Севџан Сулејманов-
ски, врз основа на решението на Окружниот суд -

Скопје, ПП. бр. 5/95 од 6.06.1995 година, со која дата се 
стекнува и со својство на правно лице. 

Од Окружниот суд во Скопје. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1143/ 

95, на регистарска влошка бр. 1-45336-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на назив, седиште и проширување на дејност на 
Претпријатието за консалтинг, застапување, инженеринг, производ-" 
ство и трговија „СКАЈЛАБ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ц.о. увоз-извоз' 
Скопје, ул. „Трифун Хаџи-Јанев'4 бр. А2/2-1. 

Досегашното претпријатие за производство, промет и услуги 
„СКАЈ ЛАВ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ до. Скопје, ул. „Коце Металец“ 
бр. 14, се менува и во иднина ќе гласи: Претпријтие за консалтинг, 
застапување, инженеринг, производство и трговија „СКАЈ ЛАВ ИН-
ТЕРНАЦИОНАЛ“ ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Трифун Хаџи-Јанев" 
бр. А2/2-1. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 011320, 011419, 
011430, 040001, 040002,040003, 050201, 050202, 050203, 110402, 110620. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1143/95. (2373) 

Окружниот стопански суд во Скоп|с. со решението Срег.бр.1750/ 
95. на регистарска влошка бр. 1-58844-0-0-0, 10 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето во приватна сопственост и впишување на право Ја 
вршење на работи во надворешно трговски промет на Авто транспор-
т о т претпријатие ..СВИЛАР“ и о ул„Октомвриска Револуција“ 
бр 9/18. Скопје. 

Претпријатието с основано со одлука за основање бр 1/95 од ' 
01 02 1995 год., а основач е Свилар Томислав 

Дејности: 060501, 060502 , 060503, 06Г)601, 060602 , 060803 . 0701 П. 
070112 , 070113 , 070114 , 070121, 070122 , 070123 , 070124 , 070125. 070126. 
070127 , 070128 , 070129, 070131, 070132 , 070140, 070150, 070211. 070212. 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225. 070226. 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080114, 0801Г9, 
080190, 080201,080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 1 Ш304. 110309, 
110903, 110905, 110909, 070310, 070320, слободни царински продавници, 
консигнациона продажба, реекспорт, меѓународен транспорт на стока 
и патници, меѓународна шпедиција, сообраќајно агенциски работи, ту-
ристички работи со странство, посредување и застапуваме во промет 
на стоки и услуги, малограничен промет со Абланија' Грција, Бугари-
ја и СР Југославија. 

Претпријатието во правниот промет со ^рети лица истапува 1во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието целосно одговара со целокуп-
ниот имот. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешен и 
надворешен промет е Свилар Томислав, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1750/95 (2172) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1787/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-55701-0-0-0, го (аниша во судскиот ре-
гистар проширувањето на дејноста на Новинската и (давачка куќа 
„ЛИСТ“ д.о.о ул .Јуриј Гагарин" бр. 21-1/2, Скопје 

Новинско издавачка куќа „ЛИСТ“ д.о.о ул ..Јури) Гагарин" бр. 
21-1/2, дсЈНОста се проширува во внатрешен грковски промет со: 
120311. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1787/95 (2173) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 1318/ 
95, на регистерска влошка бр. 1-58518-0-0. го запиша во СУДСКИОТ реги-
стар основањето во приватна сопственост и запишуваме правото за 
вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието 
во приватна сопственост за услуги и трговија на големо и мало„РИ-
С АЛ“ д о о. извоз-увоз с. Горно Лисиче 30 Скопје 

Претпријатието с основано со акт (а основање од 27 01 1995 год . 
а основач с Катица Петрушовска од Скоп|с 

Дејности- 0605 . 06050, 060501, 060502 . 060503. 0606. 06060, 060601. 
060602. 0701, 07011, 070112, 070113. 070114. 07012. 070121. 070122. 
070123. 070124, 070125, 070126, 070127. 070128. 070129. 07103. 070131. 
070132. 07014. 070140, 07015, 070150. 0702, 07021. 070211, 070212. 
070213. 070214, 070219, 07022. 070221, 070223. 070224. 1)70225. 070226, 
070227. 070229. 07023, 070230, 07024. 070240. 07025. 070250, 07026. 
070260, 110109. 110301, 110302. 110303. 110304. 110309 111(1909.0703. 
07031, 0703К), 07032, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и (а своја сметка, а (а обврските настанати во правниот 
про.мет со ,трети лица претпријатието целосно п о п а р и со “целокуп-
ниот имот 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот промет с Катица Петрушовска. директор без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег бр 1318/95 (2174) 
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Окружниот стопански суд но Скопје, со решението Срег. бр. 1583/ 
95 на регистерска влошка бр. 1-586101-0-0-0, го запиша но судскиот ре-
гистар основањето на Претпријатието за промет и УСЛУГИ ,.РЕКА С.Р. 
ТРЕЈД“ д о.о. експорт-импорт, ул. „П. Тоше,в1' бр. 61, Скопје. 

Основач на претпријатието е Садат Река ул: ,.П. Тошев“ бр. ,61, 
Скопје. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 070111, 070112 , 070113, 
070114. 070121, 4)70122, 070123; 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222 ; 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, -070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 
090121, . 110109. 110304, 110309, 110909, 070310. 070320. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Садат Река - со неограничени овластувања. 

Од. Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1583/ 95. (2207) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1202/ . 
95, на регистарска влошка бр. 1-58453-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги ,.РУНИ-
ЦА-ИМПЕКС" ц.о. експорт-импорт, ул. „Алија Авдовиќ“ бр. 18-а, 
Скопје. ^ . 

Основачи на претпријатието се: Османи Рамиз и Рамадани Осман 
од Скопје. 

Дејности: 011920, 011941, 012421, 012611, 012614, 012622, 012699, 
012610, 013022, 050100, 050201, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 
060601, 060602 , 070111, 070112 , 070113, 070114, .070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070213, 070214 , 070219, ;070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 070226. 
070229, 070230, 070240, 970250, 070260, 080201, 080202, 090181, 110109. 
110303, 110309, 110404,070310. 07032^. посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги изведување на инвестициони работи во 
странство, реекспорт, 'консигнација,'меѓународна шпедиција, меѓуна-
роден транспорт на стоки, и патници, туристички работи' во стран-
ство, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Ал-
банија. 

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

За обврските сторени во прометот со трети .лица претпријатието 
одговара Со целиот свој и.мот. 

Должноста директор на претпријатието, ќе ја обавува лицето 
Османи Рамиз од Скопје. 

Во надворешно трговско работење претпријатието ќе го застапува 
директорот на претпријатието. -

Од Окружниот'стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1202/95. (2215) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1500/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-58583-0-0-0, го запиша во СУДСКИОТ ре-
гистар основањето како друштво со ограничена одговорност и запи-
шување право на вршење работи во надворешно-трговскиот промет-
на Претпријатието за трговија на големо и мало, угостителство, за-
наетчиство и лични услуги ..БАГЕР КОП“ д.о.о. експорт-импорт, УЛ. 
„Мраморец“ бр.39-а, Скопје. 

Претпријатието, е основано со акт за основање број 01-1 од 
20.01.1995 год., а основач е Илија Митовски од Скопје. 

Дејности: 050201, 050202. 050209, 0.50301, 050303, (160501, 06050? 
060503, 070111, 070112, 070113 . 070114, 070121, 070122 , 070123, 070124 
070125, 070126, 070127, 070128 , 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070213, 070214, 070219, 070221,, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240,' 0702^', 070260, 080111, 080112 
080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121 
090122, 090123,.09^124, 090160, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 
110901, 110903, 110909, 070310, 070320, застапување и посредувам,е во 
надворешно-трговскиот промет, реекспорт и меѓународна шпедиција. 

Друштвото со ограничена одговорност во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските презе-
мени во правниот промет одговара со сите свои средства, целосна ,“од-
говорност. 

Лице овластено За з а с т а п у в а ј на друштвото со ограничена одго-
ворност во внатрешниот и надворешниот трговски промет е директо-
рот без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1500/95. (2216) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1240/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-58474-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, промет, посредуваа и услуги „ТУЛЕ“ ц.о. увоз-извоз, 
бул. „АВНОЈ“ бр. 123/10, Скопје. 
I Скратен назив: Пр“етпријатие „ТУЛЕ“ ц.о. увоз-извоз, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 20.1.95 год., 
а основач е Весел Турќан од Скопје. 

Дејности: 050300, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 060609, 070111, 070112 , 070113, 070114,070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 0702И, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, ' 
070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080110, 080112 , 080119, 080120, 080121, 080129, 080200, 080201, 090110, 
090121, 090123, 090131, 090132 , 090140, 090150, 090160, 090171, 070172, 

090179, 090181, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 012001.-013022, 
013030, 013042, '013050/ 013071, 0.13072, 013074, 013090, 013121, 013113, 
013114, 013042, 013050, 013071, 013072, 013074. 013090, 013121, 013113, 
013114, 013115 , 013119. 013200, 013400, 013500, 013904, 013909. 020110. 
020121, 020140, 110109. 110301, 110302, 110303, 110309, .110903, 110905, 
110909, 120312, откуп на сурова кожа, сточарски и земјоделски прои-
зводи и др. 070310. 070320.'комисиони и консигнациони работи, посре-
дување и застапување во областа на промет и услуги, реекспорт и 
малофаничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Србија. 

,Наограничена одговорност. Целосна одговорност. 
Весел Турќан: директор со неограничено овластување за застану-

вање на претпријатието во внатрешен и надворешен промет. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1240/95. (2217) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1014/ 
95, на регистарска, влошка бр. 1-58295-0-0-0. го запиша во судскиот ре-
гистар основаното на Претпријатието за производство и трговија 
„ЗОЧОКОМЕРЦ" д.о о. експорт-импорт, ул. „Никола Тесла“ бр. 18/ 
2-7, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основано од 16.01.1995 год. 
Дејности: 011315, 011316, 011319, 011390, 011420, 011741, 011749, 

011791, 011793, 011810, 011820, 0121920, 011930, 011941, 011949,011990, 
012001, 012130, 01214?, 012201, 012310; 012321, ,012322, 012323. 012410, 
012421, 012429, 012701, 012702, 012703. 013010, 013021, 013022, 013030, 
013041, 013042, 013050, 013072, 013113, 013114, 013115, 013200, 013909, 
020110, 020121, 020129, 0120140, 020201, 020202, 030001, 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. 070227. 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 090171, 090172,090179, 090181. 090183, 090202, 090209, 090123, 
090124 , 090129, 090131,(190133,090139; 110302. 110303. 110304. 110309. 
110903, 110909, 070310, 070320. 

Лице овластено за застапувам: во внатрешен и надворешен тргов.-
ски промет е Зоксимовски Дејан, директор со неограничени овласту-
.вања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег. бр. 1014/95. (2330) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1652/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-11830-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар Промената на Претпријатието за трговија на големо и мало и 
услуги ,,Д.Д.Ј." д.о.о. експорт-импорт, ул, ..Христо Смирненски" бр. 
54, Скопје. 

Во претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „Д.Д.Ј.". 
д.о.о. експорт-импорт, ул. ..Христо Смирненски" бр. 54, Скопје се 
врши промена: 

Се брише Драган Стојановски, директор, без ограничување. 
Се запишува: Драгана Ќурчиоска Анастовска , директор; без 

ограничување.' 
Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег. бр. 1652/95. (2331) 

Окружниот стопански-суд-во, Скопје; со решението Срег. бр. 
13585/94, на регистарска влошка бр. 1-5.5541-0-0-0. го запиша во суд-
скиот регистар .-основањето -во приватна ' сопственост на Трговското 
претпријатие, ..АШРМ-КОМЕРЦ" Д . О . О . ул. ..Македонско-Косовска 
Бригада 40" бр. 9-6, Скопје. ' ; 

Скратен назив: ТП ..АШРМ-КОМЕРЦ" д.о.о. Скопје. 
Дејности: 07021,, 070211, 070212, 07022, 070221, 070222 , 070223, 

070224, 070225 , 07011, 0701 И, 070112, 070113, 070114, 070121. 070122. 
110909, 070310, 070320. ' . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13585/94. (2332) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2145/ 
94, -на регистарска влошка бр. 1-17130-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице на Претпријатието за'производство,.услуги 
и трговоја на големо и мало „ЕУРР-ПРОМ" д.о.о. експорт-импорт, 
ул, „Методија Митевски“ бр. 8/5-1, Скопје. 

Се брише Фотев Архилеја, директор, а се запишува во внатрешен 
и надворешен промет Вирџинија Фотева, директор, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2145/95. (2333) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 951/ 
95, .на регистарска влошка бр. 1-58229-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и трго-
вија на големо И мало, „РУД-КОМ" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Сава Кова-
чевиќ“ бр. 64-2/7. 

Основач на претпријатието е Ивановски Рудолф, ул. ,,Сава Кова-
чевиќ“ бр. 64-2/7, Скопје. 

Дејности: 011390, 01194, 011941, 011949, 012310, 012321, 012322. 
012323, 012324, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012699. 
012820, 012830, 011729, 013021, 013022, 013030, 013121, 013903. 050100. 
050301, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124; 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211. 
070212, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229. 
070230, 070250, 070250, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090160. 
090181, 110303, 110905, 110302, 110402, 110403, 110903, 110909.070310. 
070320. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 951/95. (2238) 
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Окружниот стопански суд но Скопје, со решението Срег. бр 1365/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-58531-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основаното во приватна сопственост и запишувало право {а 
работење во надворешно-трговскиот промет на Трговското претприја-
тие ..СТЕПИНГ" д.оо. експорт-импорт, ул. ..Шарпланинска" бр 19. 
Скопје. 

Дејности: 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602 . 070111. 
070112, 070113, 070114. 070121, 070122, 070123, 070124, 070125. 070126. 
070127, 070128 , 070129. 070131, 070132, 070140, 070150, 070211. 070212. 
070214 , 070219 , 070221, (170222, 070223, 070224, 070225 , 070226. 070229. 
070230, 070250. 070250, 070260, 080112, 080113, 080114, 080119. 080121. 
080122, 080123 , 080129, 080190, 080201, 080202, 090131, 090132. 090140. 
110303, 110620, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува по 
свое име и за своја сметка и одговара со сиот свој имот. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица има целосна 
одговорност и неограничени овластувања. 

Лице овластено во земјата и во надворешно-трговскио-т промет е 
Лидија Тодоровиќ. директор со нсогрнаичсни овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 1365/95 (2239) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 128/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-58765-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието м вна-
трешна и надворешна трговија, услуги и производство ,.МАРКЕТИНГ 
ПРОДУКТ“ д.о.о. ул. ..Никола Карев“ бб, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 12.12 1994 год . 
а основач е Калуџсровиќ Младенка. 

Дејности- 012323 . 012324 , 012429, 012703, 012820, 012830. 013400. 
013909. 060501. 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 0701II. 070112. 
070113. 070114 . 070121. 070122, 070123, 070124, 070125, 070126. 070127. 
070128. 070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212, 070214. 070219. 
070221. {170222 , 070223 , 070224 , 070225 , 070226, 070229, 070230, 070240. 
070250. 070260. 080190. 080201, 080202, 090121, 090160, 110109, 110301. 
110302, (110303, 110309, 110909, 070310, 070320, малограничен промет, 
застапување, консигнација и сервисирање, посредување, продажба на 
стоки од слободни царински п р а в н и ц и , превоз на стоки и патници 
во меѓународниот сообраќај, комисиони работи, меѓународни агенци-
ски работи. меѓународна шпедиција, долгорочна производна коопера-
ција, инвестициони работи во странство, царински складишта. 

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

Лице овластено за застапување е Калуџеровиќ Младенка, дирек-
тор. без ограничувало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 428/95. (2240) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1950/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-58762-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на,Услужно-трговското претпријатие „ПЕН-ПРО-
МЕТ" п.о. увоз-извоз, Куманово. 

Основач на претпријатието е Павловиќ Милорад од с. Тромега, 
Ку.маново. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080129, 080201, 080202, 110309, 110903, 110909, 013021, 013022, 
013041, 013042, 013050, 013121, 013903, 090209, 070310, 070320. 

Претпријатието во домашен и меѓународен правен промет го т -
стапува Павловиќ Милорад, директор, без ограничувам.е. 

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. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1950/95. (2591) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 1129/ 
95. на регистарска влошка бр. 1-58685-0-0-0. го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Услужно-транспортното претпријатие ..КУКИ-
КОМЕРЦ" п.о. ул. ..Пролет“ бр. 14-1/2, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 25.01.1995 
год., а основач е Миливојсвиќ Весна. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114. 
070121, 070122 , 070123, 070124 , 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129. 
070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219. 
070221. 070222 . 070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080129, 080201, 080202, 090123, 090124, 090129. 090131, 
090201. 090209, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Миливојевиќ Весна,' директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег. бр. 1129/95. (2592) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈЕ, СО решението Срег. бр 1540/ 
95. на регистарска влошка бр 1-58835-0-0-0, го запиша но судскиот ре-
гистар основаното на Претпријатието за промет и услуги ..МАСТЕР 
ФУДС" д о о извоз-увоз. бул ,.Маркс и Енгелс “ бр' 3. Скопје. 

Основач на претпријатието е Еффсм инк , држава Делавер. 100 
Вест Ент. Стрит, Вилмингтон. УСА 

Дејности: 060503 , 070111. 070112 , 070113 . 070114 , 070121, 070122, 
070123, 070124. 070125, 070126. 070128, 070129. 070131, 070132, 070140. 
070150, 070211, 070212 , 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224 . 070225 , 070226, 070227 . 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080121, 080129. 080190, 080201, 110309, 110909, 070310, 070320, посреду-
вало и застапување во надворешно-трговскиот промет, услуги на ме-
ѓународен транспорт и шпедиција, консигнационо работење, комисио-
на работело и реекспорт. 

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

Лице овластено за застапувало е Боби Спирковски, в.д. директор 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1540/95. (2593) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 1272/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-58979-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Претпријатието за трговија, производство и ус-
луги ..САМОНИ" д.о о. експорт-импорт, ул. ..Бертранд Расел“ бр 58, 
Скопје 

Дејности: 070111, 070112 , 070113 , 070114 , 070121, 070122 , 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140. 
070150, 070211, 070212 , 070213, 070214, 070219. 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070229 , 070230, 070250, 070260, 110109, 110303. 
110304, 110309, 110909 , 080202 , 080201, 080190, 090129 , 050302 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. 

Стојче Стојчевски, директор без ограничување за застапување во 
внатрешен и надворешен трговски промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1272/95. (2594) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 848/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-58672-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и ус-
луги „ДЕНОМАК" увоз-извоз, Д . О . О . ул. „Димо Хаци Димов“ бр. 14, 
Скопје. 

Дејности: 011313, 011320, 011527, 011710, 011723, 011730, 011741, 
011742 , 011743 , 011749, 013021, 013904 , 050301, 050302, 060103, 060105, 
060501, 060502 , 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, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 080190, 080201, 080202, 110903, 070310, 070320. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 848/95. (2244) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 909/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-58208-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основаното во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство и трговија на големо и мало ..ТАЕ-ПРОМ" ц о увоз-из-
воз, ул. .Лоне Божинов“ бр. 12/9, Куманово 

Претпријатието е основано со одлука за основаме од 19 01 1995 
год., а основач е Бранислав Јовановски од Куманово. 

Дејности: 011930. 011941, 011949. 0119990, 012201, 012310. 012321, 
012322 , 020140 , 03(1003 . 060502 , 060803 , 070111, 070112 , 070113 . 070114, 
070121, 070122 , 070123, 070124 , 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212^Ш2^3', Ш ^ 1 4 , 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225. 070226','(^02!29, 070230. 070240, 
070250. 070260, 080190. 080201, 080202 , 090140, 090150, 090160, 110109, 
110303, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување .и посредништво, 
реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на пат-
ници и стоки, малограничен промет со Албанија,Грција, Бугарија и 
Р. Србија, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција. 

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

За обврските сторени во правниот промет' претпријатието одгова-
ра со си те свои средства. 

Лице овластено за застапувало во внатрешен и надворешен тргов-
ски промет с Бранислав Јовановски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр:909/95 (2245) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решениетоо Срег бр 
15910/94, на регистарска влошка бр. I-58607-0-0-0 го ,запиша во суд-
скиот регистар основаното на Претпријатието'за промет на големо и 
мало, занаетчиство и угостителство ..ФИЛ-КАН" Д . О . О , извоз-увоз, 
ул. ,.Вера Јоциќ“ бр. 16/25, Скопје. 

Основачи на претпријатието се: Александар Димковски и Марга-
рита Димковска, двајцата од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 . 070226. 070229, 070230, 070240, 070250, 080190, 080201, 080202, 
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090121, 090123 , 090131, 090150, 090160, 090181, 090201, 013121, 090183, 
080189, 090209, 110309, 110909, 060502 . 070310, 070320, консигнација, 
комисион и реекспорт. 

Лице овластено за застанување во внатрешно и надворешно-тргов-
скиот промет с директорот, Александар Димковски со неограничени 
овластувања и целосна одговорност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15910/95. (2246) 

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

Овластено лице за застапува не во надворешниот трговски промет 
с основачот Зибери Ислам, директор со, неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 202/95. (2597) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1351/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-58694-0-0-0, го заниша во судскиот ре-
гистар основаното во приватна сопственост на Претпријатието за 

производство, услуги и трговија на големо и мало, „АЛЕН-КОМЕРЦ 
95" д.о.о. увоз-извоз, ул. ,.Браќа Филиповиќ" бр. 4, Куманово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 30.01.1995 
год., а основач с Салија Зехировиќ од Куманово. 

Дејности: 01310, 013021, 01330. 013041, 013042, 013050, 013121, 
013200, 020110, 020121, 020140, 020201, 030003 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124 , 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212 , 070213 , 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224 , 070225 , 070226 , 070227 , 070229, 070230, 
070240. 070250, 070260, 080190, 110302, 110303, 110309. 110909, 070310, 
070320. реекспорт, агенциски услуги во прометот на стоки и застапу-
ва не на странски фирми. 

Неограничени овластуваа. Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапуваа во внатрешен и надворешен про-

мет е Салија Зехировиќ, директор и застапник на претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1351/95. (2247) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1564/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-58814-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Претпријатието за промет на големо и мало и 
услуги, ..ГОБОС-КОМЕРЦ" Д . О . О , УВОЗ-ИЗВОЗ, УЛ. ..Јане Сандански“ 
бр. 98/111/5, Скопје. 

Основач на претпријатието е Светозар Пероски УЛ „Јане Сандан-
ски“ бр. 98/111/5. Скопје 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070121 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260 
090121, 110304, 11(МИ, 070310, 070320. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпри-
јатието одговара со сите свои средства, а ризикот го сноси во висина 
на вложените средства. 

Лице овластено за истапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешно-трговскиот промет с Светозар Пероски, директор без 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1564/95. (2598) 

' Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 625/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-58872-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основаното во приватна сопственост и запишувано право за 
вршено дејности во надворешниот промет на Производно, услужно и 
трговско приватно претпријатие „КИТИ КОМЕРЦ“ д.о.о' експорт-
импорт, ул. „С. Бајрами“ бр. 19. Гостивар. 

Основач на претпријатието с Ајваз Мустафи,' ул. „С. Бајрами“ 
бр. 19, Гостивар. 

Дејности: 011231, 011232, 012001, 012142, 013050, 013121, 020140, 
050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070128, 070129, 070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219 , 070221, 070222 , 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250. 070260, 080190, 080201, 080202, 090121, 090179, 
090189: 090209, 100101, 110109, 110303, 110304, 110309. 110404, 110909, 
откуп на стока и живина, откуп на земјоделски и сточарски произво-
ди, 070310, 070320. посредништво во областа на прометот на стоки и 
услуги, комисиона трговија, продажба од консигнациони складишта, 
малофаничен промет со: Албанија, Бугарија. Грција и Југославија, 
истапување странски фирми, меѓународен транспорт 

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

'За обврските сторени во правниот промет со т р е т лица. претпри-
јатието одговара со целокупниот СВОЈ имот 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Ајваз Мустафи, директор, без ограничувано 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 625/95 (2595) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 1872/ 
95, на регистарска влошка бр 1-59023-0-0-0, го (аниша во судскиот ре-
гистар основаното на Претпријатието за производство, трговија, уго-
стителство, туризам и услуги ..БЛОНДЕЛА" д.о.о. увоз-извоз, Скопје 

Основач на претпријатието е Весна Зафировска 
Дејности: 012612, 012613, 012614, 012615. 012703. 060501, 060502, 

070111, 070112 , 070113 , 070114 , 070121, 070122 . 070123 . 070124, 070125, 
070126, 070127. 070128 . 070129 . 070131. 070132 . 070140. 070150, 070211, 
070212 , 070213, 070214 , 070219 . 070221, 070222 . 070223. 070224. 070225, 
070226. 070227. 070229. 070230, 070240. 070250. 070260. 080122, 080129, 
080201,080202, 110309, 110909. 070310 . 070320 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег. бр 1872/95. (2596) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Сро бр. 202/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-57633-0-0-0, го ѕапиша во судскиот ре-
гистар основаното на Транспортниот трговско услужни претпријатие 
..ЏУЛИ-КОМЕРЦ", д.о.о. експорт-импорт, село Милетино - Тетово. 

Основач на претпријатието е Зибери Ислам од село Милетино! 
Тетово 

Дејности: 011315, 011390, 011742, 011941, 012142. 012310, 012322, 
012429, 012614 , 012810, 013010, 013021, 013041, 013050, 013074 , 013099, 
013121, 013500, 013909, 020110, 020140, 020201, 050100, 050203, 050209, 
050301, 050302 , 060501, 060502 , 060503, 060601, 060602 , 070111, 070112 
070113, 070114 , 070121, 070122 , 070123 , 070125 , 070126, 070128, 070131, 
070132, 070140, 07(И50, 0702М, 070212, 070213, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 07(626, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 
080129, 080190, 080201, 080202 , 090121, 090123, 090131, 090132, 090140, 
090189, 090201, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 
110909, 070310, 070320. 

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

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1311/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-58943-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Трговското услужно претпријатие ',ПОВРАТ-
НИЦИ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. ,.Воин Драшкоци" бр. 13, Скопје. 

Основач на претпријатието е Стаменовски Љупчо, ул. „Воин 
Драшкоци" бр. 13, Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
110903, 110905, 110909, 110303, 110304, 110309, 060501,060502,060503, 
шпедиција, 080201, 080202, 090190, 070310, 070320, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, застапувало, посредништво и реекспорт, 
комисиона продажба, консигнациона продажба. 

Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
Нада Митревска, директор и овластено лице за истапување во 

надворешно-трговскиот промет. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1311/95 (2549) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.. бр 
16143/94, на регистарска влошка бр 1-5654.3-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основаното и запишувње правото на вршено работи 
во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието Ја тргови|а на 
големо и мало „ЕЛИ-КОМЕРЦ 11" н.о. увоз-извоз, ул. „Невена Геор-
гиева Дуња“ бр. 13, Скопје. 

Основач на претпријатието е Стојановска Елеонора, ул. „Гоце 
Делчев“ бр. 6, Скопје. 

Дејности: 013021, 013121, 012122, 060501, 060502, 060503, (160602. 
070111, 070112, 070113, 070114 , 070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150. 070211. 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224. 070225. 
070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112. 080121, 
080122 , 080190, 080201, 080202 , 090201, 110109, 110909, 110309. 110903, 
110905, 070310, 070320. 

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

За преземените обврски претпријатието одговара со целокупниот 
имот. 

Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет претпријатието 
ќе го застапува директорот, Стојановска Елеонора, со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16143/94 (2550) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1161/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-58790-0-0-0. го запиша во судскиот ре-
гистар основаното на Услужно-тговското претпријатие ..ТЕРМО-

ДУР" н.о. увоз-извоз, ул. ,.Моша Пијаде“ бр. 154, Куманово. 
Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-1 од 

24.01.1995 год., а основач с Ѓока Стојковиќ од Куманово. 
Дејности: 020110, 020201, 020140, 020202, 060103, 060501, 060503, 

060601, 060602, 0701 П, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080190, 090121, 090123, 090124, 090129, 090133, 090139, 110301, 110309, 
110909, откуп на земјоделски, сточарски, прехранбени и непрехранбе-
ни производи, 070310, 070320, застапување на странски фирми, реек-
спорт, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југо-
славија. 
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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 си те свои средства - ц.о. 

Лице овластено за застапуваме во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет е Ѓока СТОЈКОВИЌ, директор, без ограничувано. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1161/95. (2551) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
14609/94, на регастарска влошка бр. 1-57028-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основаното на Претпријатието за промет и услуги 
,.ФУЕГО" д.о.о. увоз-извоз, ул. ..Горче Петров“ бр. 28-6, Скопје. 

Основач на претпријатието е Трајковиќ Небојша, ул. .,Ѓорче Пе-
тров“ бр. 28-6, Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, (170113, 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, 110302, 
110303, 110309, 070310. 070320 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег. бр. 14609/94. (2552) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2126/ 
95, на регистарска влошка бр 1-59037-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основаното на Прои шодно. трговско и услужно претпријатие 
на големо и мало . .АЛЕК ДС.. д о о. УВОЈ-ИЗВОЗ. ул. ..Јане Сандански“ 
бр. 60/11-13, Скопје 

Претпријатието е основано со акт ѕа основано бр. 01-01, а основач 
е Димитар Јосифовски 

Дејности: 011390. 013021, 013022 , 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122 , 070127. 070128 . 070132. 070140, 070211, 070212. 070213. 
070214, 070219 , 070225 . 070226 . 070250. 080121. 080190, 090124, 090129. 
(190131, 110109, 110309. 110909 . 070310. 070320, застапување на стран-
ски фирми и реекспорт, посредување во надворешно-трговскиот рпо-
мст, консигнациони работи, меѓународна шпедиција, услуги во меѓуна-
родниот транспорт, малограничен промет со Бугарка, Грција. Алба-
нија и СР Југославија 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег. бр. 2126/95. (2553) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1542/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-58954-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основаното на Претпријатието за трговија, услуги и производ-
ство, „БАТИНЦИ КОМЕРЦ“ Д .О .О , увоз-извоз, с. Батинци, б.б. Ско-
пје. 

Дејности: 011832, 011920, 011941, 011949, 012421, 012033, 013050, 
070111, 070112 , 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, (170150, 070211, 070212, 
070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 080121, 080190, 080201, 080202, 090209, 110109, 
110909, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 050301, 050302, 070310, 
070320, меѓународна шпедиција, реекспорт. 

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

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одгова-
ра со сите свои средства. 

Исмаилов Абдураим се именува за директор, без ограничување. 
Овластен истапи и к во надворешно-трговскиот промет е Исмаи-

лов Абдураим, со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1542/95 (2561) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1555/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-58710-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основаното во приватна сопственост и запишување право за 
вршење трговија во надворешно-трговскиот промет на трговско-прои-
зводственото претпријатие на големо и мало, увоз-извоз. угоститсство 
и други услуги ,ДАРМАЈ" д.о.о. ул. „4-ти Јули“ бр. 184-10/20. Кичево 

Претпријатието е основано со одлука за основано од 25.01.1995 
год. а основач е Шумкоски Крсте од Кичево. 

Дејности: 011112,-011113, 0110119, 011231, 011232, 011315, 011320, 
011390, 011799, 011920, 011941, 011949, 012001, 012002, 012003, 012111. 
012112, 012130, 012142, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 
012324, 012410, 012421, 012429, 012522, 012611, 012612 , 012613. 012621, 
012622 , 012623, 012699, 0Ј2703, 012820, 012830, 013010, 013021, 013022. 
013030, 013041, 013042, 013043, 023050, 013071, 013072 , 013099, 0131II. 
013113, 013114, 013115, 013121, 013122, 013200, 013310, 013400. 013500, 
013903, 013909, 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 020140. 020201, 
020202, 030003 , 03004, 050100, 050301, 050302 , 060501. 060502 . 060503. 
060602 , 060803 , 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123. 
070124 , 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 07(1240, 070250. 070260, 
080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 
090131, 090132, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 
090183, (190189, 090201, 090202, 090209, 100101, 100391, 110109, 110202, 
110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 110901, 110902, 110903, 
110905, 110909, 070310, 070320, реекспорт, извоз-увоз, малограничен 
промет со соседните земји, меѓународна шпедиција', меѓународен тран-

спорт на стоки и патници, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, 
туристички работи со странство, снабдување со превозни средства, ус-
луги на складирање на стока, застапуваме на странски фирми, консиг-
национи складишта, посредување, лизинг. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограни-
чени овластувања. 

За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието 
одговара делумно со својот имот (делумно ограничена одговорност). 

Шумкоски Крсте, директор со неограничени овластување во на-
дворешно-трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1555/95. (2562) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2362/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-59184-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основаното во приватна сопственост и запишување право за 
вршење трговија во надворешно-трговскиот промет на Трговско-прои-
зводствсното претпријатие на големо и мало, угостителство и други 
услуга „Иги Софт" Д .О.О, увоз-извоз, ул. ,.Лефче Стефаноски Тарзан" 
бр. 51, Кичево. 

Претпријатието е основано со одлука за основано од 01.02.1995 
год. а основач е Стојаноски Игор од Кичево. 

Дејности: 011112, 011113, 0110119, 011231, 011232, 011315, 011320, 
011390, 011799, 011920, 011941, 011949, 012001. 0Ј2002, 012003, 012111, 
012112, 012130, 012142, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 
012324, 012410, 012421, 012429, 012522, 012611, 012612, 012613, 012621, 
012622, 012623, 012699, 012703, 012820, 012830, 013010, 013021, 013022, 
013030, 013041, 013042, 013043, 023050, 013071, 013072, 013099, 013111, 
013113, 013114, 013115, 013121, 013122, 013200. 013310, 013400, 013500, 
013903 , 013909, 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 020140, 020201, 
020202, ,030003, 03004, 050100, 050301, 050302 , 060501, 060502, 060503, 
060602, 060803 , 070111, 070112 , 070113 , 070114 . 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219. 070221, 070222, 070223. 
070224, 070225 , 070226, 070227 , 070229 , 070230, 070240, 070250, 070260, 
080111, 080112, 080113, 080114, 080119. 080121, 080122, 080123, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090110, 090121. 090122 . 090123, 090124, 090129, 
090131, 090132 , 090140, 090150, 090160. 090171. 090172 . 090179, 090181. 
090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 100101. 100391. 110109. 110202, 
110301, 110302, 110303, 110304, 110309. 110404. 110901, 110902. 110903. 
110905, 110909, 070310, 070320, реекспорт, и пнм-увоз, малограничен 
промет со соседните земји, меѓународна шпедиција. меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународни сообраќајно агенциски работи, 
туристички работи со странство, снабдување со превозни средства, ус-
луги на складирано на стока, застапување на странски фирми, консиг-
национи складишта, посредување, лизинг. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограни-
чени овластувања. 

За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието 
одговара делумно со својот имот (делумно оганичена одговорност) 

Стојаноски Игор, директор со неограничени овластувања во на-
дворешно-трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег бр 2362/95 (2563) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
15266/95, на регистарска влошка бр. 1-57856-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основаното на Претпријатието за производство, трго-
вија и услуги „ПРОМТЕКС" Д .О .О , експорт-импорт,'ул. „П Октом-
ври“ бр. 54, Скопје. 

Скратен назив: Претпријатие „ПРОМТЕКС" д.о.о. Скопје. 
Претпријатието е основано со акт за основано од 21.11.1994 год. 
Дејности: 012615, 012621, 012622, 070111, 070112, 070113, 070114, 

070121, 070122, 070123, 070Ј24 , 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129. 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219. 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229. 070230. 
070240, 070250, 070260, 090150, 110309, 110909. 

Неограничени овластуваа . 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

трговски промет е Крсте Станковски. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 15266/95 (1777) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
17500/94, на регистарска влошка бр. 1-57756-0-0-0, го запиша во СУД-
СКИОТ регистар основаното н., бирото за интелектуално-консултатив-
ни услуги ..МЕШЕТАР“ ц.о.ул. .Никола Петров''5/10, Скопје 

Претпријатието е основан, со одлука за основано од 28.12 1994 
год., а основач с Амир Мехмс I од Скопје. 

Дејности: 070121, 070128. -170132, 080202, 110109, 110309 110903 
110904, 110909, 070221, 070226 070250, 070320. 

Во правниот промет со трети лица, Бирото настанува во свое име 
и за своја сметка, а во работи на посредување, консигнација и шега ну-
на по - во туѓо име и за туѓа сметка. 

Во работи на внатрешен и надворешно-трговскиот промет, дирек-
торот го застапува Бирото со неограничени овластува н,а. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С р е г , 1 7 5 0 0 / 9 4 . (1778) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.433/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-57824-0-0-0, го запиша во судскиот ре-' 
гистар основањето на Претпријатието за услуги, трговија и нпроизвод-
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ство ,.ЗЕЉА" Д .О.О, експорт-импорт, бул. ..Јане-Сандански“ бр. 63/44. 
Скопје. 

Претпријатието е основано, со одлука за основам.е од 30 декември 
1994 год. а основачи се: Жива, Вера, Синиша и Игор Михајловиќ од 
Скопје. 

Дејности: 011313, 0113.14, 011315, 011318, 011319, 011320, 01 1390. 
011413, 011419, 011420, 011941, 011949, 011990, 013010, 013021. 0.13022. 
013041, 013042, 013043, 020110, 020121, 020131, 020140, 020202. 020302. 

030003, откуп на шумски производи, лековити билки, дрва и дрвен 
асорти.ман, откуп на влекачи, рептили и влечуги, откуп на печурки и 
полжави, ОТКУП на земјоделски производи, ОТКУП на градинарски прои-
зводи. 060402 , 060501, 060503, 060803 , 070111 ,'070112, 070113 . 070114. 
070121, 070122 , 070123 , 070124 , 070125 , 070126, 070127 , 070128. 070129. 
070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212 , 070213, 070214, 070219. 
070221, 070222 , 070223 , 070224 , 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250 , 070260 , 070310,. 070320, посредување, застапување на 
странски фирми, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во тран-
спортот, меѓународен друмски превоз на стоки и патници, консигна-
циона и комисиона продажба, реекспорт, туристички работи во стран-
ство, фришопови, лизинг, услуги на складиштен^ на стоки, малогра-
ничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, 0801 П, 
080112, 080113 , 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 
09010, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090171, 090172, 090179, 
090181, 090183, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110611, 
110620, 110901, 110902, 110903, 110905, 110909. 

За обврските што ќе ги направи во правниот промет со трети 
лица претпријатието одговара со целиот свој имот. 

Во работи на внатрешен и надворешно-трговски промет претпри-
јатието го застапува Синиша Михајловиќ, директор со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 433/95. (1779) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег; бр. 965/ 
95, на регистарска влошка .бр. 1-58328-0-0-0. го запиша во судскиот ре-
гистар основањето во приватна сопственост и запишување право за 
вршење работи во внатрешниот и надворешниот трговски промет на 
Претпријатието за трговија и услуги ,.КОРЕА АУТО-ТРЕЈД" д.о.о. 
ул. ,.П Октомври“ бр. 125, Скопје'. 

Претпријатието е основано со договор за основање од 19.1.1995 
год., а основачи се Хјундаи трејд Д .О.О. Љубљана, Титова 52 и Вилјем 
Хорват од Скопје. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123 , 070124 , 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 
070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, .070214,. 070219, 
070221, 070222 , 070223 , 070224 , 070225, 070226, 070227 , 070229, 070230, 

1 070240, 070250, 070260, 080129 , 080190, 080201, 080202, 110109, 110301, 
110302, 110303, 110309," 110404, 110903, 110905, 110909, 3070310; 070320. 
транспорт на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, консигна-
циони складишта и консигнациона продажба, реекспорт, комисиона 
продажба. 

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

За оби реките сторени во правниот промет претпријатието одгова-
ра со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен тргов-
ски промет е Вилијем Хорват в.д. директор на претпријатието со нео-
граничени овластувања. 

Од Окружниот стопанск-и 'во Скопје, Срег. бр. 965/95. - (1783) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1581/ 
95, на регистарска вло.шка бр 1-644-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар проширувањето на дејноста на Новинското издавачко претприја-
тие во општествена сопственот „НОВА МАКЕДОНИЈА“ ц.о. ул. Ми-
то Хаџ“ивасилев Јасмин бб, Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 090189, 110612. 
Од окружниот стопански суд во . Скопје, Срег. бр. 1581/95, (1784) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 970/ 
95. на рег истарска влошка бр. 1-58233-0-0-0, го заниша во судскиот ре-
гистар основањето во приватна сопственост и запишување право за 
вршење работи во внатрешниот и надворешниот трговски промет на 
Претпријатието' за транспорт, промет и услуги ,.ХУМИТ" д.о.о." екс-
порт-импорт, ул. ..Алберт Станиќ“ бр. 32, Скопје. 

Претпријатието е основато со акт за основање од 19.01.1995 год., 
а основач е Тахировиќ Хасим од Скопје. 

Дејности: ,070111 070112 070113, 070114 , 070121, 070122 , 070123. 
070124, 070122.070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150,. 070211Л170212, 070213; 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224 , 070225,' 070226; 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
110309, 110909, 060502 060503, 070320, 070320, меѓународен транспорт 
на стоки,меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, 
посредување во надворешно-трговскиот промет, реекспорт. 

Претпријатието во правниот про,мет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. 

3'Ј обврските сторени во правниот промет претпријатието одгова-
ра со сите свои средства. ' 

Лице овластело за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Тахировиќ Хасим, директор на. претпријатието со 
неограничени овластувала. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 970/95. (1785) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 517/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-57892-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основаното на Производното трговско прЅетпријатие .,ПРО-
ДУКТ-ПРОМ 95" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Серава“ бр. 31',. Скопје. .. 

Дејности: 012021, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 
012324, 1)70111, 070112 0701.13, 070Ц4, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128 , 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 07.0222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 08021)1, 
080202, 110309,. 110909 , 070310, 070320, застапување и посредување во 
надворешниот трговски промет, застапување на странски правни и фи-
зички лица, комисион, консигнација, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица .претпријатието искапува во 
свое име и за своја сметка и одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапувал,е во надворешно-трговското работе-
но е Наим Абдурамани од Скопје со неограничени овластувања. . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 517/95. (1786) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 961/ 
95, на регистарска влошка бр.. 1-31092-0-0-0;.го запиша во судскиот рс-
|-истар проширувањето на дејноста во надворешно-трговскиот промет 
на Претпријатието за производство, и услуги, сообраќај, туризам и 
угостителство ШПУТИН КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт, ул. ..Бели-
чица“ б.б. Гостивар. 

Се врши надополни во надворешната дејност: превоз на патници 
во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународ-
ниот дру.мски сообраќај, 070310, 0703.20, комисионот консигнационо 
работење, застапување на странски фирми и вршење на реекспорт, 
малограничен промет со прехранбени и непрехранбени производи со: 
СР Југославија. Бугарија, Грција и Албанија, изведувала на градежни 
работи од ниско и нискоградба во странство, нафта и нафтени дери-
вати. возила, делови и опрема, половни возила, делови и опрема, из-
вршувал.е на угостителски, туристички и сообраќајни работи и услуги 
во странство, превоз на патници во меѓународниот друмски сообракај, 
превоз на стока во меѓународниот друмски сообраќај. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 961/95. (1787)' 

, Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 861/ 
95. на регистарска влошка бр. 1-58180-0-0-0, го Запиша во судскиот ре-
гистар основаното на Претпријатието за туризам, угостителство ш 
трговија на големо и мало ,.ИП КОМЕРЦ'4 Д .О.О, увоз-извоз,, ул. ..Пу-
шкинока" бр. 4/2-17. Скопје. : ' 

. Претпријатието е основано со акт за основање бр. АО 01-01/95 од 
16.01.1995 год,, а основач е Илија Почепов од Скопје. 

,Дејности: 070111, 070112 , 070113 . 070114. ()70121. 070122 . 070123. 
070124 . 070125 . 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131. 070132. 070140. 
070150. 070211. 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223. 
070224. 070225. 070226, 070227, 070229, 070230. 070240, 070250, 070260. 
080111. 080112 . 080113 . 080114 , 080119 . 080121, 080122 . 080123. 080129. 
080201. 080202 . 060501, 060502,-060503, 060601, 060602. 060609. 110301. 
10302, 110303'., 110304, 110404, 110901, 110902, 110903. 110905, ПОУМ. 
070310. 070320. застапување и посредувало во надворешно-трговското 
работело, застапувало на странски правни и физички лица, комисио-
ни, консигнација и реекспорт. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сме тка а за обврските одговара со си те свои. сред-
ства. 

Директор и застапник на претпријатието без ограничувано е Или-
ја Почепов. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 861/95. (1788) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението; Срег. бр! 1330/ 
95, на регистарска влошка бр,1-58878-0-0-0, го запира во судскиот ре-
гистар конституирал на Р.О.““на Основното училиште. ,-ДЕРВИШ 
ЦАРА“ С- Долно Палчиште, Тетово ц.о. 

Се врши конституирање на Основното училиште ,,ДЕРВИШ ЦА-
РА“ с. Долно Палчиште ц.о. организирана со издвојвуало на ООЗТ 
Основно училиште ..ДЕРВИШ ЦАРА'4 с. Долно Палчиште ц.о од со-
ставот на Р.О. основно училиште „ПЕРПЕРИМИ" д,о. с. Големи Ре-
чица, Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег: бр. 1330/95. (2712) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението, Срег. бр. 
17364/94, на регистарска влошка бр. 1-58931-0-0-0, го запиша во СУД-

СКИОТ РЕГИСТАР ОСНОВАЊЕТО НА Производното. Трговско претпријатие 
„ИБИ ТРЕЈД“° експорт-импорт ул. ..Видое Смилевски Бато“ бр. 

43/1-54, СКОПЈС. ' 
Претпријатието е основано со договор за основано бр. 01/94 од 

26.12. 1994 год., а основачи се Арсеније Б о ш к о в с к и , Елица Бошња-
ковска и Невенка Грбевска. 

.Окружниот стопански суд во .Скопје, со решението Срег. бр. 2317/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-31397-0-0-0, го запиша во СУДСКИОТ ре-

гистар прошируваното на дејноста на Претпријатието за трговија на 
големо и мало„РИЏИ-КОМ“ д.о.о.експорт-импорт ул. ..Струмјани' 26 Скопје 

Дејности: 060501, 060502, 060602. меѓународен транспорт на стоки 
и патници. ' . 

Од Окружниот стопански суд но Скопје, Срег. бр. 2337/95. (2713) 
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Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250. 
070260, 070117, 070112, 070113 . 070114, 070121, 070122, 070Р3 070Р4 
070125 , 070126. 070127. 070128 . 070129, 070131, 070132, 070140, 070150! 
060501, 060502. 060503, 110303, 110309, 110909,, 110401,011311.01131?, 
011313. 011314 . 011315 , 011316. 011319, 011320, 011390, 070310, 070320. 
меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реек-
спорт, застапува н,е, посредува н,е. консигнација. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а Ја обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешен и 
надворешен промет с Невенка Грбевска, в.д. директор без ограничу-
вано. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег. бр. 17364/95. (2714) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2067/ 
95, на регистарска влошка бр 1-53253-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице на Претпријатието во трговија и'услуга ..И-
ВЕЛА-94" д.о.о УВОЗ-ИЗВОЈ бул. ..Партизански одреди“ бр. 151/1-6, 
Скопје. 

Се брише Наталија Двојакова, директор, а се запишува Владимир 
Галиќ, директор во внатрешен и надворешен промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2067/95. (2715) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2482/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-713-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар бришеното на ООЗТ на РО ОУ „ДЕРВИШ ЦАРА“ с. Долно 
Палчиште ц.о. Тетово. 

Се запишува бришење на ООЗТ ОУ ,,ДЕРВИШ ЦАРА“ с. Долно 
Палчиште Тетово поради издвојувано на РО ОУ „ПЕРПЕРИМИ" с. 
Голема Речица Тетово и конституира но во ново РО Основно учили-
ште ,ДЕРВИШ ЦАРА“ с. Дол но П ал чиште, Тетово. 

Од Окружниот столарски суд во Скопје, Срег. бр. 2482/95. (2716) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 

СТ. бр. 306/95 од 25. V.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „ДАБ“ од Кавадарци. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Андреева, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Грков Кирил од Кавадарци, ул. 

„Страшо Пинџур" бр. 59а-7, телефон бр. 78-902. 
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-

ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува за ден 13. VII. 1995 година во 10,40 часот соба 
бр. 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (926) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Сг. бр. 1355/94 од 10.11.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие ЕМ ПРОМ од Кавадарци, ул. „Блажо Алек-
сов“ бр. 54/2-18. 

За стечаен судија е одреден Љубомир Крстевски, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Мирослав Анастасов од Кавадарци, 
ул. „Благој Крстиќ“ бр. 3/16, телефон 74-250. „ 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена шѓобјавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со првава во два приме-
рока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 6. VII.1995 година во. 9,50 часот, соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (949) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението СТ. бр. 457/94, 
196/95 и 410/95 од 25.V.1995 година отвори стечајна постапка над ПП 
„ВЕЗИЛКА“ - Битола. 

За стечаен судија го определи судијата Коста Споа, а за стечаен 
управител Душан Бакревски, дипломиран економист од Битола. Со 
огласот објавен на огласната табла на Судот на 25.V.1995 година ги 
пошка доверителите да ги пријават своите побарувања на стечајниот 
совет со поднесок во 2 примероци со докази. Во спротивно, ќе бидат 
отфрлени и вирманска уплатница за такса од 600,00 денари на жиро 
сметка 40300-40-002-3338 во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
за отворање на стечајна постапка во „Службен весник на РМ“ кои ќе се 
испитаат на 4.IX. 1995 година во 10 часот во овој суд и должниците 
неодложно да ги измират своите долгови. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (950) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Сг. 
бр. 200/94 е заклучена стечајната постапка над ПП „Баки Пром", с. 
Банско, Струмица, со решение Ст. бр. 213/94 е заклучена стечајната 
постапка над ТП „Адила“, с. Зрновци - Кочани, со решение Ст. бр. 321/ 
94 е заклучена стечајната постапка над ППС „Драг Трејд“ од Штип, со 
решение Ст. бр. 373/94 е заклучена стечајната постапка над ПТТ „Мајк 
Транс“ - Струмица, со решение Сг. бр. 180/94 е заклучена стечајна 
постапка над ППС „Влатко“ - Струмица, со решение Ст. бр. 172/94 е 
заклучена стечајната постапка над ППС „Дени Експрес“ - с. Петра-

н а - Струмица, со решение Ст. бр. 40/94 е заклучена стечајна по-
стапка над ГОГ „Венера“ - Свети Николе, со решение Ст. бр. 262/93 е 
заклучена стечајната постапка над ППС „Маца Инвест" - Кочани, со 
решение Ст. бр. 106/93 е заклучена стечајната постапка над ППС „Е-
вросвет", с. Г. Подлог, Кочани, со решение Ст. бр. 345/94 е заклучена 
стечајната постапка над ТП „Ленче“ - Свети Николе, со решение Ст. 
бр. 357/94 е заклучена стечајната постапка над ПТП „Трене Трејд“ -
Штип, со решение Ст. бр. 349/94 е заклучена стечајната постапка над 
ТП „Ти - Чо Комерц“ - Штип, со решение Ст. бр. 401/94 е заклучена 
стечајната постапка над ПП „Пандероса" с. Иловица - Струмица, со 
решение Ст. бр. 365/94 е заклучена стечајната постапка над ППС 
„Трико Промет“ - Кочани, со решение Л. бр. 14/95 е заклучена ликви-
дационата постапка над ППС „Интеркомерц" - Штип, поради немање 
на имот. 

По правосилноста на решенијата спомнатите претпријатија ќе се 
бришат од регистарот на претпријатијата.. Доверителите имаат право 
на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, преку овој суд 
до Стопански суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (951) 

Окружниот стопански суд на Скопје објавува дека со решение Ст. 
бр. 407/95 од 25.V. 1995 година е отворена стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие „Бруса Комерц“, с. Студеничани, Скопје. 

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

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. 
„Орде Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 3.VII. 1995 година, во 11,10 часот, соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (962) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1758/94 од 15.V. 1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Градежно трговско, услужно претпријатие „Бокор" од 
Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 49-а. ' 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Илија Заковски од Скопје, ул. „Руз-

велтова" бр. 54, телефон 741-545. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират“Долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 28.VI.1995 година во 9,00 часот, соба 
број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (963) 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 

Ст. бр. 1467/94 од 29.V.1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „К-Вагопром" 
од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 88/1-5. 

За стечаен судија е одреден Стеван Петанчевски, судија при овој 
СУД-

За стечаен управник е одреден Илија Заковски од Скопје,' ул. ЈРуз-
велтова" бр. 54, телефон 741-545. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 5. VII. 1995 година во 8,15 часот во соба 
154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (964) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 445/95 од 25.V.1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот 3 3 „Земко", с. Ѓавато, Гевгелија. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Живко Лазаров од Гевгелија, ул. 

„Митко Зафиров“ бр. 28, телефон 89-047. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 13.VII. 1995 година, во 10,50 часот, соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (965) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 296/95 
према должникот ПП „Унита", Прилеп, отвори стечајна постапка при 
што за стечаен судија го определува Коста Споа, судија во Окружниот 
стопански суд во Битола, а за стечаен управител Спиро Спировски од 
Прилеп, ул. М. Тито“ бр. 20/2. 
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Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави таксирани со 
600,00 денари судски такси во два примерока со докази, а должниците 
во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот. 

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на ден 
10.VII.1995 година во 13 часот во Окружниот стопански суд во Битола. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 31.V. 1995 година. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (966) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип, го обја-
вува следното: Со решение Ст. бр. 117/94 од 17. V. 1995 година, е отво-
рена стечајна постапка над ДОО „Босна“ - Штип. За стечаен управник 
се поставува Маџунаров Ванчо од Штип. За стечаен судија се опреде-
лува Бочварска Зорица - судија при овој суд. Се повикуваат доверите-
лите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот со пријава и докази во два примерока. 
Пријавата да биде таксирана со 600,00 денари со приложена уплатница 
на жиро сметка 41400-840-028-3359 - Републички буџет - Скопје. За 
испитување на побарувањата се закажува рочиште на ден 12.VII. 1995 
година во 12 часот во просториите на судот, соба бр. 42. Се повикуваат 
должниците без одлагање да ги исплатат своите долгови. 

Огласот е истакнат на судска табла на ден 17. V. 1995 година. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. (967) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1925/93 од 28.XII.1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за промет на ^големо и мало увоз-извоз 
„Блам-Текс" од Скопје, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 71. 

За стечаен судија е одреден Никола Манговски, судија при овој Суд. 
За стечаен управник е одреден Александар Врбовски, ул. „Рудо“, 

бр. 17, телефон 263-472. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ 
до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 6. VII. 1995 година во 8,10 часот во соба 
броЈ 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (968) 

Се отвара стечајна постапка со решението Ст. бр. 80/95 над долж-
никот АД „Агропромет-услужни дејности“ - Струмица поради инсол-
вентност. 

За стечаен управник се поставува Љупчо Михајловски, економист 
од Струмица. 

Се наложува неодложно ажурирање на книговодството и примо-
предавање на имовината и документацијата до стечајниот должник на 
стечајниот управник. 

Се задолжува стечајниот управник во рок од 15 дена да состави и 
поднесе биланс до судот и пресметка за трошоците на стечајната по-
стапка. ' 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (969) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 230/95 од 
27.III. 1995 година отвори стечајна постапка над ПП „Стандард Интер-
национал“ - Битола, стечајната постапка не се спроведува туку се 
заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (976) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 82/95 од 29.V. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „Манастира" од Кавадарци, ул. „Браќа Џу-
нови“ бб. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Грков Кирил од Кавадарци, ул. 

„Страшо Пинџур" бр. 59а-7, телефон 78-902. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во-рок од 30 дена-по објавувањето на огласот во 
Службен весник на РМдо стечајниот совет со пријава во два примерока 
со докази. 

Се задолжуваат,должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 05. VII.1995 година во 11,00 часот, соба 
број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (978) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 602/95 до 30. V. 1995 год. е отворена стечајна постапка над долж-
никот ОП „Агротрговија" од Скопје, ул. „Луј Пастер“ бр. 5. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Настасиевиќ Михајло, Куманово, 

ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 46-А, телефон 0901-23-980. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

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

побарувања се закажува на ден 18.VII.1995 година во 11,30 часот, соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (979) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1520/94 од 04.V.1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот претпријатие „Ас-Инжињеринг" од Скопје, ул. „Местра" 
бр. 2. 

За стечаен судија е одредена Рина Андреевска, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Јован Михајловски од Скопје, ул. 

„Костурска“ бр. 1/3/2, телефон 201-530. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 20. VI. 1995 год. во 10,50 часот, во соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, (980) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 121/95 од 23.V. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ЗИК „Тетово“ ПОКТУ „Агрокооперација" Д-О.О. - Те-
тово, ул. „Маршал Тито“ бр. 132. 

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

За стечаен управник е одреден Самка Ибраимовски од Тетово, ул. 
„Јане Сандански“ бр. 54, телефон 22-831. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (981) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 979/94 
од 28.1 V. 1995 година ја одобри програмата за финансиска и сопстве-
ничка трансформација. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (975) 

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка 
со решенијата: Ст. бр. 544/95 над ТВ „Розетаи синови“ - Штип, Ст. бр. 
552/94 над ППС „Дук пром“-с. Чешиново-Кочани, Ог. бр. 20/95 над 3 3 
„Радовка" с. Радово - Струмица, Ст. бр. 11/94 над ППС „Кет-пром" -
Штип, Ст. бр. 221/93 над ПП „ПМ-комерц" - с. Амзабегово - Свети 
Николе, Сг. бр. 348/94 над ПП „Панкомерц" - Штип, Ст. бр. 484/94 над 
ПП „Евалс“-Струмица, Ог. бр. 392/94 над ПТП „Мако пром" 
-Струмица, Ог. бр. 456/94 над ПП „Златна долина“ - Струмица, Ст. бр. 
472/94 над ТП „Интер имекс" - Струмица, Ст. бр. 480/94 над ПП „Слога 
кохтани“-Струмица, От. бр. 96/95 над ТП „Елпромет“-Струмица и 
Ст.бр. 72/95 над ППС ,Домекс“-Кочани, поради немање на имот. 

По правосилноста на решенијата, горенаведените претпријатија ќе 
се бришат од регистарот на претпријатијата. Доверителите имаат 
право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој 
суд во Стопанскиот суд на Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (953) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 861/94 
објавува дека стечајната постапка против должникот АД Апарати за 
домаќинство - Битола привремено се запира. 

Од Окружниот стопански студ во Битола. (876) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 173/95 од 18. V. 1995 год. е отворена стечајна постапка над долж-
никот Претпријатието „Екоинг" од Скопје, ул. „Полог“ бр. 43. 

За стечаен судија е одредена Надица Раичковиќ, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Јонче Трпевски од Скопје, ул. „Пе-
листерска“ бр. 2-1/6, телефон 2155-139. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 06. VII.1995 година во 11,00 часот, соба 
бр. 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (982) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 202/95 од 16. V. 1995 год. е отворена стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие „Макопе" Д.О. од Скопје, ул. „Стеван Цветков-
ски“ бр. 31. 

За стечаен судија е одредена Емилија Димитрова, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Јонче Трпевски од Скопје, ул. „Пе-
листерска“ бр. 2-1/6, телефон 2155-139. 
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Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со 
првава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги нам иран долговите преш стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 29.VI.1995 година, во 10,55 часот, во 
соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (983) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 528/95 од 01.VI.1995 год. е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие НББЛ „Шпатула" од Скопје, ул. „Козле“ бр. 
165. 

За стечаен судија е одредена Емилија Димитрова, судија при овој 

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

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 18. VII.1995 година во 11,15 часот, соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (984) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението 
Сг. бр. 1073/94 према должникот АД „Промет“ - Битола отвори сте-
чајна постапка. За стечаен-судија го определува Коста Споа, судија во 
Окружниот стопански суд ^ Битола, а за стечаен управител Кирил 
Пецаков од Битола. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави таксирани во 
истиот рок да ги измират своите обврски према должникот. 

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на 
10.VII.1995 год. во 13 часот во Окружниот стопански суд во Битола. 

Огласот'е објавен на огласна табла на судот на 05. VI. 1995 година. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (985) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 559/93, 
ја заклучи стечајната постапка против должникот ПП „Иликос" - Ре-
сен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (986) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 777/94, 
108/95, од 07.VI. 1994 година, отвори стечајна постапка против должни-
кот ДОО „Јавор репроматеријали“ - Битола. к 

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. 
За стечаен управник се определува Костадин Христов од Битола, 

ул. „Илинденска“ бр. 99. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на 

објавувањето во „Службен весник на РМ“, да ги пријават своите поба-
рувања со пријава и докази во два примерока. 

Се закажува рочиште за ден 20. VII.1995 година во 12,00 часот, соба 
бр. 3 при овој Окружен стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (987) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 513/95 од 23. V.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот АД „Унипром" од Скопје, ул. „840" бб. 

За стечаен судија е одредена Маријана Андреева, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Петар Лејковски, ул. „Варшавска“ 
бр. 20, телефон 259-208. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 13.VII.1995 година во И,ЗО часот, соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (988) 

Л И К В И Д А Ц И И 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Л.бр, 94/95 од 13.IV.1995 год, е отворена редовна ликвидациона по-
стапка над должникот ПТП „Сале Комерц“ - Скопје, ул. „Бутелска“ 
бр. 2-10. 

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

За ликвидационен управник е одредена Мартиновска Зорица, 
Скопје, телефон 209-782. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
прфват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот сбвет со при-
јава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на ден 09. VII.1995 година во 9 часот, соба 
број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (922) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 118/95 од 20.1 V.1995 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Ц.О. „Мак Модел“ од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/57. 

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

За ликвидационен управник е одредена Мартиновска Зорица од 
Скопје, тел. 209-782. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на ден 09. VII. 1995 година во 9 часот, соба 
број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (923) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 120/95 од 
11.V. 1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 

над Производно-усложно и трговско претпријатие „Џокер-Трејд" увоз-
извоз Ц.О. Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 21/25 и број на жиро 
сметка 40100-601-139426. 

За ликвидационен управник се определува Илија Заковски од 
Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 54, тел. 741-545. Се повикуваат доверите 
лите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ 
до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према 
ликвидациониот должник без одлагање. , 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 11.VII. 1995 година, 
во 8,00 часот во соба број 60 во овој суд. 

- Од Окружниот стопански суд во Скопје. (917) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
Бр. 230/94 од 12. V.1995 година заклкучена е ликвидационата постапка 
над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија и 
услуги „Велком Мак“ од Куманово. 1 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (924) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението Л. 
бр. 60/95 се отвора ликвидациона постапка против должникот ДОО 
„Слобода Комерц“ - Битола, но не се спроведува и се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. ' (932) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението 
Л.бр. 48/95 се отвора постапка против должникот ПП „Еуро?сија" -
Прилеп, но не се спроведува, и се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (940) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението 
Л.бр. 6/95 се отвора постапка против должникот ПП „Багера" - При-
леп но, не се спроведува и се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (941) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 152/95 од 
26. V. 1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Прегори)атието за туризам, угостителство и трговија „Евросон" 
Д.О.О, увоз-извоз, Кавадарци, ул. „7 Септември“ бр. 93. 

За ликвидационен управник се определува Грков Кирил од Кава-
дарци, ул. „Страшо Пинџур" бр. 59а-7, тел. 78-902. Се повикуваат 
доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите поба-
рувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на 
ликвидациониот должник на ден 6.VII.1995 година, во 10,00 часот во 
соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (945) 

Окружниот стопански суд во Штип ја Заклучува ликвидационата 
постапка со решенијата: Л.бр. 38/94 над ПУД „Јурист“-Штип, Л.бр. V 
95 над ППС „Кети“ - Свети Николе, Л.бр. 17/95 над. СЗ „Овче Поле“ -
Свети Николе и Л.бр. 29/95 над ПГГГ „Јуроп“-Делчево, поради немање 
на имот. 

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

Од Окружниот стопански суд во Штип. (952) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 141/95 од 
22. V. 1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за трговија „Барбок" ДО од Скопје, ул. „Илинден-
ска бр. 12 и број на жиро сметка 40100-601-323721. 

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од 
Скопје, ул. „Скупи 6" бр. 23, тел. 310-589. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 06.УП. 1995 година, 
во 10,00 часот во соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (977) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 114/95 од 25.V. 1995 година, заклучена е ликвидациона постапка над 
должникот „Ванети" ДОО експорт-импорт - Скопје, ул. „Разловачко 
востание“ бр. 13/38. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (989) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважечки следните печати: 

Тркалезен печат под назив: Штедилница „Бават“ 
д.о.о. Скопје. (2192) 

Тркалезен печат и штембил: под назив „Произ-
водно-трговско претпријатие во мешовита сопственост 
„НАС-ФОП" д.о.о. експорт-импорт Скопје." (2193) 

Правоаголен печат под назив: „Колонијална про-
давница И-МУЧА" бул. „Мак. кос. бригада“ бр. 61 
Скопје. (2194) 

Се огласуваат за неважечки следните документи: 

Пасош бр. 0049567 на име Пакизе Асановска ул. 
„Козјак“ бр. 93-г. Битола (2175) 

Пасош на име Ристески Илија ул. „Абас Емин“ бр. 
337, Охрид (2176) 

Пасош бр. 237789 на име Сања Велиноска, ул. 
„Даме Груев“ Б-1/3, Охрид (2177) 

Пасош бр. 306472 на име Ејупи Насер ул. „Илија 
Антески“ бр. 20, Гостивар (2178) 

Пасош на име Саније Мурати Синани с. Черкези, 
Куманово (2181) 

Пасош бр. 0027027 на име Аврамовски Игор, ул. 
„Задарска" бр.52 Берово (2183) 

Пасош бр. 077122 на име Цемена Атли издаден од 
ОВР Дебар ул. „Венец „II-бб Дебар (2184) 

Пасош бр. 104779 издаден од УВР Тетово на име 
Имери Зеќирија с Лавце, Тетово (2185) 

Пасош бр. 0314623 издаден од ОВР Крива Паланка 
на име Горанчо Пешевски, с. Ранковце Крива Паланка 

г (2195) 
Пасош бр. 233300 на име Беџети Арсим с. Вешала, 

Тетово. (2296) 
Пасош бр. 204310/94 издаден од УВР Куманово на име 

Звонимир Тоневски, с. Карпош-Елезов Камен бр. 
497, н. Пуковско, Куманово. (2297) 

Пасош бр. 0134163 издаден од УВР Куманово на име 
Рамадани Исак, с. Черкези, Куманово. (2298) 

Пасош бр. 419765 издаден од УВР Куманово на име 
Јовановски Томо, ул. „Стево Филицовиќ" бр. 8, 
Куманово. (2299) 

Пасош бр. 0470898 на име Котевски Игор, ул. „Парти-
занска“ бр. 47/41, Битола. (2300) 

Пасош бр. 121240 издаден од УВР Струмица на име 
Стојменов Јане ул. „Крсте Мисирков“ бр. 22, 
Струмица. (2301) 

Решение бр. 25-494 издадено од Министерство за сто-
панство ПОЕ Чаир Скопје на име Борко Крстев-
ски, Скопје. (2302) 

Пасош бр. 51898 на име Зенделоски Рамадан, с. Лабу-
ништа, Струга. (2303) 

Пасош бр. 0172429 на име Буџаку Ибуш, Дебар. (2303-а) 
Пасош бр. 0217115, издаден од УВР Струга на име 

Колоски Боге. ул. „ЈНА“ бб. Струга. (2186-а) 
Чековна карта бр. 4945859 и чекови бр. 1924481, 

1924483 и 1924484 издадени од Комерцијална банка а.д. 
Скопје на име Филип Бошковски, Скопје (2186) 

Пасош бр. 221215, издаден од УВР Струмица на име 
Герасов Орце с. Дабила Струмица. (2187) 

Пасош на име Јусуфи Ќемал, Радуша Скопје. (2188) 
Чекови од бр. 510703 до бр. 510712 од тековна 

сметка бр. 618/44 издадени од Стопанска банка ад. 
Скопје, филијала Струга на име Попески Витомир, с. 
Вевчани Струга. (2189) 

Пасош изаден од УВР Т. Велес на име Мирсад Ша-
тара с. Г. Оризари, Т. Велес. (2190) 

Пасош бр. 0618028, издаден од ОВР Крива Паланка 
на име Ѓорѓиевски Раде, с. Огут, Крива Паланка. 

(2190-в) 
Пасош бр. 0205900 издаден од ОВР Крива Паланка 

на име Стаменовски Љупчо, ул. „Х.Т. Карпош: бр. 12. 
Крива Паланка. (2189-а) 

Пасош бр. 83138 издаден од ОВР Дебар на име Аб-
дурамани Муса, ул. „Едвард Кардељ" бр. 591, Струга. 

(2189-6) 
Пасош бр. 296086, издаден од ОВР Струга на име 

Адил шабан ул. „Славеј планина“ бр. 24 Струга. 
(2189-в) 

Пасош бр. 216436 на име Демирали Хиќмет ул. „Би-
стрица“ бр. 44, Охрид. (2158) 

Пасош бр. 0172429 издадено од ОВР Дебар на име 
Буџаку Ибуш, с. Балинци, Дебар. (2159) 

Пасош бр. 144151 на име Халили Бенаид ул. „20 
Ноември“ бр. 24, Тетово. (2160) 

Пасош бр. 0061722 издаден од УВР Прилеп на име 
Милевски Дејанчо Точила 1Ц-4/15, Прилеп. (2161) 

Пасош бр. 0095320 издаден од УВР Прилеп на име 
Стоиќ Марко ул. „Ленин“ бр. 104 Прилеп. (2162) 

Пасош бр. 0139134 издаден од ОВР Дебар на име 
Газим Думани ул. „Џавит Уштелница" бб-Дебар. (2163) 

Пасош на име Мустафи Наџије, с. Велебрдо, Гости-
вар (2164) 

Пасош бр. 406665 на име Мустафи Аљбињ с. Ве-
лебрдо, Гостивар. (2165) 

Пасош бр. 145266 на име Ферати Неџари, с. Че-
гране, Гостивар (2166) 

Пасош бр. 334701 на име Фејзулаи Шенази ул. „Бо-
рис Кидрич" 55, Гостивар (2167) 

Пасош бр. 0566887 издаден од УВР Прилеп на име 
Ивановски Љубен ул. „Цане Коњарец“ 6, Прилеп. 

(2168) 
Пасош бр. 0295291 на име Имеровски Рахим ул. „Ле-

ринска" бр. 2, Битола (2169) 
Пасош бр. 423561 издаден од УВР Куманово на име 

Исмаил радула с. Оризаре Куманово (2172) 
Пасош на име Сандра Барјахтаровиќ бул „Ослобо-

дување“ 45, Кичево (2171) 
Пасош бр. 0193875 на име Адем Идризи ул. ,,В. 

Миладиновци“, бр. 72, Тетово (2174) 
Пасош бр. 217245/94, издаден од УВР - Струга на 

име Нухи Винца, ул. „ЈНА“ бр. 107, Струга. (2278) 
Пасош бр. 044015/94, издаден од УВР - Охрид на име 

Тодоровска Силвана, ул. „Дејан Војвода“ бр. 6, Охрид. 

Огласот со кој се огласуваат за неважни печатот и 
штембилот на Месната заедница - с. Липец - Виница, 

објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 27/95 год., се 
сторнира. 
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ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 
Врз основа на член 33 и 35, од Законот за трансфор-

мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93), АКЦИОНЕРСКО ДРУШ-
ТВО „СЛАВИЈА“ ИЗВОЗ-УВОЗ СКОПЈЕ објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-

СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИ-
ЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА НА 

ИМОТ 
1. АД „Славија“ извоз-увоз Скопје отпочнува со по-

стапка за трансформацијата на општествениот капитал 
во согласност со одредбите на Законот за трансформа-
ц и ј а на претпријатија со општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници кои се државјани на Република 
Македонија, доколку имаат да ги пријават своите поба-
рувања на имотот во рок од 60 дена сметано од денот на 
објавувањето на огласот. 

3. Седиштето на АД „Славија“ извоз-увоз - Скопје е 
на булевар „Војводина“ бб, Скопје, 91000 - Скопје. 

4. Своите побарувања барателите да ги достават до 
АД „Славија“ извоз-увоз Скопје и до Агенцијата на 
Република Македонија за трансформацијата на прет-
пријатијата со општествен капитал на посебен образец 
пропишан од Агенцијата („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94). 

(991) 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на Препријатијата со општествен капитал („Служ-
бен весник на РМ бр. 38/93 АД ЗИК „Црвена Ѕвезда“ 
Штип, ДОО „Центар за земјоделски услуги и ДЦД" и 
ДОО „Завод за испотување и примена“ Штип ул. „Же-
лезничка“ бр. 7, објавуваат 

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

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
1. АД ЗИК „Црвена Ѕвезда“ Штип, ДОО „Центар за 

земјоделски услуги и Д ДД и ДОО „Завод за испитување 
и примена“ ул. „Железничка“ бр. 7, ги повикува пора-
нешните сопственици и нивните правни наследници, 
државјани на Република Македонија, да ги пријават 
своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објаву-
вањето на огласот. 

2. Пријавувањето на побаруваната се врши на посе-
бен образец потпишан од Агенцијата на Република Ма-

кедонија за трансформација на Претпријатијата со 
општествен капитал. 
3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во 

два примерока од кои едниот до Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпријати-

јата со општествен капитал, а другиот до АД ЗИК 
,Црвена Ѕвезда“ Штип, ДОО „Центар за земјоделски 
услуги и ДДД" и ДОО „Завод за испитување и примена“ 
ул. „Железничка“ бр. 7. 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
десниќ на РМ“ бр. 38/93) АД „Социјален борец“-Битола 

објавува О Г Л А С 
ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ, ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБА-

РУВАЊА 
1. АД „Социјален борец“ - Битола ги повикува по-

ранешните сопственици и нивните правни наследници 

кои се државјани на Република Македонија, доколку 
такви има, да ги пријават своите побарувања спрема 
АД „Социјален борец“ - Битола. 

2. Пријавите за побарувањата се поднесуваат на по-
себен образец-Барање за заштита на правата на пора-
нешните сопственици и нивните правни наследници во 
постапка на трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. (Сл. весник на РМ“ бр. 3/94). 

3. „Пријавата на побарувањата се доставува до 
Агенцијата на РМ за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал и до АД „Социјален борец“ 
- Битола ул. „Градски стадион“ бб, Битола. 

4. Пријавата на побарувањата се доставува во рок од 
60 дена по објавувањето на огласот. (993) 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација „на претпријатијата со капитал („Сл. весник на 
РМ“ бр. 38/93) ПОС Рудници за олово, цинк и прера-
ботка“ „ЗЛЕТОВО" - Пробиштип објавува 

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

РАДИ ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. ПОС Рудници за олово, цинк и преработка „ЗЛЕ-
ТОВО" Пробиштип објавува дека ја започна трансфор-
мацијата на претпријатието во согласност со одредиште 
на Заводот од трансформација на претпријатијата со 
општествен, капитал. 

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

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал кои истовреме се доставуваат до претпријати-
ето и до Агенцијата. 

4. Седиштето на претпријатието се наоѓа на улица 
„Јаким Стојковски“ бр. 2 Пробиштип. 

(994) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Бисер“ -
Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со.опште-
ствен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе изврши 
со: откуп на претпријатието од страна невработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Прашка“ бб -
Скопје, во време од 8 до 14 часот. 

(990) 
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Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/ 
93), Завод за статистика ги утврдува и објавува 

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 1995 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на цените на производи-
телите на индустриски производи во мај 1995 година во 
однос на април 1995 година е 0,002. 

2. Коефициентот на пораст на цените на производи-
телите на индустриски производи од почетокот на годи-
ната до крајот на мај 1995 година е 0,016. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во мај 1995 година 
во однос на истиот месец од претходната година изне-
сува 0,036. 

4. Коефициентот на порастот на просекот на живот-
ите трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на мај 1995 година во 
однос на просекот на животните трошоци во Република 
Македонија во 1994 година е 0,174. 

По овластување на 
директорот, 

Вера Белковска, с.р. 

СОДРЖИНА 
748. Закон за условите за земање, разменување, 

пренесување и пресадување делови од човеко-
вото тело заради лекување 705 

749. Закон за Воена академија 708 
750. Закон за изменување на Законот за одбрана . . 710', 
751. Закон за обезбедување на средства за сани-

рање на последиците од земјотресот во опш-
тините Битола, Демир Хисар, Охрид и Ресен . 711 

752. Закон за задолжување на Република Македо-
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