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

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

Вторник, 4 април 1995 
Скопје 

Број 18 Год.LI 

Аконтацијата за 1995 година изнесува 
5.000 денари. Овој број чини 250 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

386. 
Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за орга-

низација и делокруг на работата на Кабинетот на Прет-
седателот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 57/91), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА КОМУ-

НИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА 

I 

Кимов Ѓорѓи, се именува за советник на Претседате-
лот на Република Македонија за комуникација со јавно-
ста. 

II 

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

Бр.08-276 
1 март 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

4 Бр. 23-859/1 
27 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

388. 
Врз основа на член 5 став 4 од Законот за продажба 

на становите во општествена сопственост („Службен 
весник на РМ“, бр. 36/90 и 62/90) и член 45 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“, бр. 38/90, Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕ-

СТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 

Во Одлуката за намалување на цената на становите 
во општествена сопственост („Службен весник на РМ“, 
бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 57/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/ 
94, 36/94, и 66/94) во членот 4 зборовите: „31 март“ се 
заменуваат со зборовите: „30 јуни 1995 година“. 

Член 2 

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

387. 
Врз основа на член 38, став 2 и 3 од Законот за 

Буџетот („Службен весник на РМ“, бр. 79/93) и член 45 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОЗАЈМИЦИ ОД БУЏЕ-

ТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата за усогласување на приходите на 
општинските буџети се дава позајмица во износ од 
755.000 денари на собранијата на општините: 
1. Виница 215.000 денари 
2. Делчево 210.000 “ 
3. Кочани 220.000 “ 
4. Крушево 110.000 “ 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со 
рок на враќање од три месеци, а најдоцна до 30 јуни 
1995 година. 

3. За користењето и враќањето на позајмицата од 
точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу 
собранијата на општините на кои им е дадена позајми-
цата и министерот за финансии. 

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

Бр. 23-869/1 
27 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

389. 
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 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), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 март 1995 година, донесе 

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

„КРСТЕ МИСИРКОВ“ - БИТОЛА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на 
Работничкиот универзитет „Крсте Мисирков“ - Би-
тола, со која за индивидуален работоводен орган на 
Универзитетот е именуван Бранирод Михајлоски, 
дипл. политиколог, досегашен индивидуален работово-
ден орган на Универзитетот. 

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

Број 17-57/6 Претседател на Владата на 
6 март 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

390. 
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 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), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 март 1995 година, донесе 

Р Е 1 Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - С. 

САМОКОВ, МАКЕДОНСКИ БРОД 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на 
ЦОУ „Браќа Миладиновци“ - с. Самоков, Македонски 
Брод, со која за индивидуален работоводен орган на 
Училиштето е именуван Велјан Стамески, одделенски 
наставник. 

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

Број 17-57/7 Претседател на Владата 
6 март 1995 година 

СкопЈе 
391. 

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 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), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 март 1995 година, донесе 

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

ОРГАН НА ОУ , ЈОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на ОУ „Гоце Делчев“ -
Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на 
Училиштето е именуван Раде Насков, професор по пе-
дагогија и психологија, досегашен индивидуален рабо-
товоден орган на Училиштето. 

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

Број 17-57/8 Претседател да Владата 
6 март 1995 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
392. 

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 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), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦОУ „НАИМ ФРАШЕРИ“ - С. СТУДЕ-

НИЧАНИ, СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Наим Фрашери" 
- с . Студеничани, Скопје, со која за индивидуален рабо-

товоден орган на Училиштето е именуван Муамст Ка-
сами, наставник по хемија и биологија. 

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

Број 17-57/9 
6 март 1995 година 

Скопје 

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

393. 
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 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), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ОУ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на ОУ „Владо 
Тасевски“ - Скопје, со која за индивидуален работово-
ден орган на Училиштето е именуван Симеон Станков-
ски, професор по педагогија, досегашен индивидуален 
работоводен орган на Училиштето. 

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

Број 17-57/10 
6 март 1995 година 

Скопје 

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

394. 
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 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), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 март 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“ - С. КУ-

ЧЕВИШТЕ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на 
ЦОУ „Кирил и Методиј“ - с. Кучевиште, Скопје, со 
која за индивидуален работоводен орган на Училиш-
тето е именуван Борис Зенговски, одделенски настав-
ник, досегашен индивидуален работоводен орган на 
Училиштето. 

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

Број 17-57/11 
6 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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395. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучшшшно 

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 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), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 март 1995 година, донесе 

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

ОРГАН НА ЦОУ „БРАТСТВО“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност ца Одлуката на Советот на ЦОУ „Братство“ -
Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на 
Училиштето е именуван Стаменко Попарсов, настав-
ник по математика, досегашен индивидуален работово-
ден орган на Училиштето. 

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

Број 17-57/12 
6 март 1995 година 

Скопје 

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

Број 17-57/13 
6 март 1995 година 

Скопје 

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

Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на 
Училиштето е именуван Рецеп Бугариќ, наставник по 
турски јазик, досегашен индивидуален работоводен ор-
ган на Училиштето. 

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

Број 17-57/14 
6 март 1995 година 

Скопје 

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

396. 
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 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), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ОУ „ДИМО ХАЏИ ДИМОВ“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на ОУ „Димо 
Хаџи Димов“ - Скопје, со која за индивидуален работо-
воден орган на Училиштето е именувана Елеонора Ду-
ковска, професор по педагогија, досегашен индивиду-
ален работоводен орган на Училиштето. 

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

398. 
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 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), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - С. ЉУБАНЦИ, 

СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работни луѓе на ОУ 
„Гоце Делчев“ - с. Љубанци, Скопје, со која за индиви-
дуален работоводен орган на Училиштето е именувана 
Радмила Илиевска, наставник по математика и физика, 
досегашен индивидуален работоводен орган на Учи-
лиштето. 

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

Број 17-57/15 
6 март 1995 година 

Скопје 

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

397. 
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 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 седницава одржана на 6 
март 1995 година, донесе 

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

ОРГАН НА ОУ „ТЕФЕЈЈУЗ" - СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на ОУ „Тефејјуз" -

399. 
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 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), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 март 1995 година донесе 

Р Е Ш Е И И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦОУ „КРСТЕ П. МИСИРКОВ“ - НАС. 

ОРИЗАРИ, КОЧАНИ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на ЦОУ „Кр-
сте П. Мисирков“ - нас. Оризари, Кочани, со која за 
индивидуален работоводен орган на Училиштето е име-
нуван Стаменко Михајлов, наставник по француски ја-
зик, досегашен индивидуален работоводен орган на 
Училиштето. 

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

Број 17-57/16 
6 март 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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400. 
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 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), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 март 1995 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦОУ „АЛЕКСАНДАР УРДАРЕВСКИ" 

- С. САНДЕВО“, СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на ЦОУ 
„Александар Урдаревски" - с. Сандево, Скопје, со која 
за индивидуален работоводен орган на Училиштето е 
именуван Миливој Смоковски, наставник по биологија 
и хемија, досегашен индивидуален работоводен орган 
на Училиштето. 

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

Број 17-57/17 
6 март 1995 година 

Скопје 

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

401. 
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 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), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 март 1995 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦОУ „ЛИРИЈА“ - С. СРБИЦА, КИ-

ЧЕВО 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Лирија“ - с. 
Србица, Кичево, со која за индивидуален работоводен 
орган на Училиштето е именуван Беадин Балажи, одде-
ленски наставник, досегашен индивидуален работово-
ден орган на Училиштето. 

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

Број 17-57/18 
6 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

402. 
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 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), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 март 1995 година донесе 

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

ОРГАН НА ОУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ" - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на ОУ „Глигор Прличев" 
- Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на 
Училиштето е именуван Александар Домлевски, про-
фесор по физичка култура, досегашен индивидуален 
работоводен орган на Училиштето. 

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

Број 17-57/19 Претседател на Владата 
6 март 1995 година "а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с р. 

403. 
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 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), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 март 1995 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦОУ „ХРИСТИЈАН КАРПОШ“ - С. 

ДРАГОМАНЦЕ, КУМАНОВО 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Христијан Кар-
пош“ - с. Драгоманце, Куманово, со која за индивиду-
ален работоводен орган на Училиштето е именуван Пе-
тар Каранфиловиќ, наставник по математика, досега-
шен индивидуален работоводен орган на Училиштето. 

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

Број 17-57/20 Претседател на Владата 
6 март 1995 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
404. 

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 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), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 март 1995 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ОУ „РИЛИНДИЈА “ РУДНИК ЛОЈАНЕ, 

КУМАНОВО 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на ОУ „Рилиндија" -
Рудник Лојане, Куманово, со која за индивидуален ра-
ботоводен орган на Училиштето е именуван Гани 
Ибрахими, одделенски наставник. 

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

Број 17-57/11 
6 март 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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405. 
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 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 одржана на 6 март 1995 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦОУ „НИКОЛА КАРЕВ“ - КОЧАНИ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Никола Карев“ 
- Кочани, со која за индивидуален работоводен орган 
на Училиштето е именуван Ѓорѓи Костов, наставник по 
македонски јазик, досегашен индивидуален работово-
ден орган на Училиштето. 

2. Оваа решение
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410. 
Врз основа на член 16 од Законот за сценско - умет-

ничка дејност („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 вес-
ник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 6 март 1995 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ДЕТСКИОТ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР 

„КАРПОШ“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на 
Детскиот културен центар „Карпош“ - Скопје, со која 
за индивидуален работоводен орган на Центарот е име-
нуван Крум Брзанов, академски музичар, досегашен 
индивидуален работоводен орган 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 17-65/1 
6 март 1995 година 

Скопје 

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

411. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“, 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 6 март 1995 година, донесе 

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

РОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1. За помошник на министерот за финансии се наз-
начува м-р Драгољуб Арсовски, досегашен советник во 
Владата на Република Македонија. 

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

Број 17-92/3 Претседател на Владата 
6 март 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

412. 
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 седни-
цата одржана на 6 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРА-

ДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА 

1. Милое Димоски се разрешува од должноста по-
мошник на министерот за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и екологија, заклучно со 28.02.1995 година. 

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

Број 17-561/2 Претседател на Владата 
6 март 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

413. 
Врз основа на член 153, став 2 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“, 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 6 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македо-
нија, за извршување работи и задачи - советник на 
министерот - портпарол во Владата на Република Ма-
кедонија, се назначува Теута Арифи, досегашен профе-
сор во Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ" - Тетово. 

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

Број 17-637/2 
6 март 1995 година 

Скопје 

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

414. 
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 седни-
цата одржана на 6 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРА-

ДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА 

1. Димитар Џонов, се разрешува од должноста по-
мошник на министерот за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и екологија, поради заминување на нова 
должност, заклучно со 27.02.1995 година. 

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

Број 17-646/1 
6 март 1995 година 

Скопје 

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

415. 
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 седни-
цата одржана на 6 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРА-

ДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА 

1. Крсто Гавриловски, се разрешува од должноста 
советник на министерот за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и екологија, поради заминување на нова 
должност, заклучно со 27.02.1995 година. 

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

Број 17-647/1 
6 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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416. 
Врз основа на член 80 став 4 од законот за премер, 

катастар и запишувано на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година) и 
член 35 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за премер, катастар и запишување на правата 
на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 17/91), 
донесувам 

РЕШЕНИЕ 

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 
на недвижностите за катастарската општина Бродец, 
во вкупна површина од 925 ха, 89 ари, 90 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01.04.1995 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Бр. 10-678/1 
27 март 1995 година 

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

417. 
Врз основа на член 80 став 4 од законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година) и 
член 35 од Законот за изменувано и дополнување на 
Законот за премер, катастар и запишување на правата 
на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 17/91), 
донесувам 

РЕШЕНИЕ 

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 
на недвижностите за катастарската општина Ижиште, 
во вкупна површина од 848 ха, 63 ари, 06 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01.04.1995 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става БОН сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Бр. 10-678/1 
27 март 1995 година 

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

418. 
Врз основа на член 80 став 4 од законот за премер, 

катастар и запишувано на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година) и 
член 35 од Законот за изменувано и дополнување на 
Законот за премер, катастар и запишувано на правата 
на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 17/91), 
донесувам 

РЕШЕНИЕ 

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 
на недвижностите за катастарската општина Врбјани, 
во вкупна површина од 1470 ха, 32 ари, 92 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01.04.1995 година. 

Од денот на применуваното на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Бр. 10-678/1 
27 март 1995 година 

Скопје 
Директор 

дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р. 

419. 
Врз основа на член 80 став 4 од законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година) и 
член 35 од Законот за изменувано и дополнување на 
Законот за премер, катастар и запишување на правата 
на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 17/91), 
донесувам 

РЕШЕНИЕ 

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 
на недвижностите за катастарската општина Мало Ко-
њари, во вкупна површина од 1469 ха, 21 ари, 65 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01.04.1995 година. 

Од денот на применуваното на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Бр. 10-678/1 
. 27 март 1995 година 

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

420. 
Врз основа на член 60, а во врска со член 59 од 

Законот за заштита при работа („Службен весник на 
СРМ“ бр. 17/87 31/88,23/90 и 11/94) министерот за труд и 
социјална политика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
ИСПИТУВАЊЕ И ПРЕГЛЕДИ ПО ПРОПИСИТЕ 

ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 

1. П. Д. за проектирање, монтажна и испитување 
„Техничка сигурност ул.^Ѓорѓи Поп Христов бб Скопје, 
ги исполнува пропишаните услови за вршено на испи-
тување и прегледи по член 59 од Законот за заштита при 
работа за потребите на други правни и физички лица 
кои обавуваат дејност и тоа за: 

- дигалки; 
- товарни лифтови, за пренесувано на товари со и 

без придружник; 
- постојано вградени транспортни уреди за неверти-

кално пренесување на товари; 
- преси и макази на механизиран погон со рачно 

доделувано; и 
- осветленост 
2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

Број 13-1634/1 Министер 
29 март 1995 година за труд и социјална политика, 

Скопје Илјаз Сабриу, с.р. 

421. 
Врз основа на член 60, а во врска со член 58 од 

Законот за заштита при работа („Службен весник на 
СРМ“ бр. 17/87 51/88,23/90 и 11/94) министерот за труд и 
социјална политика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
ИСПИТУВАЊЕ И ПРЕГЛЕДИ ПО ПРОПИСИТЕ 

ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 

1. Заводот за превентивна медицинска заштита во 
состав на Центарот за воено здравствени установи -
Скопје, ги исполнува пропишаните услови за вршено 
на испитување и прегледи по член 58 од Законот за 
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заштита при работа за потребите на други правни и 
физички лица кои обавуваат дејност и тоа за: 

- хемиски штетности 
- осветленост 
- штетни зрачења (освен јанизирачки) 
- бучава 
- вибрација 
- микроклима 
2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

Бр. 13-1413/2 
24 март 1995 година Министер 

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

422. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и членовите 70 и 79 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана 
на 22 март 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 7 со кој се додаваат два нови 
члена 7-а и 7-б и член 10 во делот што се однесува на 
давањето согласност на статусните промени на прет-
пријатието, проширување на дејностите на претприја-
тието како и вршењето именување и разрешување на 
директорот, од Одлуката за изменување на Одлуката за 
определување комунални дејности односно работи кои 
се од посебен општествен интерес за град Скопје и за 
уредување начинот на остварувањето на посебниот 
општествен интерес во работењето на организациите 
на здружен труд што ги вршат тие дејности, донесена од 
Собранието на град Скопје на 29 декември 1993 година. 

2. СЕ УКИНУВА времената мерка за запирање на 
извршувањето на актите и дејствијата донесени од-
носно преземени врз основа на оспорените членови од 
одлуката означена во точката 1 на оваа одлука. 

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

4. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Јавното претпријатие „Комунална хигиена“ 
ц.о. Скопје, со Решение У. бр. 23/94 од 1 февруари 1995 
година поведе, постапка за оценување уставноста и за-
конитоста на актот означен во точката 1 од оваа од-
лука, затоа што се постави прашањето за нејзината 
согласност со Уставот и со закон. Истовремено Судот 
го запре извршувањето на актите и дејствијата доне-
сени односно преземени врз основа на оспорените чле-
нови од Одлуката. 

5. Судот на седницата утврди дека согласно членот 
7-а од Одлуката, со јавните претпријатија основани од 
градот Скопје управува управен одбор. Управниот од-
бор го сочинуваат претставници на Градот, на општи-
ните од подрачјето на Градот и на работници на јавното 
претпријатие... Претставниците на Градот во управ-
ниот одбор ги именува и резрешува Собранието на град 
Скопје, а на општините собранието на соодветната 
општина. Управниот одбор има И члена од кои два 
именува Собранието на град Скопје, по еден собрани-
јата на општините и четири избираат работниците на 
јавното претпријатие врз основа на стручност и компе-
тентност. 

Според член 7-б од Одлуката управниот одбор во 
работењето и одлучувањето во јавното претпријатие 
донесува особено планови и програми за работа и раз-
вој, одлучува за цената на услугите, дава предлог за 
именување и разрешување на директорот на јавното 

претпријатие, го донесува финансискиот план и заврш-
ната сметка и врши други работи утврдени со закон, 
одлука на Градот и статут на претпријатието. 

Членот 10 од Одлуката уредува дека за претпријати-
јата основани од Градот, Собранието на град Скопје 
дава согласност на: статутот на претпријатието, плано-
вите и програмите за работа и развој, статусни промени 
на претпријатието, проширување на дејностите на 
претпријатието, како и врши именување и разрешу-
вање на директор. 

6. Според член 58 став 1 од Уставот, основа за упра-
вување и учество во одлучувањето се сопственоста и 
трудот. Притоа, Уставот во врска со управувањето во 
претпријатијата и другите стопански субјекти не опре-
делува поблиски основи за тоа, ниту упатува дека овој 
принцип поблиску ќе биде разработен со закон. 

Согласно Уставот, остварувањето на посебниот 
општествен интерес во вршењето на дејностите или 
работите на јавните претпријатија повеќе не е уставна 
категорија. Меѓутоа, според мислењето на Судот, тоа 
што посебниот општествен интерес не е повеќе уставна 
категорија и не претставува повеќе основ за оствару-
вање на влијанието на државата врз вршењето на дејно-
ста на јавните претпријатија, не значи дека во реалниот 
живот на државата не постои интерес определени од-
носи да се уредат на определен начин заради задоволу-
вање одредени потреби на општеството или граѓаните. 

Согласно член 117 став 1 од Уставот, градот Скопје 
е посебна единица на локална самоуправа, чија органи-
зација се уредува со закон. 

Според член 196-6 од Законот за претпријатијата, 
постојните организации на здружен труд од посебен 
општествен интерес можат да се организираат како 
јавно претпријатие со донесување на одлука на надлеж-
ната општествено-политичка заедница за организи-
рање. Општествено-политичката заедница учествува 
во управувањето во јавното претпријатие сразмерно на 
вложениот капитал, што се смета за државна сопстве-
ност. 

Од изнесените уставни и законски одредби произле-
гува дека значајна улога во претпријатието стекнува 
сопственикот на капиталот. Нему, како вложувач на 
капиталот му се признаваат права како во поглед на 
управувањето, така и во поглед на одлучуваното, а тогј 
значи дека капиталот и трудот се рамноправни основи 
за стекнување на правото на управувањето. Со оглед на 
тоа што градот Скопје не е повеќе општествено поли-
тичка заедница туку е посебна единица на локална са-
моуправа, Судот оцени дека не е ставен во иста пози-
ција како Републиката во однос на општествениот ка-
питал што е трансформиран во државен капитал од-
носно дека единствен сопственик на државниот капитал 
е државата. Поради тоа Судот оцени дека нема уставен 
и законски основ, Собранието на град Скопје во јавните 
претпријатија основани од него чиј капитал е на држа-
вата со своја одлука да го уредува прашањето за управу-
вањето на претпријатието, составот на управниот од-
бор, раководењето со јавното претпријатие и да го име-
нува и разрешува директорот. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исл,ами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 23/94 
22 март 1995 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
д-р Јован Проевски, с р 
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Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
правната работа на тужителот Таировски Асан од 
Скопје, ул. „397" бр. З-а против тужената Таировска 
Амида од Скопје, со непозната адреса на живеење. 

За привремен старател на тужената Таировска 
Амида со решение на Меѓуопштинскиот центар за со-
цијални работи на општините на град Скопје, бр. 0811-
601 од 15.111.1995 година е поставена Весна Росоклија 
адвокат која ќе ја застапува тужената до нејзиното јаву-
вање во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, ХУ.П.бр. 
374/95. (120) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ Н-СКОПЈЕ 
Пред Општинскиот суд Скопје П-Скопје поднесена е 

тужба за развод на брак од тужителот Рецеп Рецепи од 
Скопје, с. 'Инџиково, ул. ,ДО“ бр. 72, против тужената 
Бисерка Подвезанец, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Бисерка Подвезанец да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот или во истиот рок да достави своја точна адреса 
на живеење или престојување. 

Доколку тужената не се јави во овој рок и не достави 
адреса, во натамошниот тек на постапката ќе биде за-
стапувана од привремениот застапник Слободан Хаџи 
Христовски, адвокат од Скопје, ул. „Пајко Маало“ бр. 
3, кој ќе ја застапува во постапката се додека таа или 
нејзин полномошник не се појават пред судот односно 
додека Органот за старателство не постави старател. 

Од Општинскиот суд Скопје И - Скопје, XII П. бр. 
2482/94. (119) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
Општинскиот суд во Прилеп го повикува Тодор 

Стојчевски од с. Кошино, кој наводно не се вратил од 
фронтот каде бил упатен во 1945 година и наводно не ја 
преживеал борбата која се одививала на 16.1 V. 1945 го-
дина, во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас и 
го повикува секој кој што знае за неговиот живот да се 
јави на овој суд. По истекот на рокот од 3 месеци, судот 
ќе го прогласи наведеното лице за умрено. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 83/95. (118) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 14662/ 
94, на регистарска влошка бр 1-55523-0-0-0, го запиша , во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието' за 
производство, угостителство и трговија на големо и мало „РУЖИЦА -
ТРЕЈД" ц о. увоз-извоз Куманово, ул „Кирил и Методи“ бр. 8. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 18 11.1994 
година, а основач е Јовица Бучковски од Куманово. , 

Дејности- 011941, 011949, 012621, 012622, 012623, 012699, 012701, 
012702, 012703, 012810, 012820, 012830, 013021, 013041, 013042, 013073, 
013074, 013099 , 020140, 030003, 050301, 050302, 060501, 060502, 060601, 
060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
трговија на мало со отпадоци, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
откуп на земјоделски производи, 070221,070222, 070223, 070224,070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080121, 080122, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090123 , 090124, 090129, 090133, 090150, 
090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090189, 090201, 090209, 110303, 
110304, 110309, 110909, во надворешно-трговскиот промет 070310, 
070320, застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона про-
дажба, меѓународен транспорт на патници и стоки, малограничен про-
мет со Албанија, Грција, Бугарија и Р Србија, туристички работи во 
странство, меѓународна шпедиција 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 14662/94. (16276) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14254/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55296-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и правото на работа во надворешно-трговскиот 
промет на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало 
„ЕКСПЕРИЕНЦЕ" експорт-импорт ц.о. Кавадарци, ул. „Илинденска“ 
бр. 68. 

Скратен назив: П.Т. „ЕКСПЕРИЕНЦЕ" експорт-импорт ц.о. Ка-
вадарци. “ 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 02-1/1 од 
04.11.1994 година, а основач е Јованова ЈулиЈа. 

Дејности: 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070127, 070129, 
070140, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070220, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110404, застапување со 
странски фирми, посредување во промет со стоки и услуги од стран-
ство, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, 
услуги на меѓународна шпедиција, посредништво, вршење на турстички 
работи со странство, реекспорт, малограничен промет со: Грција, Ал-
банија и СРЈ, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јованова Јулија -
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 14254/94. (16277) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10210/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55312-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, трговија, угостителство и туризам „СИМПАТИКУ IV" 
ц.о. експорт-импорт с. Опае, Куманово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 1/94 од 
23.08.1994 година, а основач е Самет Авди. 

Дејности: 011420, 011522, 011523, 011526, 011527, 011722, 011741, 
011742, 011743, 011749, 011791, 011799, 011820, 012901, 012830, 013030, 
013042, 013050, 013121, 013200, 013122, 012322, 013400, 020140, 050100, 
012130, 050201, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070129, 070131, 070132, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070227, 
070140, 070150, 070230, 070240, 070250, 080112, 080121, 080190, 080202, 
090121, 090202, 110301, 110309, 110109, 110909, 110902, 110405, 110404, 
110302, 110401, 070310, 070320, малограничен промет со: Албанија, 
Грција, Бугарија, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпеди-
ција, реекспорт на стоки, застапување на странски фирми, слободни 
царински продавници, привремен увоз-извоз на стоки, продажба на 
стоки од консигнациони складишта. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Самет Авди, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10210/94 (16278) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14890/ 
94, на регистарска влошка бр 1-17363-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешен промет на Претпри-
јатието за производство и трговија на големо и мало „СОКОЛ-ИМ-
ПЕКС" увоз-извоз д.о о Кичево, ул. „4 Јули“ блок 2, ламела 2 

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со 011311, 
011312, 011313, 011314, 011315, 090110, 090121, 090123, 090124, 090129 
090139, 090181, 090183, 090189 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 14890/94 (16279) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 13340/ 
94, на регистарска, влошка бр. 1-55444-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и право на надворешно-трговскн промет на 
Трговското, производно претпријатие „ДУЛИ ИМПЕКС“ увоз-извоз 
ц.о. Кичево, ул. „11-ти Септември“ бр 122 

Претпријатието е основано со акт за основање од 26.10.1994 го-
дина, а основач е Садула Бектешоски од Кичево 

Дејности: 011949, 012001, 012002, 012111, 012130, 012201, 013121, 
013904, 020110, 020121, 020140, 030003, 050100, 050301, 050302, 060501, 
060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090179, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320, малограничен 
промет со. Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, застапување 
на странски фирми, посредништво, вршење на комисиони работи и 
реекспорт. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неограничено овластување За обврските 
направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара 
со сите свои средства со целосна одговорност 
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Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Садула Бектешо-
ски - директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег. бр. 13340/94 (16280) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр. 14327/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55354-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија, 
градежништво и услуги „МАЈАРОСА" џ.о. увоз-извоз Куманово, с. 
Карпош, ул. „30" бр. 15. 

Дејности- откуп на земјоделски производи, лековити растенија, су-
рова кожа, волна, месо, млеко и сл., 013010, 013021, 013050, 020110, 
020121, 050201, 050202, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070128, 070129, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090171, 
090179, 090189, 110309, 110903, 110909, застапување странски фирми и 
реекспорт, посредување во надворешно-трговскиот промет, консигна-
циона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуна-
родна шпедиција, малограничен промет со соседните земји СР Југосла-
вија, Бугарија, Грција и Албанија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своЈа сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со целокупниот СВОЈ ИМОТ СО це-
лосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е СгоЈе Спасевски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 14327/94 (16282) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 11963/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55109-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето како Д . О . О , на Приватното производно, трговско, 
услужно претпријатие „МАКСИМ ИЛИЈАЛ“ експорт-импорт д о.о. с. 
Долно Коњаре, Куманово. 

Скратената фирма гласи „ МАК СИ МИ Л И Ј А Н “ д.о о. Куманово, 
с. Долно Коњаре. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 12 09 1994 
година, а основач е Моме Лазаревски од Куманово, с. Долно Коњаре. 

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, 
080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090131, 090139, 090140, 090150, 090181, 090183 , 090202, 110109, 
110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, 013113 , 013121, 060501, 
060502, 070310, 070320, застапување на странски фирми, реекспорт, 
посредување во надворешно-трговскиот промет, малограничен промет 
со: Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, меѓународна шпеди-
ција, агенциски услуги во областа на транспортот, услуги во меѓународ-
ниот транспорт на стоки и услуги, застапување и продажба на странска 
стока од консигнациско складиште и вршење сервисни услуги за одржу-
вање на увезената стока и трајните добра за лична потрошувачка, 
меѓународен транспорт на стоки и услуги, слободни царински продав-
ници. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Моме Лазаревски, директор, без 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 11963/94. (16283) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 13391/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-17450-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар ограничувањето на овластувањата на директорот на Друш-
твото со ограничена одговорност во сопственост на странско лице за 
промет со возила, ловечко и спортско оружје „ЗАСТАВА ПРОМЕТ 
КУМАНОВО“ Д . О . О . п.о. Куманово, ул. ,Лоне Божинов“ бб. 

На директорот Ѓоко Петрушевски, му се бришат овластувањата-
има неограничено овластување во застапувањето во окрив на впиша -
ните дејности во судскиот регистар, освен по правни работи, за распо-
лагање на недвижности и останати основни средства кои се заклучуваат 
врз основа на Одлуката на Управниот одбор на Друштвото, а кога е во 
прашање располагање со недвижности и останати основни средства 
заради вложување во друго или ново претпријатие, врз основа на одлу-
ката на Собранието на Друштвото и одлуката на Собранието на „ЗА-
СТАВА“ д.д. а се запишуваат нови овластувања: Директорот на друш-
твото има ограничување на овластувања во застапување по следните 
работи и врз претходна одлука на надлежни органи: стекнување на 
недвижности и располагање со нив (освен станови), врз основа на прет-
ходна одлука на Управен одбор на Друштво, стекнување со останати 
основни средства ЧИЈ а вредност преминува денарска противвредност од 
1.000 ДЕМ и располагање вон ГРУПА „ЗАСТАВА“ со останати ос-
новни средства без оглед на нивната вредност, врз основа на претходна 
одлука на Управниот одбор на Друштвото, основање на нови претпри-
јатија, банки и други финансиски институции, стекнување на влогови и 
акции во нив и располагање со нив и зголемување на основниот влог на 
Друштвото врз основа на претходна одлука на Управен одбор на Друш-
твото и одлука на Управен одбор на „ЗАСТАВА“ д.д. за согласност на 
одлука на Управниот одбор на Друштвото, вложување на средства во 
ново или друго претпријатие врз основа на претходна одлука на Управ-
ниот одбор на Друштвото и одлука на Управниот одбор на „ЗАСТА-
ВА“ д.д. за согласност на одлука на Управниот одбор на Друштвото, 

како и по други работи врз основа на одлука на надлежен орган кога 
тоа го одредува законот. 

Договорите за располагање со недвижности, освен станови, стапу-
ваат на сила по добиена согласност на Управен одбор на „Застава“ д.д. 
на нив, освен договорите за класичен закуп во внатрешен и надво-
решно-трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13391/94. (16284) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9022/ 
94, на регистарска влошка бр: 1-54057-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето како Д . О . О , во приватна сопственост и правото на 
вршење работи во надворешно-тјрговскиот промет на Претпријатието 
за производство, трговија и услуги, извоз-увоз „ДЕМАК" д.о о Кава-
дарци, ул. „ЈНА“ бр. 7. и | 

Претпријатието е основано Јсо акт за основање бр. 01/94 од 
06 07.1994 година, а основач е Зафирова Делфина. 

Дејности: 012310, 0123121, 012421, 012429, 013021, 013022, 013041, 
013042, 013121, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229,.070230, 070250, 070260, 080112, 080190, 110903. 
во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Зафирова Дал-
фина, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9022/94. (16285) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр. 12244/ 
94, на регистарска влошка бр 1-54887-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, увоз-извоз, 
трговија на големо и мало и услуги „ТРАНСФЕР“ ц.о. Куманово, ул. 
„Нишлиска“ бр. 22/15. „ - ј ' 

Претпријатието е основано со акт за основање бр^ 01—1 од 
16.09.1994 година, а основачи е Феррари Франко од Есте, П адова, Р 
Италија, ул. „Виа Кана?едо" бр. 72. 

Дејности: 0130, 01309, 013099, 060501, 060502, 020140, 020201, 
020202, 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 0702, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 
0801, 080190,11090,1104,110402,110403,110404,110309,110909,070310, 
070320. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Феррари Франко, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12244/94. (16286) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр. 11645/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-13311-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Производно, услужното, тргов-
ско претпријатие „ФЕНИКС - 91" Кавадарци, ул. „Прилепска“ бр. 3. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 080190, 080201, 
080202, 110903, 110909,120350. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег. бр. 11645/94. (16287) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12851/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54639-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното претпријатие за трговија „ФИЛ-
КОМ" п.о увоз-извоз Кавадарци, ул. „Велко Влаховиќ" бр. 4/12. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 20.09 1994 го-
дина, а основач е Филипов Душко од с. Сопот, Кавадарци. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 110309, 110909, во надворешно-
трговскиот промет: 070300, 070310, 070320, малограничен промет со: 
Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, застапување и посреду-
вање. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Фил инов Душко, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12851/94 (16288) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр. 14644/ 
94, на регистарска влошка бр 1-641-0-0-0, Ја запиша во судскиот реги-
стар промената на СВОЈСТВО на лице за застапување на Акционерското 
друштво „БИСЕРКА“ п о. Куманово, плоштад „Нова Југославија“ бб. 

Се запишува СВОЈСТВО на лице овластено за застапување во внатре-
шен промет на Поповски Чедо, е.д. директор, без ограничување, и во 
иднина ќе има својство на директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 14644/94. (16289) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 14954/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55514-0-0-0, го запиша во судскиот 

, регистар основањето во мешовита сопственост како Д.О.О и право на 
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работење во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за про-
изводство, трговија и услуги на големо и мало, извоз-увоз „ТЕРА“ 
д.о о Куманово, ул „Горче Петров бр. 4. 

Основачи на претпријатието се. П.П Т У „ЕКСТРА МЕИН" од 
Куманово и ООД „ХЕЛИОС ТРУП - ООД" од Варна, Р. Бугарија. 

Дејности 011311, 011312, 011313, 011314, 011319, 011390, 011411, 
011419, 011710, 011721, 012421, 013041, 013042, 013043, 013050, 013200, 
013500, 020140, 020201, 020202, 030003, 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, 080112, 080121, 080122, 080123, 
080129, 080190, 080201, 090123, 090133, 090139, 090172, 090179, 090183, 
110109, 110301, 110303, 110304, 110309, 110402, 110404, 110901, 110902, 
110903, 110905, 110909, во надворешно-трговскиот промет- 070310, 
070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своЈа сметка За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со целокупниот СВОЈ ИМОТ 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Бајдевски Борис, 
в д директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 14954/94 (16290) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
14017/94, на регистарска влошка бр 1-55195-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сосптвеност и запишување 
правото на вршење на надворешно трговски промет Производно 
трговското услужно претпријатие „П-СОФИ-Л" експорт-импорт д о о 
ул „Стив Наумов“ бр 1, Кавадарци 

Основач ЛидиЈа Манева од Кавадарци Претпријатието е основа-
но со акт за основање бр 1 

Дејности 012310, 01321, 013022, 012611, 013200, 0002011, 002010, 
020201, 0701, 07011, 070112, 070114, 070111, 07012, 070123, 070124, 
00132, 070140, 070150, 070121, 070129, 0702, 07021, 070211, 070212, 
070219 , 070240 , 070260 , 070213 , 07022, "070230, 070221, 070225, 0801, 
070250, 060501, 060502, 060503, 080201, 090140, 110909, 080190, 110301, 
110309, 070310, 070320, посредување и застапување во областа на про-
метот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, 
шпедиција 

Претпријатието со трети лица истапува во свое име и за СВОЈ а 
сметка За обврските сторени во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своЈа сметка Лице овластено да го застапува 
претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е ЛИДИЈА Ма-
нева, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 14017/94 
(16238) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
14262/94, на регистарска влошка бр 1-55294-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост на Пре гприЈатие-
то за производство, транспорт и трговија на големо и мало „ЕУРЕКА 
94" ц о увоз-извоз ул „Октомвриска Револуција“ бр 13/1-15, Кумано-
во 

Претпријатието е основано со Одлука за основана од 9 11 1994 
година а основач е Оливер Огненовски од Куманово 

Дејности 011791, 011941, 011990, 012142, 012201, 0123Ј0, 012321, 
012322, 012323, 012421, 012429, 012622, 012623, 013022, 013099, 013500, 
020140, 020201, 060501, 060502 , 060601, 060602 , 070111, 070112, 070113, 
070114 , 070121, 070122 , 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132 , 070140, 070150, трговија на мало со отпадоци, 
070211, 070212 , 070213, 070214 , 070219, откуп на земјоделски произво-
ди, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070240, 
070250, 070260 , 080190 , 080201, 080202 , 090121, 090140, 090150, 090160, 
110301, 110303, 110309, 110909, надворешна трговија 070310, 070320, 
застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, 
меѓународен транспорт на патници и стоки, малограничен промет со 
Албанија, Грција, Бугарија и Р Србија Туристички работи во стран-
ство, меѓународна шпедиција 

ПрегприЈатиего во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своЈа сметка Претпријатието Ја обврските сторени во 
правниот промет одшвара со сите свои средства 

Лице овластено 1а застапуваа во внатрешен и надворешен гр| ов-
ски промет е Оливер Огненовски, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС, Срег бр 14262/94 
(16239) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срс1 бр 
13723/94, на рег-истарска влошка бр 1-55009-0-0-0, го запиша во суд-
скиот ре1 петар основањето во приватна сопственост на ПретприЈатие-
то )а производство и трговија на големо и мало „ПРОФА-Г7РОМ" 
ц о увоз-и шо Ј нас Бедиње бб, Куманово 

Претпријатието е основано со Одлука и основане-Акт и основа-
на од 25-10-1994 шдина а основач е Нинослав Трајковски 

Дејности 011721, 011791, 011799, 011930, 011941 011949, 011990, 
012201, 012310, 012321, 012322, 012324, 012613, 012514, 012614, 012615, 
012901, 013010 , 013041, 013042 , 013099, 013113 , 013114 , 013115, 013121, 
013122, 013903 , 020110, 020131, 020140, 020202 , 050100, 050301, 050302, 
060501, 060502 , 060601, 060803 , 070111, 070112 , 070113 , 070114, 070121, 
070122 , 070123 , 070124 , 070125 , 070126 , 070127 , 070128 , 070129 , 070131, 
070132 , 070140 , 070150, грижеа на мало со отпадоци, 070211, 070212, 
070213 , 070214 , 070219, откуп на ЈСМЈОДСЛСКИ производи, 070221 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 0702^0, 070240, 070250, 
070260 080112 , 080121 080129 080190 , 090121, 090131, 090132, 090140, 

090150, 090160, 090189 , 090201, 090202, 090209, 110301, 110303, 110309, 
110903, 110909, надворешна трговија 070310, 070320, застапништво и 
посредништво, реекспорт консигнациона продажба, меѓународен 
транспорт на патници и стоки, малограничен промет со, Албанија, 
ГрциЈа, Бугарија и Р Србија 

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

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

Лице овластено за застапуваме и претставување во внатрешен и 
надворешен промет е Нинослав Трајковски директор без ограничува-
ње 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 13723/94 
(16240) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 10472/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-52641-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и право на вршење ра-
боти во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за произ-
водство и трговија на големо и мало „СОТЕР" ц о експорт-импорт 
Куманово, ул „Сава Ковачевиќ“ бр 10-в 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 30 08 1994 
година, а основач е Драган Вукановиќ. 

Дејности: 011311, 011314, 011315, 011941, 011949, 012201, 012310, 
012321, 012615, 012622, 012810, 012820, 013010, 013021, 013041, 013111, 
013121, 013122, 013909, 020110, 020121, 020131, 020140, 020201, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080129, 080190, 080201, 090121, 
090131, 090132, 090133, 090160, 090183, 090209, 110301, 110309, 110909 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Драган Вукановиќ, 
директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10472/94. (16291) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 12828/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54353-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и право на вршење ра-
боти во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за произ-
водство и трговија на големо и мало „ГО-КО“ ц.о експорт-импорт 
Куманово, ул „Ангел М. Дуцо" бр 15. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 17.10 1994 
година, а основач е Горан Ковачевски. 

Дејности: 011311, 011314, 011315, 011941, 011949, 012201, 012310, 
012321, 012615, 012622, 012810, 012820, 013010, 013021, 013041, 013111, 
013121, 013122, 013909, 020110, 020121, 020131, 020140, 020201, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070114 , 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080129, 080190, 080201, 090121, 
090131, 090132, 090133, 090160, 090183, 090209, 110301, 110309, 110909. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12828/94. (16292) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 13931/ 
94, на регистарска влошка бр 1-55153-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и право на вршење ра-
боти во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за произ-
водство и трговија на големо и мало „ТА-ПИ“ ц о експорт-импорт 
Куманово, ул. „Тоде Думба" бр. 10/4-16. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр 1 од 02.11.1994 
година, а основач е Ѓорѓиевски Драган. 

Дејности: 011311, 011314, 011315, 011941, 011949, 012201, 012310, 
012321, 012615, 012622, 012810, 012820, 013010, 013021, 013041, 013111, 
013121, 013122, 013909, 020110, 020121, 020131, 020140, 020201, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080129, 080190, 080201, 090121, 
090131,090132,090133,090160,090183,090209, 110301, 110309, 110909 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Драган Ѓорѓиевски, 
директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 13931/94 (16293) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 13450/ 
94, на регистарска влошка бр 1-54808-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и правото на работење во надворешно-трговскиот 
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промет на Претпријатието за производство, трговија и услужни дејно-
сти „МАКЛИНА" увоз-извоз п о Кавадарци, ул „Илинденска“ бр. 
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Скратен назив на фирмата- „МАКЛИНА" п.о. Кавадарци 
Претпријатието е основано со акт за основање од 29.10 1994 го-

дина, а основач е Бошевска Блага од Кавадарци, со основачки влог 
5 000,00 денари 

Дејности 011299, 011313, 011721, 011730, 011810, 011820, 011920, 
011930, 012421, 012621, 012622, 013010, 013021, 013022 , 013074, 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, 110309, 110404, во надво-
решно-трговскиот промет: 070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неогранечни овластувања За обврските напра-
вени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со 
сите свои средства со потполна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Бошевска Блага -
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13450/94. (16294) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 13990/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55324—О-О-О, го запиша во судскиот 
регистар основањето и правото на надворешно-трговскиот промет на 
Претпријатието за трговија и услуги „ТЕХНОМЕТАЛ-ПРОМЕТ" 
увоз-извоз ц.о. Кичево, ул. „Тане Н,алески“ бр. 1 

Претпријатието е основано со акт за основање од 07 11.1994 го-
дина, а основачи се: Љубисав Петрески, Чедомир Настески, Пецо Шпир-
тоски и Магда Бобаноска сите од Кичево. 

Дејности: 011949, 012201; 013121, 013904, 020110, 020121, 020140, 
030003, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503 , 060602, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124 , 070126, 070127, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090123, 090124, 090129, 
090131, 090171, 090172, 090179, 110109, 110309, 110903, 110909, 070310, 
070320, малограничен промет со: Грција, Албанија, Бугарија и СР Југо-
славија, застапување на странски фирми, посредништво, вршење на 
комисиони работи и реекспорт 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13990/94. (16295) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14629/ 

94, на регистарска влошка бр. 2-1068-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице за застапување на Занаетчиската задруга 
за градежништво и градежно занаетчиство „МИНЕР“ ц.о. Куманово, 
ул „ Братство единство“ бб. 

Се брише досегашниот застапник Митровски Мирко, директор, без 
ограничување, а се запишува нов застапник Јовановски Слободан, ди-
ректор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 14629/94. (162%) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 
Со решението Сг. 894/94 се одобрува склученото присилно порам-

нување помеѓу доверителите и должникот „ЕЛЕКТРО УКРАС“ Охрид. 
Утврдените побарувања на доверителите ќе им се исплатат во рок 

од една година од денот на склучувањето на присилното порамнување 
во полн износ со камата - ЗВСЗК. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (580) 

Со решението Ст. бр. 170/95 од 10.Ш.1995 година на Окружниот 
стопански суд во Битола према должникот ПП „Ново Село“ од с. 
Новоселанн е отворена стечајна постапка. За стечаен судија е опреде-
лен Коста Споа, а за стечаен управител Душан Бакревски од Битола. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ 
со пријава со докази во два примероци таксирани со 20,00 денари судски 
такси, а должниците да ги измират своите побарувања. 

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 17.IV. 1995 
година во 12 Д) часот во Окружниот стопански суд Битола. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 10.111.1995 г. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (581) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
рг. бр. 1498/94 од 20.III. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПЗПКОДТ „ЈУ-БЕ ГИ ПРОМЕТ4 од Скопје, ул. „Маркова 
Река“ бр. 16А. 

За стечаен судија е одредена Лилјана Савовска, 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 Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 
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Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према сте-
чајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања'се закажува на 17.V. 1995 година, во 8,00 часот, соба број 
154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (582) 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст 
бр. 1330/94 од 6.11.1995 година е отворена стечајна постапка над долж-
никот ППУТ „Центромак" од Скопје, ул. „М. Хаџивасилев" бр. 30. 

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

За стечаен управник е одреден Андоновски Митко ул. „Исаија 
Мажов^ски" бр. 36/Н-2, телефон 313-079. 

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 10. V.1995 година, во 8,30 часот, соба број 83 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (583) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1734/94 од 13.111.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТП „СТРУГАЛИЈ А“ од Кичево. 

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при ОВОЈ суд. 
За стечаен управник е одреден Калиновски Веле од Кичево, ул. 

„Христо Узунов" бр. 7, телефон 51-916. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 17.V.1995 година, во 12,00 часот, соба број 
83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (584) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението II 
Ст. бр. 784/94 од 18.П.1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ДОО за трговија и спорт рекреација „КАЛЕ СПОРТ“ 
Скопје ул. „Никола Парапунов" бб. 

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

За стечаен управник е одреден Владо Стефановски од Скопје, ул. 
„Јуриј Гагарин" бр. 37, телефон 227-300. 

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 намираат долговите према сте-
чајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 8. V. 1995 година, во 8,30 часот, соба број 83 
п р и ОВОЈ с у д . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (585) 

Л И К В И Д А Ц И И 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 

бр. 77/95 од 23.Ш.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз угостител-
ство и туризам „ВИС ТРЕЈД“ од Скопје, ул. „Георги Димитров“ Дело-
вен центар ЛЦ ламела 1/1. 

За ликвидационен управник се определува Владо Атанасоски од 
Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 63, тел. 235-715. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
прават 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 ликвида-
циониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на 
пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник 
за 4.У 1995 година во 8,10 часот, во соба бр. 60, во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (574) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр 22/95 од 24 III. 1995 година заклучена е ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија, туризам и услуги 
„КАМАРО, КОМЕРЦ“ ул. „Ордан Чопела“ бр. 50-а. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (575) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр 74/95 од 23.111.1995 година се отвора постапка за редовна ликвида-
ција над Производното трговско претпријатие на големо и мало ек-
спорт-импорт ЦО од Скопје ул. „Самарџиев" бр. 4. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, бул. „Јане Снаданскн" бр. 109-3/34, телефон 418-628 

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. 
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Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 10. V. 1995 година, во 8,00 
часот, во соба број 154, во ОВОЈ суд. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвида-
циониот должник без одлагање 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (576) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр 62/95 од 23.111.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Трговското претпријатие „ШПРЕСА-КОМЕРЦ" од СкопЈе, ул. 
„Панајот Гиновски“ бр 4. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, бул. „Јане Сандански“ 109-3/34 телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувани! во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на (мој 
суд со пријави во два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвида-
циониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 10. V.1995 година во 8,15 
часот, во соба бр. 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (577) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 63/95 од 23.III. 1995 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за промет, производство и услуги, увоз-извоз 
„СПАС КОМЕРЦ“ од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 78/3-15. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
СкопЈе, бул. „Јане Сандански“ бр. 1094/34, тел.418-628. 

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 ликвида-
циониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на 
пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник 
за 10.V.1995 година во 8,30 часот, во соба броЈ 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе. (578) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 57/95 од 9. III. 1995 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за промет на големо и мало, производство, услуги 
и угостителство, увоз-извоз „МАГОПРОМ" со седиште на бул. „Крсте 
Мисирков бр. 9/8. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

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 ликвида-
циониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на 
пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник 
на 19 IV. 1995 година во 8 часот, во собра број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (579) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93), Претпријатието за рударство 
и металургија на бакар „Бучим“ Радовиш, објавуваат 

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

ВАЊА ОД ПРМБ „БУЧИМ“ - РАДОВИШ 

1. Претпријатието за рударство и металургија на 
бакар „Бучим“ Радовиш, отпочна со постапката за 
трансформација на општествениот капитал во соглас-
ност со одредбите на Законот за траснформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици, од-
носно нивните правни наследници, кои се државјани на 
Република Македонија, доколку имаат да ги пријават 
своите побарувања кон ПРМБ „Бучим“ Радовиш. 

3. Седиштето на ПРМБ „Бучим“ Радовиш е во Радо-
виш. 

4. Своите побарувања барателите да ги достават до 
ПРМБ „Бучим“ Радовиш и истовремено до Агенцијата 
на РМ за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на посебен образец („Сл. в. на РМ“ 3/94) 
во рок од 60 дена сметано од денот во објавувањето на 
огласот. _ 

ПРМБ „Бучим“ Радовиш 
(592) 

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/93), Акционерското 
друштво за откуп и обработка на тутун „Југотутун" -
„Моша Пијаде“ - Неготино, објавува 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА 

ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. Акционерско друштво за откуп и обработка на 
тутун „Југотутун" - „Моша Пијаде“ - Неготино, ги 
повикува поранешните сопственици и нивните правни 
наследници државјани на Република Македонија, Да ги 
пријават своите побарувања од ова претпријатие до-
колку ги имаат во рок од 60 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас. 

2. на АД „Јуштутун" - „Моша Пијаде“ - Неготино е 
на ул. „Партизанска“ бр. 29, 91440 Неготино. 

3. Своите побарувања барателите треба да ги доста-
ват истовремено и до претпријатието и до Агенцијата 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал на Република Македонија во Скопје, на посе-
бен образец пропишан од Агенцијата („Сл. весник на 
РМ“ бр. 3/94). 

АД ,ЈУГОТУТУН" - „МОША ПИЈАДЕ“ 
НЕГОТИНО 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ОП „МЛА-
ДОСТ“ за хемиска доработка и промет - Скопје 

ОБЈАВУВА 

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

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. 85 бр. 5 во време од 
8 до 15 часот. За О.П.„Младост“ - Скопје 

588 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „МО-
ДА“ - Свети Николе 

ОБЈАВУВА 

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

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на претпријатието на лица кои го превзе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „М. Тито бр. 79 Св. 
Николе во време од 7.00 до 10 часот. 

А.Д. „МОДА“ Свети Николе 
590 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатија со општествен капитал ОП „7 Но-
ември“ - Гевгелија 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

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

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АДУТ „Ма-
кедонија“ - Гостивар 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Борче Јовановски“ 
бр. 56 - Гостивар, во време од 7 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Илинден-
ка" - Крушево 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ -
89 - Крушево, во време од 7 до 14 часот. 

594 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „ЈУ-
ГОТРГОВИЈА" - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 23.02.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со издавање интерни акции заради прибавуање на до-
полнителен капитал. 

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. „Кузман Јосифов-
ски Питу“ бр. 15 во време од 08 до 15 часот. 

А.Д. „ЈУГОТРГОВИЈА" - СКОПЈЕ 
604 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „БИРО ЗА 
КНИГОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ“ - Струмица 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

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

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Братство-един-
ство" бр. 27 во време од 7 до 15 часот. 605 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ПОС за пре-
воз на стока „МАКТРАНС" ЦО увоз-извоз - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 23.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: издавање на акции заради дополнително вложување 
во комбинација со продажба на идеален дел од претпри-
ј атие и давање на средства под закуп. 

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. „810" број З-а 
Скопје во време од 8 до 11 часот. 

606 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ОП „Транш-
пед" - 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-



4 април 1995 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 379 

тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „АВНОЈ“ бр. 74 -
Скопје, во време од 12 до 15 часот. 

607 

Врз основа на членот 12 од Законот за персоналниот 
данок од доход („Службен весник на Република Маке-
донија бр. 80/93, 3/94 и 70/94), Министерството за труд и 
социјална политика 

О Б Ј А В У В А 
Просечната месечна нето плата по работник во Ре-

публиката за месец март 1995 година, која се применува 
за аконтативно пресметување на персоналниот данок 
од доход изнесува 8.600 денари. 

Министер 
за труд и социјална политика, 

Илјаз Сабриу, с.р. 

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94), Министерството за труд и социјална 
политика 

ОБЈАВУВА 

Платата по работник која претставува основица за 
пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец март 1995 година не може да изнесува помалку од 
утврдената по одделни гранки и тоа: 

Шифра гранка основица 
0101 Електростопанство 7.833 
0102 Производство на јаглен 4.735 
0105 Производство на нафтени деривати 8.531 
0106 Производство на железна руда 4.284 
0107 Црна металургија 5.289 
0108 Производство на руди на обоени метали в 5.302 
0109 Производство на обоени метали 9.257 
0110 Претаботка на обоени метали 5.480 
0111 Производство на неметални минерали 

(без градежен материјал) 4.253 
0112 Пребегнеа на неметални минерали 

(без градежен материјал) 4.841 
0113 Металопреработувачка дејност 3.958 
0114 Машиноградба 5.949 
0115 Производство на сообраќајни средства 4.703 
0117 Производство на електрични машини 

и апарати 4.636 
0118 Производство на базни хем. производи 6.442 
0119 Преработка на хемиски производи 6.800 
0120 Производство на камен, чакал и песок 4.869 
0121 Производство на градежен материјал 8.089 
0122 Производство на режана граѓа и плочи 3.442 

0123 Производство на финални произв. од дрво 3.858 
0124 Производство и преработка на хартија 6.576 
0125 Производство на текстил, предива и ткаен. 3.390 
0126 Произв. на готови текстилни производи 3.610 
0127 Производство на кожа и крзно 3.624 
0128 Произв. на кожни обувки и галантерија 2.666 
0130 Производство на прехранбени производи 6.494 
0131 Производство на пијалаци 8.228 
0132 Производство на добиточна храна 6.351 
0133 Производство и преработка на тутун 6.904 
0134 Графичка дејност 4.462 
0135 Собирање и примарна преработка на 

3.579 индустриски отпадоци 3.579 
0139 Производство на разновидни производи 3.169 
0201 Земјоделско производство 4.592 
0202 Земјоделски услуги 7.008 
0203 Рибарство 5.389 
0300 Шумарство 4.949 
0400 Водостопанство 4.995 
0501 Високоградба 3.561 
0502 Нискоградба и хидроградба 4.481 
0503 Инсталатерски и завршни работи во 

3.852 градежништвото 3.852 
0601 Железнички сообраќај 6.434 
0604 Воздушен сообраќај 10.021 
0605 Друмски сообраќај 4.649 
0606 Градски сообраќај 6.182 
0608 Претоварни услуги 
0609 ПТТ услуги и врски 7.645 
0701 Трговија на мало 4.486 
0702 Трговија на големо 7.379 
0703 Надворешна трговија 9.612 
0801 Угостителство 4.657 
0802 Туристичко посредуваа 5.717 
0901 Занаетчиски услуги и поправки 4.280 
0902 Лични услуги и услуги на домаќинство 3.933 
1001 Уредување на населби и простори 6.511 
1003 Комунална дејност 5.805 

1101 Банкарство 9.396 
1102 Осигурување на имоти и лица 10.956 
1103 Услуги во областа на прометот 10.403 
1104 Проектер, и сродни техн. услуги 5.255 
1105 Геолошки истражувања 
1106 Истражувачко развојна работа 

(освен научно истражувачка) 5.761 
1109 Деловни услуги 10.379 
1201 Образование 5.825 
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1202 Научно истражувачка дејност 7.187 
1203 Култура, уметност и информации 6.168 
1204 Физичка култура и спорт 5.378 
1301 Здравствена заштита 6.443 
1302 Општествена заштита на децата и 

младината и социјална заштита 4.850 
1401 Органи на општествено-политички 

заедници 6.124 
1402 Самоуправни интересни заедници 6.529 
1403 Здруженија 8.815 
1404 Општествено-политички организации 7.484 

Министер 
за труд и социјална политика 

Илјаз Сабриу, с.р. 
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