
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. 

Сабота 5 септември 1992 
Скопје 

Број 52 Год. XLVIII 

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 12.000 денари. Овој број чини 400 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1061. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
38/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 2.09.1992 го дина,донесе 

ОДЛУКА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Се овластува Народната банка на Република 

Македонија на товар на девизните резерви на Репу-
блика Македонија да издава гаранции на банки по склу-
чени договори на претпријатија за изведувана на инве-
стициони работи во странство и за извоз на крупна 
опрема. 

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

Број 23-2663/1 
2 септември 1992 година 

С к о п ј е 

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

1062. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

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

ОДЛУКА 
ЗА ' ОДОБРУВАЊ.Е КОРИСТЕЊЕ НА ДЕ-

ВИЗНИ СРЕДСТВА 
1. Од девизните резерви на Република Македонија 

што се водат кај Народната банка на Република Маке-
донија, се одобрува користење на девизни средства во 
износ од 6.000.000 САД долари за откуп на долгови на 
Републиката спрема европски банки. 

2. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи 
Народната банка на Република Македонија. 

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

Број 23-2656/1 
1 септември 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Д"Р Никола Кљусев, с. р. 

1063. 
Врз основа на член 18, став 3 од Законот за пра-

вата, обврските и Одговорностите на републичките ор-
гани во поглед на средствата на општествена сопстве-
ност што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ 
бр. 41/85), Владата на Република Македонија на седни--
цата одржана на 28.VIII.1992Година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КО-
РИСТЕЊЕ НА МОТОРНО ВОЗИЛО ОД 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
Член 1 

Правото на користење на моторното возило марка 
„ЛАДА-НИВА" со регистарски број СК 01-28, бр. на 

мотор 0058351, број на шасија Ј0631929, произведена 
1988 година, со кое управува и го користи Службата за 
општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонија за извршување на услугите за превоз со 
моторни возила за потребите на Владата на Република 
Македонија, републичките органи на управата и репу-
бличките организации да се пренесе без надоместок на 
неодредено време на "Републичката заедница на кул-
турно-научни манифестации на Македонските-мусли-
мани./ 

Член 2 
Постапката за пренесување на отуѓување на мо-

торното возило од член 1 на оваа одлука да ја спроведе 
Службата за општи и заеднички работи во Владата на 
Република Македонија во постапка утврдена со Закон. 

Член 3 

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

Број 23-2637/1 
28 август 1992 година 

С к о п ј е 

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

1064. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Вла : 

дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр, 38/90), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 28.VIII.1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
З а континуирано функционирање на Мини-

стерството за внатрешни работи, се задолжува 
претпријатието „Макпетрол" - Скопје перма-
н е н т н о ^ има на залиха видовите и количините на 
течни горива за моторни возила и греење, по гра-
дови искажани во прегледот кој е составен дел на 
оваа одлука. 

Член 2 
Одлуката ќе ја спроведе „Макпетрол" -

Скопје . ^ 

Член 3 

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

Број 23-2300/1 
28 август 1992 година 

С к о п ј е 

Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 
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П Р Е Г Л Е Д 

на потребни резерви на гориво по видови и број на бензински пумпи 

Искажано во литри 

Дневна потреба „ Месечна потреба Годишна потреба 

Ред. МЕСТО Број на Дизел " Обичен Супер Дизел-1 Обичен Супер Дизел-1 Обичен Супер Гориво 
бр. пумпи греј. се 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Радовиш 1 67 2000 24.000 
2. Кочани 2 34 67 1000 2000 12000 24.000 
3. Неготино 1 10 84 300 2500 2400 30.000 
4. Битола 4 10 40 300 1200 3600 14.400 
5. Крушево 1 10 17 300 500 3600 6.000 
6. Демир Хисар 1 2 17 50 500 600 6.000 
7. Гевгелија 4 34 100 1000 3000 12000 36.000 
8. Кавадарци 1 100 167 3000 5000 36000 60.000 
9. Кичево 2 24 117 700 3500 8400 42.000 
10. Свети Николе 1 9 17 250 500 3000 6.000 

11. Виница 1 4 19 100 550 . 1200 6.600 
12. Пробиштип : 1 17 1,5 77 500 42 1800 6000 500 27.600 
13. Охрид 3 34 134 400 4000 4800 48.000 10.000 
14. Струга 3 7 76 200 2272 2400 27.264 12.000 
15. Куманово 4 17 117 500 3500 6000 42.000 
16. Ресен 1 20 50 600 1500 7200 18.000 
17. Титов Велес 4 34 107 1000 3200 12000 38.400 
18. Делчево 2 7 45 200 1350 2400 16.200 7.500 
19. Кратово 1 40 3 84 1200 83 2500 14400 1000 30.000 
20. Берово 2 4 45 125 1350 1500 16.200 
21. Валандово 2 34 67 1000 2000 12000 24.000 
22. Штип 3 4 56 125 1670 1500 20.000 7.00 
23. Прилеп 1 20 0,5 33 600 17 1000 7200 200 12.000 
24. Крива Паланка 1 17 3 100 500 83 3000 6000 1000 36.000 
25. Тетово 6 34 200 1000 6000 12000 72.000 
26. Гостивар 4 210 716 6300 21480 75600 257760 45.000 
27. Дебар 1 67 2000 24.000 
28. Струмица 1 8 98 250 2942 3000 35.300 30.000 
29. Македонски Брод 1 4 17 - 100 500 1200 6.000 
30. Нов Дојран 1 10 34 300 1000 3600 12.000 

ВКУПНО: 61 758 8 2.835 21.900 225 84.314 261.600 2.700 1.017.724 111.50 

1066. 
Врз основа на член 33 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 
40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 19 август 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА ОД ПРЕ-
ДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ -
КОРЧАГИН" - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
РО за згрижување и воспитание на децата од предучи-
лишна возраст „Раде Јовчевски - Корчагин" - Скопје се 
определуват: 
Софија Русевска, психолог во РО за згрижување и во-

спитание на деца од предучилишна возраст 
„Братство - единство“ - Скопје; 

Кита Павловска, педагог во РО за згрижување и воспи-
тание на деца од предучилишна возраст „13-ти 
Ноември“ - Скопје. 

Претседател на владата, 
д-р Никола Кљусев, с.р Број 17-610/30 

19 август 1992 година 
Скопје 

1065. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Сл. вес-
ник на СРМ“, бр. 19/83, 29/89,11/91 и 40/91), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 ав-
густ 1992 година, донесе 4 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЦОУ „ГРИГОР 

ПРЛИЧЕВ" - ОХРИД 
1. Владата на Република Македонија дава со-

гласност на Одлуката на Советот на РО ЦОУ 
„Григор Прличев" - Охрид, со која за индивиду-
ален работоводен орган на училиштето повторно 
е именуван НИКОЛА НАУМОСКИ, професор 
по физичко воспитание. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
п а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а " 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија. 

Број 17-708/17 ' „ 
19 август 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д"Р Никола Кљусев, с.р 

1067. 
Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седница одржана 
на 25 август 1992 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-. 
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРА-

ДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА 

1. Се разрешува од должноста помошник на мини-
стерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и еко-
логија БОРИС ШУМКОВСКИ, заклучно сб 31 август 
1992 година. 

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

Број 17-2233/2 
25 август 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с.р. 
1068. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за одбрана 
(„Сл. весник на Република Македонија“ бр. 8/92), мини-
стерот за одбрана донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ЗНАЦИТЕ ЗА ТРЕВОЖЕЊЕ 

I. Основна оредба 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат знаците за тре-

вожење на граѓаните на Република Македонија во слу-
чај на опасност и начинот на проверување на системите 
за тревожење на Република Македонија во услови на 
мир. 

II. Знаци за тревожење 

Член 2 

Знаци за тревожење на граѓаните на Република Ма-
кедонија во случај на опасност, и тоа: 

а) Општа опасност (воздушна опасност, поплави 
од природни водотоци и рушење на брани, лавини, те- . 
рсни што се лизгаат, несреќи во рудници и производ-
ствени погони, пожари од поголеми размери и др ); 

б) Опасност од употреба на радиолошко-хсмиско-
биолошки борбени средства (радиолошко-хсмиска 
опасност); и 

в) Престанување на најавената опасност (преста-
нување на опасноста). 

Член 3 

Знаците за тревожено се сигнали што за одделни 
видови опасности се емитираат со вклучување на сире-
ните од страна на центрите за известуван,е или едини-
ците за тревожење на службите за набљудување и изве-
стување на општините (освен скопските) и градот 
Скопје, на следниот начин-

а) Сигналот односно знакот за општа опасност се 
емитира со непрекинат завивачки тон во траење од 60 
секунди; 

б) Сигналот односно знакот за радиолошко-хеми-
ско-биолошка опасност се емитира со завивачки тон, со 
пауза во траење од 90 секунди (три завивачки тона по 20 
секунди и две паузи од по 15 секунди); и 

в) Сигналот односно знакот за престанување на 
опасноста се емитира со едноличен тон во траење од 60 
секунди. 

Графичкиот приказ,на сигналите односно знаците 
е отпечатен кон овој правилник и претставува негов 
составен дел. 

Член 4 

Знаците за тревожење се единствени за целата те-
риторија на Република Македонија и со нив граѓаните 
мора да бидат навремено запознати. Запознавањето со 
знаците за тревожење се врши два дена пред денот 
определен за проверување на системите за тревожење. 

Пред и по емитирањето на сигналот односно зна-
кот со сирени, преку радиото, телевизијата и печатот се 
даваат известувања и соопштенија за настанувањето и 
појавата на опасностите односно за нивното престану-
вање. 

Член 5 

Проверувањето на системите за тревожење се 
врши заради контрола на исправноста на техничките 
уреди за тревожење и за запознавање на граѓаните со 
знаците за тревожење во услови на мир, војна и во 
други вонредни околности. 

Член 6 

Проверувањето на системите за тревоже1Бе се 
врши со вклучувана на сирените по правило двапати во 
текот на годината. 

Знаците и терминот на нивното емитирање ќе би-
дат утврдени со посебен акт согласно потребите на си-
стемот за одбрана на Република Македонија. 

По исклучок од ставот 2 на овој член вклучува-
њето на сирените може да се врши и во други термини 
во случај на изведување на мобилизациски и други 
вежби, во време определено со актот за изведување на 
вежбата организирана од надлежен орган на Републи-
ката, општината односно градот Скопје. 

III. Преодни и завршни одредби 

Член 7 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-
нуваат да важат Правилникот за знаците за тревожење 
(„Сл. лист на СФРЈ“, бр. 32/84) и Одлуката за проверу-
вана на системот за тревожење („Сл. весник на СРМ“, 
бр. 21/88). 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Бр 14-1131/4 Министер за одбрана, 
24 август 1992 година д-р Трајан Гоцевски, с.р. 

Скопје 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА СИГНАЛИТЕ ЗА 
ТРЕВОЖЕЊЕ 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 

56. 
Врз основа на член 85 од Законот за основните 

права од работниот однос^ член 1 од Општиот колекти-
вен договор на Република Македонија /„Сл. весник на 
Република Македонија44 бр. 29/92/, Републичкиот одбор 
на Синдикатот на работниците од угостителството, ту-
ризам, комунално стопанство и занаетчиство, Соборот 
за комунални дејности на Стопанската комора на Маке-
донија, Владата на Република Македонија, Министер-
ството за урбаниз-ам, градежништво, сообраќај и еко-
логија,1 го склучуваат следниот 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 
ЗА КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1.ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 

Со овој колективен договор се уредуваат правата, 
обврските и одговорноста на вработените во претприја-
тието, делови на претпријатија, членови' на Комората и 
кај работодавачите од комуналните дејности, како и 
правата и обврските на тие претпријатија и работода-
вачи согласно Закон и Општ колективен договор на 
Република Македонија. 

Под работодавач во смисла на став 1 на овој член 
се подразбира: претпријатија и други организации кои 
вршат стопанска'Дејност, установи и други организации 
кои вршат дејност на јавни служби, државни органи и 
органи на локалната самоуправа, домашни и странски 
правни и физички лица кои вработуваат работници и 
нивни делови кои се наоѓаат на територијата на Репу-
блика Македонија. 

За работоводните органи и работниците со по-
себни овластувања и одговорности утврдени со Стату-
тот и другите акти на претпријатието, односно работо-
давачите не важи делот од Колективниот договор со кој 
се регулира платата, додека другите одредби од Колек-
тивниот договор важат ако тоа е утврдено со Догово-
рот за работа 

Член 2 

Со овој Колективен договор се уредуваат праша-
њата кои според одредбите на Општиот колективен 
договор на Република Македонија треба да се разрабо-
тат, како и прашаната кои се специфични за комунал-
ното стопанство. 

Член 3 

Со Колективниот договор на Претпријатието, од-
носно со општите акти, односно со договорот за работа 
не можат да се утврдат помали права и обврски од 
утврдените во Општиот колективен договор во Репу-
блика Македонија и со овој Колективен договор, 

ЊПОСЕБЕН ДЕЛ 

Засновање на работен однос 

Член 4 

Работодавачот с должен во согласност со одред-
бите на Законот, Колективен договор, односно општ 
акт, со работникот да склучи писмен договор за работа. 

Работникот не може да стапи на работа ако нема 
склучен договор за работа. 

Договорот за работа содржи одредби за: засно-
вана на работен однос на определено или неопределено 
време, работите на работното место кои работникот ги 
врши и местото на работа, денот на стапува!Бе на ра-
бота, пробната работа, работното вр5мс, одморите и 
отсуствата, стручното оспособување и усовршувана, 
висината на основната плата и рокот за нејзина ис-
плата, надоместоците на платата и другите примања, 
заштита при работа, отказниот рок, престанок на ра-
ботниот однос и други права и обврски од работен од-
нос на работниците во согласност со Закон, Колекти-
вен договор, односно општ акт. 

III. ГОДИШЕН ОДМОР И ОТСУСТВО 

Член 5 
Должината на годишниот одмор над законскиот мини-
мум од 18 работни дена се зголемува и конечно се утвр-
дува според следните критериуми: 
а) по основ на услови за работа 5 дена 
б) по основ на придонес во работа 3 “ 
в) по основ на сложеност на работа 5 “ 
г) по основ на должина на работното искуство 

- до 3 години . „ 1 “ 
- од 3 - 5 години 3 “ 
- од 5 - 10 години 5 “ 
- о д 10- 15 години . / 7 “ 
- од 15 - 20 години 8 “ 
- преку 20 години 9 “ 

д) по основ на социјално-здравствсна состојба г 
- на работник со преостаната и 

изменета способност ' 3 “ 
- на работник-мајка или татко кои 

имаат дете до 7 години 2 “ 
- на работник со лоша здравствена состојба 

/наод од општ лекар по медицина/ 2 “ 
- на работник помлад од 18 години 7 “ 

Ако во календарската година во која се користи 
годишен одмор, работникот Нема една година работен 
стаж има право на годишен одмор по 2 работни дена за 
секој месец поминат на работа. 

Годишниот одмор може да изнесува најмногу 30 
работни дена, освен ако поинаку не с регулирано со 
посебен закон. 
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Член 6 

Работникот има право на отсуство од работа со 
надомест на плата најмногу 7 дена во т^кот на годината 
во следните случаи: 

- за склучување на брак 3дена 
- за склучување на брак на деца 2 
- за склучување на брак на брат или сестра . . . . 1 
- за раѓање на дете . 2 
- за усвојување на дете 1 
- за смрт на сопружник или дете 5 
- за смрт на родител, брат, сестра - . . 3 
- за смрт на родител на сопружник 2 
- за смрт на дедо или баба 1 
- за селидба на семејство од едно место во друго 
место 1 
- за елементарни непогоди 3 
- за крводарителство 2 

Во случаите од претходниот став отсуството од 
работа се обезбедува без оглед на барањето на проце-
сот на работата и се користи во деновите на траењето 
на основот врз основа на кој се остварува. 

Член 7 

Работникот има право на отсуство без надомест на 
плата особено во следните случаи: 

- неодложни лични работи; 
- нега на член на семејството кој не е медицински 

и н д и ц и р а н и 
- за изградба или поправка на куќа односно.стан; 
- за лечење на своја сметка; 
- за учество на културни и спортски приредби; 
- за учество на конгреси, конференции и сл.; 
- во други случаи на барање на работниците. 

Надлежниот орган, односно работодавачот може 
да го одбие барањето на работникот за отсуство од став 
1 на овој член ако отсуството неповолно се одразува на 
на процесот на работа. 

IV. ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 8 
Работодавачот е должен да ги обезбеди потреб-

ните услови за заштита при работа во согласност со 
Законот, Колективниот договор и општиот акт. 

Работникот остварува заштита на работа во со-^ 
гласност со пропишаните мерки и нормативи за заш-
тита при работа и општиот акт. , 

Член 9 
Работодавачот е должен во рокови и на начин кои 

се утврдени во Колективен договор, односно општ акт 
да обезбеди медицински прегледи на работниците за-
ради откривање на професионални з а б о л у в а ^ и нивно 
ефикасно лекување., ? 

Член 10 
Работодавачот е должен работникот кој во проце-

сот на работата станал инвалид, односно му се нама-
лила работната способност да го распореди на соод-
ветно работно место во рок од 15 дена по правосилно-
ста на решението во кое се утврдуваат изменетите ра-
ботни способности на работникот. 

Член 11 
Работодавачот се обврзува работниците кои рабо-

тат на специфични работни места да ги упатува на ме-
дицински прегледи согласно закон. 

V. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 12 

По приговор на работниците по одлука донесена 
во прв степен одлучува органот утврден со Колективен 
договор, односно општиот акт на работодавачот. 

Доколку приговорот е поднесен по одлука во која 
се изрекува мерката престанок на работен однос пред 
донесувањето на одлуката се бара мислење од Синдика-
тот. 

VI. ОДГОВОРНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 13 

Одредбите за одговорност на работниците ќе би-
дат определени со посебен акт во претпријатието. 

VII. ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 14 

Работодавачот обезбедува редовно и навремено 
информирана на Синдикатот и работниците за: 

- годишните и полугодихините планови за развој; 
- позначајните делови и развојни решенија што 

влијаат на економската и социјалната по-
ложба на работниците; 

- организационите промени; 
- годишните и деловни резултати; 
- нацртите, односно предлозите на општи акти и 

^ одлуките со кои, во согласност со Колектив-
ниот договор се уредуваат правата и полож-
бата на работниците; 

- платите, надоместоците и другите примања и 
станбените прашања, согласно Колективниот 
договор, односно општиот акт. 

Работодавачот ги определува формите на инфор-
мирање на работниците. 

VIII. УЧЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ВО УПРАВУ-
ВАЊЕТО 

Член 15 

Работниците учествуваат во управуваното во со-
гласност со Законот, Колективниот договор, Статутот 
односно Правилата и другите општи акти на работода-
вачот. 

Работничкиот совет односно друг соодветен орган 
на работодавачот, се грижи за остварување на самоу-
правните права на работниците во согласност со Зако-
нот, Колективниот договор, односно општите акти 
како и 

- го следи извршувањето на Колективниот дого-
вор и на општите акти на работодавачот што 
се однесуваат на социјалната и економската 
положба на работниците. 

- одлучува за распределба на делот од добивката 
што им. припаѓа на работниците, распредел-
бата на становите и станбените кредити и од-
лучува за користењето на средствата за непо-
средна заедничка потрошувачка; 

- ги утврдува ставовите на работниците кои се 
доставуваат до надлежните органи на работо-
давачот; 

- разгледува и други работи на барање на орга-
ните на работодавачот или Синдикатот. 
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IX. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ 

Член 16 

Активноста на Синдикатот не може да се огра-
ничи со одлуки на органите, односно на работодава-
чот. 

Член 17 

Работодавачот е должен да му создава услови за 
работење и дејствување на Синдикатот согласно За-
конот, како и: 

- на барање на Синдикатот да му се доставуваат 
податоци и информации за оние прашања што 
имаат најнепосредно влијание на материјал-
ната и социјалната положба на членовите на 
Синдикатот /работниците/, како и информа-
ции за општествено-економската, материјал-
ната и социјалната положба на работниците 
од работата и работниот однос; 

- да дава мислење и предлози во постапката на 
Синдикатот на. одлуки и решенија што имаат 
битко влијание на материјалната и социјал-
ната положба на работниците, а органите на 
работодавачот да ги разгледуваат мислењата 
и предлозите во присуство на претставник на 
Синдикатот; 

- да дава мислења во постапката за утврдување 
на одговорноста на работникот за сторени по-
вреди на работната обврска, како и застапу-
вање на работниците пред надлежните органи 
на работодавачот и надвор од него; 

- стручни, административни и технички услови за 
работа на Синдикатот за остварување на син-
дикалните функции во согласност со надлеж-
ните органи на работодавачот и за собирање и 
уплата на синдикална членарина; 

- на претставникот на Синдикатот треба да му се 
овозможи непречено комуницирање со прет-
ставниците на органот на управување, дирек-
торот, функционерот и работодавачот, како и 
да им се дозволи пристап на работни места кај 
работодавачот, кога тоа е неопходно за оства-
рување на функциите на Синдикатот. 

Член 18 

Претставникот на Синдикатот не може да биде 
повикан на одговорност ниту доведен во понеповолна 
положба, вклучувајќи го и неговото отпуштање од ра-
бота, за време на мандатот и 2 години потоа, поради 
синдикални активности со кои се штитат правата и ин-
тересите на работниците, доколку постапувал во со-
гласност со Законот, Колективниот договор и општиот 
акт. 

Член 19 

На претставникот на Синдикатот треба да му се 
овозможи ослободување од работа за негово оспособу-
в а н и ефикасно вршење на функциите на Синдикатот. 

Одговорниот претставник на Синдикатот на ниво 
на работодавач се ослободува од работните обврски на 
работното место заради извршување на функциите на 
Синдикатот најмногу 40 часа, претставникот на основ-
ната организација до 20 Часа, а претставникот на по-
дружницата до 10 часа во текот на месецот, ако тоа е 
предвидено со Колективен договор, односно општиот 
акт на работодавачот. За тоа време претставникот на 
Синдикатот има право на надомест на плата во висина 
на неговата плата. 

Начинот и времето на користењето на слободните 
часови на синдикалниот претставник се уредува со Ко-
лективен договор, односно општ акт на работодавачот. 

Член 20 

Кај работодавачот со над 500 членови на Синдика-
тот, претставникот на Синдикат функцијата ја обавува 
професионално, ако тоа е предвидено со Колективен 
договор, односно општ акт на работодавачот. За тоа 
време му припаѓа плата во висина на онаа што ја оства-
рувал пред отпочнувањето на функцијата, но не по-
малку од основната плата што ја добиваат работниците 
од VII степен на сложеност. Неговата плата се валори-
зира со остварениот пораст на платите кај работодава-
чот. 

Член 21 

Платата, обврските и одговорностите на Синди-
калниот претставник од работниот однос се уредуваат 
со општ акт на работодавачот, во согласност со Синди-
катот. 

X. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ШТРАЈК 

Член 22 
Правата на штрајк работниците го остваруваат 

според правилата за штрајк на Советот на ССМ во 
согласност со Закон. 

За време на штрајкот работниците имаПТ право на 
надомест, согласно Колективен договор, односно општ 
акт, но не помалку од 60% од најниската плата утвр-
дена со Општиот колективен договор на Република Ма-
кедонија. 

XI. ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И 
ДРУГИ ПРИМАЊА 

Плата 
Член 23 

Платата претставува цена на работната сила на 
работникот и истата се состои од основна плата за Извр-
шена работа и надоместоци на плата. 

Платата се пресметува во нето износ. -

Плата за извршена работа 

Член 24 

Цената на работната сила на најнизок степен на 
сложеност /земена како најниска плата/, за полно ра-
ботно време, при нормални услови за работа и норма-
лен учинок договорно ќе ја утврдуваа“т и објавуваат 
потписниците на Општиот колективен договор на Репу-
блика Македонија. . 

При утврдувањето на најнискава плата се тргнува 
од потребниот износ за обезбедувано на минималните 
трошоци за живот на работникот/и неговото потесно 
семејство. 

Најниската плата од став 1 на овој член се усогла-
сува најмалку еднаш квартално со порастот на трошо-
ците на живот во однос на декември од претходната 
година, односно месечно доколку месечниот пораст на 
трошоците на живот е над 5% според податоците на 
Републичкиот завод за статистика Што се објавуваат до 
10-ти во месецот за претходниот месец. 

Член 25 
Работодавачот кај кого настанале потешкотии во 

работењето врз основа на изготвена програма со која се 
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обезбедува надминување на настанатите проблеми и 
мислење на Синдикатот може да утврди отстапување од 
најниската плата утврдена со член 25 од овој колекти-
вен договор со тоа што отстапувањето од најниската 
плата за најнизок степен на сложеност не може да изне-
сува повеќе од 20% од износот на најниската плата 
утврдена со овој колективен договор, а намалувањето 
не може да трае подолго од 6 месеци. 

По исклучок потписниците на овој договор кога се 
присутни објективни околности кои битно ги нарушу-
ваат тековите на репродукцијата - групацијата кому-
нални дејности можат отстапувавте од став 1 на овој 
член да го зголемат. 

Работодавачот е должен на крајот на тековната 
година доколку финансиските резултати по годишната 
пресметка тоа го овозможуваат на работниците да им 
изврши исплата на помалку исплатените плати во сми-
сла на став 1 и 2 од овој член. 

Член 26 

Основната плата како категорија се утведува врз 
основа на сложеност, одговорност и услови за работа 
на работно место на кое работникот е распореден. 

Член 27 

Основната плата се определува врз основа на утвр-
дените категории од претходниот член во сразмер 1:4. 

Член 28 

Како типични работни места според сложеноста се 
утврдуваат: 

I група НКВ - едноставни работи 
И “ ПКВ - малку сложени работи 
III и КВ - средно сложени работи 
IV 44 ССС - сложени работи 
V 44 ВКВ - посложени работи 
VI 44 ВШС - многу сложени работи 
VII 44 ВСС - високо сложени работи. 

Член 29 

Врз основа на вака утврдените седум групи на ти-
пични работни места се утврдуваат и следните рела-
тивни односи меѓу нив по основ на сложеност, одговор-
ност и услови за работа и тоа: 

А. СЛОЖЕНОСТ НА РАБОТА 

Мин. Сред. Макс. 

I 1,0 1,05 1,10 
II 1,15 1,17 1,20 
III 1,25 1,28 1,30 
IV 1,35 1,42 1,50 
V 1,55 1,63 1,70 
VI 1,80 1,85 1,90 
VII 2,00 2,15 2,30 

Б. ОДГОВОРНОСТ НА РАБОТА 

I 0,41 0,47 0,54 
II 0,83 1,01 1,19 
III 1,38 1,72 2,07 
IV 2,25 2,50 2,76 
V 3,23 3,61 3,89 
VI 4,47 4,78 5,10 
VII 5,73 5,91 6,08 

В. УСЛОВИ НА РАБОТА 

I 0,78 0,85 0,92 
II 0,71 0,77 0,83 
III 0,65 0,71 0,76 
IV 0,59 0,63 0,68 
V 0,47 0,54 0,60 
VI 0,35 0,44 0,48 
VII ' 0,27 0,35 0,42 

Член 30 

Во рамките на Типичните групи од претходниот 
член потписниците утврдуваат релативни односи меѓу 
типичните работни места по сложеност, одговорност и 
услови согласно сопствените специфичности. 

Во смисла на претходниот став се утврдуваат мини-
мум - максимум коефициенти за секое работно место 
од наведените групи., 

Член 31 

Определено работно место со определен степен -
сложеност може да биде распоредено во група со пови-
сок степен на сложеност, доколку условите за работа 
на тоа работно место се потешки од нормалните услови 
за работа кај другите работни места. 

Како потешки услови за работа од претходниот 
став се сметаат оние кои штетно делуваат на работната 
способност и здравјето на работниците и кои со при-
мена на заштитни мерки не може целосно да се елими-
нираат: 

- нечистотен, прав во работната атмосфера; 
- силна бука, вибрации, садови под притисок; 
- влага, штетни гасови, провее, хемикалии; 
- ненормално ниски и високи температури; 
- опасност од повреди, висока монотонија на ра-

ботното место; 
- исклучително психофизички напори; 
- опасност од висок напон. 
Условите за работа потешки од нормалните по 

одделни работни места се утврдуваат со посебен акт на 
претпријатието. 

Член 32 

Претпријатието со Колективен договор односно 
општ акт го утврдува коефициентот на сложеноста за 
секое работно место посебно, а во зависност од сложе-
носта на интерните работи и сложеноста на интерните 
услови во кои се извршуваат истите. 

При утврдувањето на коефициентите на сложе-
ност на работни места се обезбедува 5% повисока сло-
женост за работни места со тешки услови за работа 
/ако с можно да се прецизираат интерно работните ме-
ста, како на пример: работни места со бенефициран 
стаж, работни места на јавни површини, работник во 
депонија, работник изнссувач на смет, работник на одр-
жувани водоводна мрежа и сл./. 

ф 
Додатоци за цоссбни услови за работа 

Член 33 

Основната плата на работникот се зголе-
мува најмалку по час; 

- за прекувремена работа која се обавува на отво-
рен простор и работни места со тешки услови 
за работа 40% ; 
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- за ноќна работа на работници што работат на 
отворен простор и цело време се изложени на 
надворешни атмосферски влијанија во зим-
скиот период од 50%, за работници кои рабо-
тат во затворен простор во зимскиот период 
од 40%, а за сите работници во летниот пе-
риод од 35%; 

- за работа во денови на празници утврдени со 
закон 50%; 

- за работи во турнус 5%; 
Додатоците меѓусебно не се исклучуваат. 

Член 34 

Работникот има право најмалку 0,5% додаток на 
основната плата за секоја година работен стаж. 

Член 35 

Работникот со намалена работна способност пре-
дизвикана од старост и Истоштеност, а кој е 5 години 
пред одеп^ во пензија и е распореден на помалку вред-
нувано работно место добива плата во висина на основ-
ната плата од претходното работно место, валоризи-
рана со тековниот пораст на платите кај работодава-
чот. 

Надоместоци на алата 
Член 36 

/ 

На работникот му пристигаат надоместоци на 
плата за: 

- годишен одмор; 
- празници согласно закон; 
- отсуство од работа согласно Колективен дого-

вор, односно општ акт; 
-други случаи утврдени со Колективен договор и 

општ акт. 

Надоместоците на плата на работникот во случаи 
од став 1 'на овој член се утврдуваат во висина на испла-
тената плата на работникот за периодот утврден во 
Колективен договор односно општ акт кој не може да 
биде подолг од последните три месеци. 

Член 37 

Надоместок по основ на придонесот во зголему-
вана на доходот од иновации, рационализации и други 
видови творештва се утврдува најмалку во износ од 10% 
од нето годишната добивка што се остварува од приме-
ната на иновацијата, рационализацијата или друг вид 
творештво, врз основа на договор склучен меѓу работ-
никот и работодавачот; 

Член 38 

' За време на времена неспособност за работа до 7 
дена работникот има право на надоместок на плата во 
висина од 70% до 15 дена почнувајќи од првиот ден на 
боледувал,е 80% и до 60 дена за сите денови, 90% од 
просечната плата на работникот исплатена во претход-
ниот месец. 

За професионалните заболувања и повредите на 
работа и Ја другите случаи утврдени со закон, надоме-
стокот се утврдува во висина од 100% од основицата во 
став 1 на овој член. 

Член 39 

Потписниците се договорија висината на други од-
делни надоместоци и примана како што се: регрес за 

исхрана, регрес за годишен одмор, за дневници за служ-
бени патувања, теренски додаток и друго да се утврдат 
во нивните колективни договори односно општи акти. 

XII. ВАЖЕЊЕ НА КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 

Член 40 

Овој колективен договор важи 1 година , и тоа од 
денот на склучувањето. 

Важноста на договорот може да се продолжи и во 
наредната година ако најдоцна од 3 месеци пред истекот 
на рокот на важење не се покрене барање за измена, 
односно не започне постапка за склучување нов дого-
вор. 

Странките можат во секое време спогодбено да го 
изменат овој Колективен договор. 

Решавање спорови 
Член 41 

За решавање спорови помеѓу странките во овој 
колективен договор што не можат да се решат со меѓу-
себно спогодување се формира Комисија за усогласу- , 
ванге . 

За спор. во смисла на претходниот став, се смета 
правен или друг вид спор /ако се повредени интересите 
на странките/'кој произлегува од Колективниот дого-
вор, како и спор кој ќе настане како последица од 
неприфаќан,е на предлогот за измени и дополнување на 
Колективниот договор. 

Член 42 

Секој од странките именува по два члена во Коми-
сијата за усогласување, а претседател на Комисијата 
спогодбено го именуваат членовите на Комисијата од 
редот на угледни, стручни и научни работници. 

Започнување постапка за усогласување 
Член 43 

Постапката за усогласува^ за случаите од член 43 
започнува на барана на една од странките. 

Член 44 
Усогласувањето с неуспешно ако една од стран-

ките писмено изјави, но не пред почетокот на усогласу-
вањето дека истото го смета за неуспешно. 

Секое усогласување што странките ќе го постиг-
нат мора да биде во писмена форма. 

Со донесените решенија се дополнува и изменува 
Колективниот договор. 

Измени и дополнувања на Колективниот договор 
Член 45 

Секоја од странките може било кога да предложи 
измени и дополни на овој Колективен договор. 

Предлогот образложен во писмена форма се до-
ставува до другата странка, која с должна да се изјасни 
по предлогот во рок од 30 дена. 

Во случај спротивната странка да не го прифати 
предлогот за промени или не се изјасни по предлогот во 
рок од претходниот став, странката - предлагач може 
да започне постапка пред арбитража. 

Постапка пред арбитража 
Член 46 

Ако постапката за усогласување е неуспешна, спо-
рот ќе се реши пред арбитража. 
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Бројот на арбитража е непарен. 
Секоја од странките именува по 3 арбитри. 
Претседателот на арбитражата го именуваат арби-

трите спогодбено, од редот на угледни, научни и 
стручни работници. 

Арбитражата одлучува во мнозинство гласови од 
вкупниот број членови. 

На постапкава пред арбитражата се применуваат 
одредбите за избраните судови од Законот за процес-
ната постапка. 

Одлуката на арбитражата е конечна. 

Спроведување и толкување на Колективниот договор 

Член 47 
Странките се должни да го спроведуваат и следат 

остварувањето на овој Колективен договор, за што се 
формира комисија. 

Секоја од странките на Колективниот договор 
именува по 3 члена во Комисијата која е овластена да 
дава толкување на одредбите од Колективниот дого-
вор. 

Регистрирање и објавување на Колективниот договор 

Член 48 
Колективниот договор ќе се регистрира кај над-

лежниот Републички орган на управата. 

' Член 49 

Овој колективен договор влегува во сила по обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Министерство за урбанизам, градежништво, сообраќај 
и екологија 
Д-р Александар Лепавцев дипл. град. инж. 

СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
Собор за комунални дејности 
Претседател: Насте Спасовски, дипл. град. инж. 

РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР НА СИНДИКАТОТ 
на работниците од угостителството, туризам, кому-
нално стопанство и занаетчиство 
Претседател: Димитрија Богатиновски 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ П-СКОШБ 
Пред ОВОЈ суд е заведена спор за развод на брак по тужбата на 

тужителот Арсовски Ставре од Скопје, ул „Сава Ковачевиќ“ бр. 11/2-
23, про ТУШ тужената Арсовска Бернадета со непозната адреса на живе-
е л е 

Се повикува тужената Арсовска Бернадета, да се ЈАНИ во ОВОЈ суд 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок, да Ја 
достави својата ,точна сегашна адреса на живеење. Доколку тужената 
не се Јави во рок од 30 дена ќе биде застапувана од привремен старател. 

Од Општинскиот суд во СКОИЈС Н-СкопЈе, П бр. 1715/92. 
^ ^ (210) 

Пред ОВОЈ суд е заведен спор по тужба на тужителот МанасиЈСч-
ски Владо од СкопЈе, ул „Сава Ковачевиќ“-14 бр. 32, против тужената 
МанаснЈевска Мира од СКОПЈС ул Сапа Ковачсвиќ-14 бр,32, а сега во 
Германија со непозната адреса 

Се повикува тужената да се Ј а в и во ОВОЈ суд во рок од триесет дена 
по објавувањето на огласот или во истиот рок да Ја достапи својата 
сега,шна адреса на живеење 

Доколку тужената не се Јави во рок од триесет дена, на истата ќе 
и биде одреден привремен старател КОЈ ќе ги застапува нејзините инте-
реси пред судот. 

Од Општински суд Скопје Н-СКОПЈС. П бр 1872/92 (208) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ 

Пред Општинскиот суд во Кавадарци се води постапка за утврду-
вање на сопственост, по тужбата на тужителот „Деком" - Кавадарци 
ул „Илинденска“ бб, против тужениот Хасим Беговиќ со привремен 
престој на ул, „Бр. Џунови“ бб, а сега со непознато место на живеење 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, судот му постави при-
времен застапник адвокатот Томе Спанџов од Кавадарци, КОЈ ќе го 
застанува се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават 
пред судот, односно додека органот за старателство не му постави 
сторетел. - ' 

Од Општинскиот суд во Кавадарци, П бр 647/92 (209) 

ОПШТИНСКИ СУДЕЛ,Е БАР 

Пред ОВОЈ суд с заведена постапка за развод на брак по тужбата 
на тужителот Етем Етемовски од с Џепчиште, Дебарско, против туже-
ната Јоланда Етемовска, моминско Курти, сега со непозната адреса на 
живеење 

Се повикува тужената да се Јави во ОВОЈ суд во рок од 30 дена по 
објавувањето на ОВОЈ оглас Али во истиот рок да Ја достави својата 
сегашна адреса на живеење Во спротивно, на истата ќе и биде поставен 
застапник КОЈЈ ќе ги штити нејзините права и интереси до правосилното 
окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд - Дебар П ,бр 251/92 (214) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Општинскиот суд во Куманово се води постапка за развод 

на брак но тужбата на тужителката РесмиЈс Асановска моминско ^ ц а -
ревиќ, од Куманово против тужениот Феми Асановски, со непозната 
адреса. , 

За привремен застапник на тужениот му се поставува Љубомир 
Ѓорѓевиќ стручен соработник во Општинскиот суд во Куманово КОЈ ќе 
го застапува' се додека тужениот или неговиот полномошник не се 
појават пред судот 

Од Општинскиот суд во Куманово, VII П.бр. 868/92 (212) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 
Пред Општинскиот суд во Штип е покрената постапка за развод 

на брак по тужбата на тужителката Тодорова Билјана, родена Илиев-
ска од Штип, против тужениот Тодоров Бранко од Штип, сега со непоз-
ната адреса на живеење во Германија. 

Се повикува тужениот Тодоров Бранко, да се Јави во Општин-
скиот суд во Штип ВО рок од 30 дена но објавувањето на огласот, да 
достави точна адреса или, да определи С;ВОЈ полномошник Во спро-
тивно, ќе му биде поставен привремен застапник по службена должност 
кој ќе ги застапува неговите интереси до окончувањето на постапката 
Од Општинскиот суд во Штил П би 1093/92. ---—1 

Пред Општинскиот суд во Штип, сс води постапка за испразну^ 
вање и, предавање на стан на доверителот С И З за становање - Штип, 
против должникот БоЈка Тренева од Штип, сега со непозната адреса на 
живеење 

Се повикува должникот БоЈка Тренева од Штип ул „Лески“ бр 
74, а сега со непозната адреса, да се Јави во судот во рок од ,15 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македони-
ја“, да достави точна адреса или овласти СВОЈ полномошник кој ќе ја 
застапува во постапката \ 

Доколку не се Јави во судот ќе и биде поставен привремен застап-
ник КОЈ ќе ЈА застапува 

Од Општинскиот суд во Штип, И бр. 3333/92 (211) 

Пред Оииггинскиот суд во Штип се води постапка за развод на 
брак, по тужбата на тужителот Стојанов БорЈанчо од с Драгоево, 
Штип, против тужената Стојанова Марина, привремено на работа во 
Швајцарија со непозната адреса. 

Се повикува тужената Стојанова Марина, да се Јави во Општин-
скиот суд во Штип, во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“, да постави СВОЈ застап-
ник, или, да Ја достави точната (адреса 

Доколку тоа не го стори судот по службена должност ќе и по-
стави привремен застапник до окончувањето на постапката 

Од Општинскиот суд во Штип, П бр 1002/92 (213) 

Пред Општинскиот суд во Штип, се води граѓански спор за развод 
на брак по тужбата на тужителката Сафије Кодра, против тужениот 
Весељ Кодра од с Велики Бсјлковац, од Припиена, сега су непозната 
адреса 

Се повикува тужениот Весељ Кодра, да се Јави во Општинскиот 
суд во Штип во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во „Службен 
весник на Република Македонија“, да достави точна адреса или постави 
СВОЈ полномошник 

Доколку тужениот не се Јави во судот по службена должност ќе 
му биде поставен привремен застапник до окончувањето на предметот 

Од Општинскиот суд во Штип, П бр, 952/92 (215) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег.бр. 8708/ 
92 на регистарска влошка бр 1-22112-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и за-
пишување право за вршење работи во надворешниот трговски промет 
под фирма- и седиште Претпријатие за трговија на големо и мало 
„Стандард - Комерц“ Ц О. увоз - извоз, СКОПЈС, ул „Волгоградска" бр 
8/4-5 Скопје, основач е Јорданоски Л^упчо, ул. „Волгоградска" бр -8/4-
5 Скопје. 

Дејности- 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070132 , 070140 , 070150, 070129, 
070211, 070212 , 070213, 070219, 070221, 070222 , 070223 , 070224 , 070225. 
070226, 070230, 070250, 070310, 070320 

Во ?правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своЈа сметка 

За обврските сторени во правниот промет со трети' лица, прет-
пријатието одговара со целиот СВОЈ имот. 

Лице овластено за застапување е Јорданоски Љупчо, директор, 
без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 8708/92 (1389) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 9612/ 
92 на регистарска влошка бр 1-22202-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие под фирма Друштво со ограни-
чена одговорност во мешовита сопственост за трговија и услуги „ Тем-
ко“ д о о Скопје, ул „Социјалистичка Зора“ бр 39 

Скратен назив на фирмата е д о о „ Темко“ СКОПЈС 
Претпријатието е основано со Акт за основање бр 01-01 од 

26 VI 1992 година, а основачи се А Д Фкл 1емерин и Здравко Наумов-
ски од Скопје 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, ^ 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226 , 070229, 070230 , 070240, 070250 , 070260, 110109, 110301, 
110302, 110303, 110304, 110309 

Работи во надворешно трговскиот промет 070310, 070320 
Неограничени овластувања целосна одговорност со сите средства 

со кои располага, претпријатието 
Лице овластено за застанување во домашниот и надворешниот 

трговски промет е 11аумовски Здравко, в д. директор, на претпријати-
ето со неограничено овластување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С рег бр 9612/92 (1390) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 8106/ 
92 на регистарска влошка бр 1-7966-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на називот и проширувањето на дејноста во внатреш-
ниот промет со следните податоци Досегашната фирма претпријатие 
Трговско претпријатие „21 Ноември“ Ц О , експорт - импорт СКОПЈС, 
се менува и во иднина ќе гласи како Претпријатие за производство и 
промет „21 Ноември“, Н,О , експорт импорт Скопје, ул „Скупи“ бр 4 
скратен назив П П 11 „21 Ноември“ Ц О , експорт - импорт Скопје, 
ул „Скупи“ бр 4 

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со 010201, 
010202, 010203, 010500, 010810, 01820, 010830, 010890, 010910, 010920, 
010930, 010941, 010942, 010991, 010992, 010999 , 011010 , 011091, 011092, 
011093 , 011099 , 011212, 011212 , 011219, 011311, 011312 , 011313, 011314, 
011315 , 011320 , 011390, 011413 , 011419 , 011420 , 011430 , 011710, 011721, 
011722 , 011723 , 011724 , 011729 , 011741, 011742 , 011743 , 01 174,9, 011791, 
011792, 011793, 011799, 011810, 011820, 011920, 01 1930, 011941, 011949, 
011990, 012001, 012002, 012003 , 012111, 012130, 012310 , 012321, 012322, 
012323, 012324 , 012421, 012429 , 012511, 012512, 012513 , 012514 , 012515, 
012516, 012521, 012522, 012523, 012524, 012611, 012613, 012614, 012615, 
012621, 012622 , 012623, 012624 , 012691, 012699 , 012810 , 012820, 012830, 
012909 , 013010 , 013021, 013022 , 013030, 013041, 013042 , 013043, 013050, 
013071, 013072 , 013073, 013099, 013111, 013112 , 013113 , 013114, 013115, 
013119, 013121, 013122, 013320, 013310, 013320, 013400, 013500, 013901, 
013903, 013904, 013909, 020110, 020121, 020131, 020140 , 020201, 020202, 
С20203, 030004, 050100, 050201, 050202, 050203, 050209 , 050301, 050302, 
060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070227 , 080111, 080112, 
080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080201, 080202, 090110, 
090121, 090122 , 090124, 090129, 090131, 090132, 090133 , 090139, 090140, 
090150 , 090160 , 090171, 090172 , 090179 . 090181, 090183 , 090189, 100399, 
110302, 110406, 110500, 110611, 110612, 110620, 110903 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 8106/92 (1400) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
9494/91 на регистарска влошка бр 1-14543-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието под фирма Производно-тргов-
ско-услужно претпријатие за промет на големо и мало „Тедикомсрц" 
Експорт-Импорт, Н,О , СКОПЈС, ул „Скосвска" бр 56/6 н Радишани, 
Скопје 

Претпријатието е основано со акт за основање од 23 XII 1991 
година а основач е Јаневски Пенчо од Скопје 

Дејности 01131, 011314, 011315, 01132, 011320, 011390, 01172, 
011721, 01174, 011749, 01194, 011941, 011949, 01220, 012201, 01232, 
012321, 012322, 012323, 01240, 012421, 012429, 01262, 012623, 012820, 
013010, 01302, 013021, 013200, 013500, 01390, 07011, 070114, 07012, 
070121, 070122. 070123, 070124 , 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070132, 
070140, 07021, 070219, 07022, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070132, 070140, 07021, 070219, 07022, 070221, 070223, 070224, 
070225 , 070230, 070250, ПОЗО, 110303, - откупување на земјоделски и 
други производи 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и на СВОЈ а сметка 

Неограничени овластувања За обврските сторени во правниот 
промет претпријатието одговара со сите свои средства Ц,елосна одго-
ворност Ц О 

Пенчо Јаневски, директор без ограничување, Пенчо Јаневски 
директор со целосни овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 9494/92 (1391) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС со решението Срег. бр 67/92 
на регистарска влошка бр 1-17836-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето приватно претпријатие и запишувањето правото за 
вршење надворешен трговски промет под фирма Трговско претприја-
тие на големо и мало, увоз-извоз, угостителство и други услуги „Ва-
рош“ Д.О О Кичево, ул „1-ви МАЈ" бр. 27 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 7 XII. 1991 
година, а основач е лицето Тофиле Мицкоски од Кичево, ул. „1-ви МаЈ" 
бр 27, директор на претпријатието 

Дејности 070111, 070112 , 070113 , 070114 , 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129 , 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212 , 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222 , 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090209, 070310 и 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието за преземе-
ните обврски одговара делумно-делумна ограничена одговорност 

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

Тофиле Мицкоски е директор со неограничено овластување за 
застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 67/92. (1392) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Срег бр 2712/ 
92 на регистарска влошка бр 1-6216, го запиша во судскиот регистар 
Приватното претпријатие за трговија на големо и мало, производство, 
увоз-извоз и услуга „Трансекспорт" со П О. Охрид ул „Даме Груев“ 
бр 207, основано со одлука од 17 VI. 1992 година 

Основач Димитровски Митко од Охрид. 
Дејности 011010, 011093, 011099, 011311, 011313, 011315, 011390, 

011419, 011420, 011524, 011526, 011527, 011741, 011742, 011743, 011749, 
011799, 011941, 011949, 012321, 012323 , 013030, 013901, 013903, 013909, 
020120, 050302 , 060103, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070221 070212 , 070213, 070219, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 070250, 070260, 090123, 090171, 
090189, 110402, 110403, 110404, 110903, 110909, 070310 и 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своЈа сметка со полни овластувања, а за преземените 
обврски одговара со целокупниот СВОЈ имот и со полна одговорност 

Директорот на претпријатието е Димитровски Митко од Охрид 
во надворешниот и внатрешниот промет настапува во рамките на запи-
шаните дејности со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 2712/92 (1393) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег бр 8467/ 
92 на регистарска влошка бр 1-784-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар Акционерското друштво во мешовита сопственост Печатница 
„Напредок“ Ц О , Тетово, ул „120' бб 

Претпријатието ги проширува следните дејности 130233 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 8467/92 (1394) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС СО решението Срег бр 8 8 6 2 / 
9 2 на регистарска влошка бр 1 - 7 8 4 - 1 - 0 - 0 , го запиша во судскиот реги-
стар Заштитната работна единица за механографиЈа, Ц О , Тетово, ул 
„120" бб 

Дејности 1 3 0 2 3 3 , 0 1 3 4 0 0 , 1 2 0 3 1 1 , 0 7 0 2 2 6 , 0 7 0 1 2 8 , 0 1 2 4 2 9 , 0 1 2 4 2 1 
Во правниот промет со трети лица заштитната работна единица 

за механографиЈа истапува во име и за сметка на Акционерско друштво 
во мешовита сопственост за графичка дејност Печатница „Напредок“, 
Ц О , Тетово 

За обврските во прометот на заштитната работна единица за 
механографиЈа одговара Акционерското друштво во мешовита соп-
ственост за графичка ДСЈНОСТ Печатница „Напредок“ Ц О , Тетово, со 
сите свои средства 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 8 8 6 2 / 9 2 ( 1 3 9 5 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 7413/ 
92 на регистарска влошка бр 1-20969-0-0-0 го запиша во судскиот рсги-
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стар основањето на претпријатието „Малопродаја-Кључ-Шик" Десни-
чарски друштво у мешовитој својнни са Р.О. Сарај е во, „Џемала Киједи-
ќа" бб. 

Фирмата на претпријатието гласи: Претпријатие за внатрешна и 
надворешна трговија „Малопродаја-Кључ-Шик" д.о.о. 

Скратен назив на фирмата гласи: „Малопродаја-Кључ-Шик" 
Д.О.О. Седиште на претпријатието е во Скопје, Градски трговски центар 
бб. 

'Дејности: 0701 П, 070112 , 070113 , 070114 , 070121, 070122 , 070123, 
070124 , 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129 , 070132 , 070140, 070150, 
070211, 070212 , 070213, 070214 . 070219, 070221, 070222'. 070223, 070224, 
070225 , 070226 , 070229, 070230, 070250, 070260 , 060502, .080190, 080201, 
080202, 110302, 110303, 110309,07031О, 070320. 

Претпријатието ги има сите овластувања во правниот промет со 
трети лица. За своите обврски претпријатието одговара со сета своја 
имовина, а основачот до висина на вложените средства. 

За в.д. директор, се именува Спасена Антовска, со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7413/92. (1396) 

Окружниот стопански суд во С.копје, со решението Срег.бр. 83/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-1606Н-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за трговија, угостителство и транспорт „БА-
ЉО“, Нкспорт-Импорт, ЦО, Скопје, ул. „Македонско-косовска брига-
да“ бр. 29/1-10. Скратен наши на фирмата ПТУТ „БАЉО“, П,О, 
Скопје. Основач е Драган Величковски, со акт за основање од 
15.XII. 1991 година. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127; 070129; 070132; 070140; 07021 1; 070222; 070223; 
070224; 070225 ; 070229; 070230; 070250; 070260; 080190; 080119; 090172; 
090179;. 110309 ; 060502; 060503. 
Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310; 070320; 
Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја метка. За обврските во правниот промет со трети лица, 
претпријатието одговара со целиот свој имот, целосна одговоност. 
Лице овластено за 'застапување во внатрешно и надворешно трговскиот 
промет е Драган Величковски, директор, неограничено, со МБ 
0102954450209, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С.рег. бр. 83/92 (1144) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9794/92 на регистарска влошка бр. 1-ШХХМММ) го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за прои зводство, трговија и услуги на гблемо 
и мало „МАТА-БУ", И-зво-з-Увоз“, П.О., Куманово, ул. „Миле Ки-
пра“ бр. 26. Основачи на претпријатието се Трајковски Л^убиша од 
Куманово, ул „Миле Кипра“ бр. 26 и '-Трајковски Стојан од Куманово, 
ул. „Миле Кипра“ бр. 26. 
Дејности: 011313; 012820; 012613; 012622; 06050; 060501; 060502; 07011; 

,070111; 070112; 070113; 070114; 07012; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 07013; 070132; 070140; 07021; 
070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 070222; 070223; 
070224; 070225 ; 070226; 070229; (170230; 070250; 070260; 080112; 080190; 
080201. 
Дејности во надворешен трговски промет: 070310; 070320; 
Лице овластено 'за 'застанување во внатрешниот и надворешниот про-
мет е основачот Трајковски С“тојан од Куманово, со целосна одговор-
ност и целосни овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во С.копје, С.рег. бр. 9794/92 (1145) 

Окружниот стоп.ански суд по С.копје, со решението С.рег. бр. 
1X16/92 на регистарска влошка бр. 1-17459-4ММ) го 'запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за услуги и трговија „БИГОР ' увоз-извоз, 
Д.О.О. С.копје, ул. „Козле“ бр. 79 б, С.копје. Претпријатието е осно-
вано со акт -за основање од 14.11.1992 година, а основач е Ленче Папучи-
ева. 
Дејности:()50100; 050301; 050302 ; 060502; 07011; 070112; 070113; 070114; 
070121; 070122 ; 070123; 070124; (Г70125; 070126; 070127 ; 070128; 070129; 
070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 07Ц214; 070219; 
070221; 070222; 070223; 070224; (170225; 070226; 070227; 07(1229; 070230; 
070240 ; 070250; 070260; 090121; 090123; 090139; 110401; 11(И()2; 110403; 
110404; 110405; 110903; 110905. 
Деј-ности во надворешен промет: 070310; 070320; реекспорт. 
Претпријатието во правиот промет со трети лица настапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските с т о е н и во правниот промет одговара 
со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот про-
мет е Ленче Папучиева, директор на претпријатието, а ) неограничени 
овластувања. 

Од окружниот суд во Скопје, Срег. бр. 1816/92 (1151) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
КМ),41/91 на рег-истарска влошка бр. 1.1811 ММ) О го запиша во суд-
скиот рег“истар задружното претпријатие за услуги, производство и 
промет „КЛАН“. Д.О.О. Куманово ул. „Тане Георг-иевски“ бр. 12. 
Претпријатието е основано со Одлука бр. 09 183/91 од 8.XТИ/Л го-
динава основач е Младинската задруга „Куманово“, П,.О,, Куманово. 
Дејности. 011232, 011312; 011313; 011314, 011315; 011319; 011390. 011799; 
011941; 011949. 0)1990; 012421; 012429; 012613; 012614; 12615; 013021; 
013022; 013042; 011050; 013071; 013072. 013073; 013071; 013099; 013111; 

013121; 013400; 013500; 020202; 060501; 060502.; 060503 ; 070111; 070112; 
070113; 070114; 07012; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 
070127; 070128; 070129; 070013; 070131; 070132; 070145; 07021; 070211; 
070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 070222; 070223; 070224, 
070225; 070226; 070229; О7О230; 070250; 070260; 08011; 080111; 080112; 
080113; 080114; 080119.; 08012;, 080121; 080122; 08(1123; 080329; 080190; 
08020; 080201; 080202; 090110; 09012; 090121; 090122; 090123; 090124; 
090129; 090131; 090132; 090133; 090139; 090140; 090150; 090160; 09017; 
090171; 090172; 090179; 09018; 090181; 090182; 090183; 090189; 09020; 
090201; 090202; 090209; 11030;Ј 10301; 110302; 110303; 110304; 110309; 
11090;' 110901; 110902; 110903; 110904; 110909; 110109; 120420. 
Надворешно трго-вско-работење: 0703И); 070320 Малограничен промет 
со бугарија, Грција, Албанија, Италија, Австрија, Унгарија и Рома-
нија, реекспорт, продажба на стока од консигнациони складишта, ра-
боти на посредување, работи на привремен увоз односно извоз на 
стоки, бесцарински продавници, застапување на странски фирми. 
Но правниот промет со трети лица, претпријатието настапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 
С.“лавица Андреевска ќе ги обавува работите на в.д. директор, на прет-
пријатието, без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10084/91 (! 176) 

Окруж-ниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2917/92 на регистарска влошка бр. 1-18829--0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар ,основањето на претпријатието во приватна сопственост, 
Претпријатие за производство, промет на големо и мало и услуги „СУ-
КЈ1 И“ увоз-извоз, Д.О.О. С.“копје, ул. „8-ми март“ бр. 13. Претпријати-
ето е основано со Одлука од 12.111.1992 година, а основачи се Климе 
бабунски и С.узана бабунска од Скопје. 
Дејности:. 011920; 011941; 012421; 012622; 012623; 012699; 013021; 013022; 
013030; 013042; 013043; 013072; 013073; 013113; 013114; 013115; 013119; 
013400; 020110; 0^0121; 020131; 060503; 060601; 060602; 070111; 070112; 
0701-13; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126 ; 070127; 
070128; 070129; 07(Д31; 070132; 070140 ; 070211; 070212; 070213; 070214; 
070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070227; 070229; 
070230; 070250; 070310; 070320; 0X01 И; 080112; 080114; 080119; 080121; 
080122; 080129 ; 080190; 080201; 080202; 090171; 090179; 090181; 090189; 
090202 ; 090209; 110201; 110202; 110302; 110309; П 0905; 110909; 120?90; 
120311,120312; 120350; 120361; 120363. 
Но правниот, внатрешниот и надворешниот промет, претпријатието 
одговара со сите свои средства и настапува во свое име и за своја 
сметка, а го претставна и застапува Климе Набунски, директор, без 
ограничувања. 

Од Окружниот суд во Скопје. Срег. бр. 2917/92 (1177) 

Окружниот стопански суд во С.копје, со решението Срег. бр. 
9906/91 на регистарска влошка бр. 1-18461-0-(М) го запиша во судскиот 
регистар основањето на Автошколата „ИНС.ТРУКТОР“, Д,.О.О., ул. 
„Маџари" II бб,, С.копје; основана со акт за основање '01-01 од 
17.XII. 1991 година. Основач .на Авгошколата е Трајан Циклевски од 
С.копје. 

Дејности: 120190 друго образование. 
Антош к одата во правниот промет со трети лица истапува во с вое име и 
за своја сметка. Актошколата во правниот промет се трети лица одго-
вара со сите свои средства. 

Од Окружниост стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9906/91 (1!79) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението С.рег. бр. 
5481/92 на регистарска влошка бр. 1-19222-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар здравствената организација - аптека „ФАРМНД-М" н.о.. Го-
стивар, ул. „Мајор Чеде Филиповски“ 162. Сктратен назив на фирмата: 
АПТЕКА „ФАРМКД-М" н.о. Гостивар. Основач е Неба Фарук од 
Гостивар, со акт за основање од 8. V. 1992 година. 
Дејности: 13016, 130160 - АЛТНКА: промет на лекови на мало и поеди-
нечна изработка на лекови но рецептура, санитетски материјали сред-
ства и лековити супстанци, средства за детска и диетална исхрана, 
ортопедски помагала, прибор!! и медицински инструменти, средства за 
лична хигиена, дрогсриска стока, чаеви. 
Но правниот промет со ТЈНЛТЈ лица, здравствената организација иста-
пува за свое име и за своја сметка. За обврските спрема ТЈХГГИ лица 
здравствената организација одговара со сите свои средства, п-.о. 
Лице овластено за стапување на здравствената организација е Небе 
Фарук, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег. бр. 5481/92 (117К) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3798/92 К“' рсги(.та(ч:ка влошка бр. Г 7618 О О О го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста во внатрешниот и надворешниот 
промет на П|)с'П1ријатијсто за ПЈНЖЗВОДСТво, И|)омет и услуги „МИКО-, 
МА“ извоз увоз Д.О. . Скопје, бул. „Илинден“ бр. 3/44 

'Но претпријатието пристапува Томис-лав Конмлон1'ки од Скопје на 
26.111.1992 година. 
Но внатјн,ннн тр|.х ни-к и П|Н)мет се прошируваат следните дејност!!: 
011832. 0)1941; 011949; 0.13030 ; 013042; 013121; 013500; 020110; 020121; 
020131; 030003; I10109. -
Но надвор мино т р т в с к н П|К)мет се п|хипирува следната, дејност : Сло-
бодни царински п(к)давницп. 
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Се брише Миле Ковиловски, работоводен орган, а се запишува новиот 
застапник во внатрешниот и надворешниот трговски промет Томислав 
Комисиски, директор, со неограничено овластување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 3798/92 (1180) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег бр 
2099/92 на регистарска влошка бр, 1-16703-О-О-О го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство на големо и мало и услуги 
„АЛЕКО-'! РШД". извоз-увоз, П, О , СКОПЈС 11ретрпријатието е осно-
ва но со договор за основање од 15 П 1992 година, а основачи се Алек-
сандар Коневски, Милка Коневска и Жулиета Коневска, сите со стан 
на ул „Скопска“ бр 9/2, СКОПЈС 
Дејности 0126, 01261, 0130, 01302 , 013021, 013022, 0605, 06050, 060501, 
060502, 060503,'0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013, 070131, 070132, 07014, 07040; 07015, 070150, 0702, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226 , 071)229, 07023, 070230, 07024. 070240, 07025, 070250, 07026, 
070260, 07021, 070214, 070215, 070200, 0802, 080201, 080202, 0901, 090121, 
090129,090139. 1103, 11030, 110302, 110303, 110309, 110909 
11адворсшна трговија 0703', 07031, 070310, 07032, 070320, 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и -за СВОЈ а сметка За обврските сторени во правниот промет одговара 
со сите свои средства 
Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно-тргов-
ското работење е Александар Коневски, директор на претпријатието, 
без ограничувања 

Од Окружниот стопански Суд во Скопје, Срег бр 2099/92 (1181) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
6149/91 на регистарска влошка бр 1-7835-О-Д-О го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието на промет на големо и мало и услуги „ТЕ-
КУМ" извоз-увоз, Ц О , Куманово, ул „Д-р Иван Рибар“ бр. 13, Кума-
ново Во внатрешен трговски промет се проширува следната дејност. 
070227 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 6149/91 (1182) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
3028/92 на регистарска влошка бр 1-18206-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар претпријатието за трговија на м.ело и големо, производство и 
услуги „БОЛЕРО-КОМЕРЦ", Ц О . експорт-импорт, Гостивар, ул 
„ 1 оде Богданоски“ бр 76, Гостивар 1 1рстпријатисто е основано со акт 
за основање од 16 III 1992 година, а основач е Николовски Илија од 
Гостивар 
Дејности 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127; 070128, 070129, 0702, 
07021, 070211, 070212. 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 07023, 070230, 07025, 
070250,07026, 070260, 08019, 080190, 11309, 110909,110303; 110302 
Дејности на надворешно трговско работење се 070310 надворешна 
трговија со прехранбени производи. 070320 надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застанување, консигнација, 
реекспорт, малограничен промет со сите соседни ЗСЈМЈИ- Австрија, Ита-
лија, Унгарија, Романија, Бугарија, Грција и Албанија 

Од Окружниот стопат кн СУД во Скопје, Срег бр 3028/92 (1184) 
Окружниот стопански суд во м п о л а , со решението Срег бр 968/ 

92 на регистарска влошка бр 1-4923 го запиша во судскиот регистар 
приватното претпријатие за производство, трговија и сервис „ЕГА -
ПРОМ" увоз-извоз Битола. П О , ул „Партизанска“ бр 97/14, Битола 
Дејности 011791,011799,070140.070223, 070224, 070230,070250,090122, 
090123, 090124 , 090129, 090131, 090132, 090133 , 09,0139 , 090181, 070310, 
070320 - ; 
Овластување на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица 
е со целосни овластувања Вид и обем на одговорноста на обврските на 
субјектот на уписот во правниот промет со трети лица е со целосна 
одговорност Лица овластени за застапување на субјектот на уписот се 
Петар Ѓоргиевски и Димче Ѓоргиевски 

Од Окружниот стопат км с ул1 во Битола, Срег бр 968/92 (1185) 
Окружниот стопански е)д но шнола со решението Срег бр 381/ 

92 на регистарска влошка бр 1-1867 го запиша во судскиот регистар 
,проширувањето на дејноста на Приватното трговско претпријатие на 
големо и мало и увоз-извоз „Омега“, нас Горно Оризари, Битола, П о 
Дејности 011527, 011941, 011949, 050100, 050302, 080121, 080123,0801%, 
080201, 080202, 090121, 090123, 090150, 090160 услуги на меѓународниот 
Транспорт на стоки и патници 

Од Окружниот стопат к и с УЛ ВО битола, Срег бр 381/92 (1186) 
Окружниот ( т а н с к и во т п о л а , со решението Срег бр 281/' 

92 го запиша во судскиот регистар основањето на приватното претпри-
јатие за трговија на големо и мало и увоз-извоз „ЗИЗИ-1ЕКС" , Би-
тола. со II О Основач на претпријатијата^) с Милчо Димовски од 
Битола, со стан во с Бистрица 
Дејности 070111, 070112. 070113,070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126. 070127, 070128, 070129, 070130, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211. 070212 . 070213 , 070214 , 070219 , 070221, 070222, 070223, 
070224 , 070225 , 070226, 070229 , 070230, 07(1240, 070150. (Г70260. 070310, 
070320, П о т , 
Овластувањето на субјектот на уписот во правниот промет со трети 
лш^а е со целосно овластуван,а Видот и обемот на одговорност на 

субјектот на уписот во правниот промет со трети лица е со целосна 
одговорност, 
Лице овластено за застанување е Милчо Димовски, директор, со неогр-
наичсни овластувања, во рамките на зпшнаните дејности 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр. 281/92 (1187) 
Окружниот стопански суд по Гк-отм. - решението Срег бр. 820/ 

92 на регистарска влошка бр. 1-МЈ29-0-0-0 го запиша во судскиот реги-
стар Претпријатието за завршни работи во градежништво, проекти-
рање, производство и трговија на мало и големо „ЕВРОМОНТ" ек-
спорт-импорт, Ц О , Скопје, ул „487" бр. 9-г/23 
Во претпријатието, со Одлука за промена на основач пристапува ли-
цето Тихомир Бојаџиев, на 22 I 1992 година 
С^ брише Марковска Бојаџијева Душанка, директор, а се запишува во 
внатрешен и надворешен трговски промет лицето Тихомир Бојаџиев, 
директор 

Од Окружниот стопански суд во-Скопј“е, Срег. бр. 820/92 (1149) 
Окружниот стопански 1\д во Скопје, со решението Срег. бр 

4130/92 на регистарска влошка бр 1-18815-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие на големо и мало 
„ИДОС КОМЕРЦ“ П,О Експорт-импорт, Гостивар, с Врапчиште 
Основач е Осман Идризи, од Гостивар, с Врапчиште 
Дејности' 070111. 070112, 070П 3, 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 
Во правниот промет со трети лица, претпријатието настапува во свое 
име и за СВОЈ а сметка 'За- обврските сторени во правниот промет со' 
трети лица, претпријатието одговара со целиот СВОЈ ИМОТ 
Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот тргов-
ски промет е Осман Идризи, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4130/92 (1150) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег бр 
2907/92 на регистарска влошка бр 1-18194-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар претпријатието за производство и трговија на големо и мало 
„ХА-ЏЕЛ ПРОМЕТ“ П,О експорт-импорт, Гостивар, с Врапчиште 
Основач е Џелал Хасипи, од Гостивар, с Врапчиште 
Дејности 011232, 012130, 012142, 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 
Во правниот промет со трети лица, претпријатието настапува во свое 
име и за СвоЈа сметка За обаврските сторени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со целиот СВОЈ ИМОТ Лице овла-
стено за застапување во надворешниот и внатрешниот трговски промет 
е Џелал Хасипи, директор, без ограничување 

Од Окружниот Стопански СУД во Скопје. Срег бр 2ЧК)7А̂ 2 (115 0 
Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Срег бр 

4663/92 на регистарска влошка бр 1-18623-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар следното Д о б р о в о л н о противпожарно друштво „Горче Пе-
тров“ - СКОПЈС, ул „Радушка“ бб Друштвото се запишвуа за вршење 
на стопанска ДСЈНОЈТ СО Одлука бр 28 од 21 II 1991 година 
Дејности 013021, 013022, 050301,050302, 060602, 070111.070114, 070124, 
070128, 070132. 070140, 070211, 070213, 070219; 070226, 070230, 070250, 
080119, 080190 , 080201, 080202. 090121, 090201, 090202 , 090209, 100391, 
100399, 110302, 110303, 110309, 110620; 110903, 110905, 110909, 120190, 
120420 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за 

,своја сметка За обрвските сторени во правниот промет, Друштвото 
одговара со сите свои средства 
Мирчески Герасим, овластено лице да го застапува Доброволното про-
тивпожарно друштво „Горче Петров“ - СКОНЈС, ВО вршењето на сите 
стопански дејности во внатрешниот правен промет, и тоа без ограничу-
вање 

Од Окружниот стопат км и д во Скопје Срег бр 4663/92 (1152) 
Окружниот стопански Гуд во Скопје, со решението Срег бр 

5520/92 на регистарска влошка бр 1-19097-0-0-0-го запиша во судскиот 
регистар основањето на здравствената организација - аптека „АП -
ТЕКА - ИДАДИЈА“. Ц О . Скопје, ул „Иво Рибар Лола“ бр 57 
Здраве! вената органи ѕациЈа - аптека, е основана од страна на др Анге-
ловски Томислав, од (“копје, со акт за основање на здравствена органи-
зација-аптска во приватна сопственост од П У.1992 година 

Дејности 130160 промет на лекови на мало и п о е д и н е ч н а изработка на 
лекови по рецептура 

Неогрнанично овластување Целосна одговорност 
Д-р Ангеловски Томислав, во СВОЈСТВО на директор на аптеката има 
неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, (“рег бр 5520/92 (1153) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението (“рег бр 6667, 
92 на регистарска влошка бр 1-57734-0-0-0 Ја запиша во судскиот реги-
стар промената на седиштето и лицето овластено за застапување со 
следните податоци Се менува досегашното седиште на Претпријатието 
(а производство, трговија и инженеринг „Мединг" у в о з - извоз д о и 
Скопје, ул „Хо Ши Мин“ бр 178-а, и во иднина ќе биде на,ул „Хо Ши 
Мин“ бр 190-6 Се брише досегашниот привремен работоводен орган 
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Звонимир Костиќ без ограничување, а се запишува новиот застапник 
Петрушевски Сашо, дире“ктор без ограничување за застапување во 
внатрешен и надворешен трговски промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 6667/92 (1397) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 7078/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-13260-0-0-0 ја запиша во судскиот реги-
стар промената на Претпријатието за трговија на големо и мало „Гар-
ева '̂ Трговија“ увоз - извоз, Ц О., Скопје, бул „Јане Сандански“ 36-4/ 

' Се брише досегашниот застапник во внатрешен и надворешен 
трговски промет Маџоска Маја, директор без ограничување, а се запи-
шува новиот застапник Маркоска Ратка, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 7078/92 (1398) 

Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 12.111.1992 
година, а основач е Јован Миронски. 

Дејноста: 012201; 012310; 0123321; 0123322; 012323; 050100: 
050302; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070211; 
070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225-
070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 110302; 110303; 110309" 
110402; 110403; 110404; 11620; 110902; 110909; 080190; 080201; 080202. 
Надворешна трговија: 070310; 070320. Продажба на стоки од консигна-
циони складови, застапување на странско лице, посредување, реек-
спорт, малограничен промет со Албанија, Грција и Бугарија. 

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

трговски промет е Јован Миронски, директор, без ограничувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2979/92 (920) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 532/ 
91 на регистарска влошка бр. 1-18179-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост со 
следните податоци: Претпријатие за трговија производство извоз ч- увоз 
„Јупитер" ц.о. - Тетово, ул. „127" бр 2, Тетово. 

Скратен назив: Г1ТП извоз - извоз „Јупитер“ ц о. Гетово, ул 
„127" бр. 2 - Тетово. 

Основач- Си бино век и Ванчо ед Тетово, ул. „127" бр. 2 - Тетово. 
Дејности: 013400, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 

070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219 , 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 
110309, 110903, 110905, 110909 
Надворешно трговски промет 070310, 070320. 

Без ограничување, целосна одговорност 
Лице овластено за застапување и претставување на претпријати-

ето во внатрешен и надворешно трговски промет е директорот Срби-
новски Ванчо без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр 532/92 (1399) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3600/92 на регистарска влошка бр. 1-8540-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар следното: Проширувањето на дејноста на претпријатието за 
трговија на големо и мало „ЈУ-НЕ ХТ" експорт-импорт, ц.о., Скопје. 

Дејноста се проширува со: 011832; 011920; 011941; 011949; 012323; 
012421; 013010; 013072; 013113; 013115; 013121; 013122; 013200; 013901; 
020110; 060601; 060602; 060609; 090201; 090209; 110109; 110304; 110902; 
120311; 120332. Во надворешно-трговскиот промет претпријатието Ја 
проширува својата дејност со: посредување и застапување во надво-
решно-трговскиот промет, реекспорт, изведување на инвестициони ра-
боти во Странство, меѓународен транспорт на стоки и патници во пат-
ниот сообраќај, меѓународни сообраќајни-агенциски работи, вршење 
на туристички работи со странство, организирање меѓународни саеми и 
изложби, консигнациона продажба, продажба на стока во посебни ца-
рински продавници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3600/92 (918) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 131/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-13846-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар следното: Претпријатието за услуги на реклама и пропаганда 
„ЕУРОГР АФИК", Скопје со ц.о., бул. „Маркс и Енгелс" - 1/3-13, 
Скопје. Скратен назив на фирмата: Претпријатие „ЕУРОГРАФИК" 
Скопје ц.о. Основач е Димитров Благоја со Одлука за основање од 
26.XII. 1990 година. 

Дејности: 110302 - услуги на реклама и економска пропаганда; 
090133 - изработка на разновидни електротехнички производи; 011799 -
производство на електронски и телекомуникациони уреди; 011721 -
производство на составни делови на електронски апарати и уреди; 0701 
- трговија на мало; 07012 - трговија на мало со непрехранбени произ-
води; 070122 - обувки, кожа, гума и пластика; 070123 - метални елек-
тротехнички стоки; 070127 - бон, лакови и хемикалии; 070128 - книги, 
канцелариски материјал и прибор; 0702 - трговија на големо; 07022 -
трговија на големо со непрехранбени производи; 070223 - метални и 
електротехнички стоки; 070225 - хемиски производи, бои и лакови; 
070226 - хартија, канцелариски материјал и прибор; 0703 - надворешна 
трговија; 07032 - 070320 - надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува со 
целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот про-
мет е Димитров Благоја, без ограничување. Лице овластено за застапу-
вање е Димитров Благоја, работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 131/92 (919) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2979/92 на регистарска влошка бр. 1-17322-0-0-0 го запиша во судскиот / 
регистар следното: Претпријатието за проектирање, инженеринг и 
промет „Студио-М" Д О.О,, Скопје, ул. „Волгоградска" кула 3/36, 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2764/92 на регистарска влошка бр. 1-18528-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар следното: Претпријатието за преработка на Хемиски произ-
води „БОЛДЕР ХЕМИ“ Д.О.О. ул. „Васил ^ а н г е л о в с к и “ бр. 23/48, 
Скопје. Претпријатието е основано со договор за основање под бр. 01 
од 14.11.1992 година, а основачи се Трговското претпријатие „Алианце 
Холдинг“, Зволе Холандија, приватното претпријатие за внатрешна и 
надворешна трговија на големо и мало „Економи“, ц.о., Скопје и фи-
зичкото лице Ѓоко Мишев, со стан на ул. „АВНОЈ“ бр. 10612г-9, 
Скопје. 

Дејности: подгрупи 011920; 011990. 
Лице овластено за застапување на претпријатието е Звонко Дури-

дански, со ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2764/92 (921) 

Окружниот стопански суд во С К О П Ј Е , СО решението Срег. бр. 
9556/91, на регистарска влошка бр. 1-14535-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар следното: Претпријатие за книговодствени услуги и 
промет на големо и мало „БАРИОНИ", ц.о., извоз-увоз, Скопје, ул. 
„Вангел Тодоровски“ 7/7. Претпријатието е основано со договор од 
23.ХП.1991 година, а основачи се Марина Кузмановска и Невена Орло-
виќ, од Скопје. 
Дејности: 110302; 110303; 110309; 110903; 110905; 110909; 070111; 070112; 
070113; 070114; 070121; 070122; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 
070211; 070212; 070213; 070219; 070221; 070225; 070226; 070229; 070250; 
070260; 070310; 070320; 
Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име 
и за своја сметка со целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот про-
мет е Марина Кузмановска, со неограничени овластувања. 

Од окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9556/91 (872) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
76009/91, на регистарска влошка бр. 1-13165-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар следното: Основање на претпријатие за производство и 
трговија на големо и мало „ЕУРО-ПРИФАНИ", ул. „Сава Ковачевиќ“ 
бр. 6-0, Скопје, а основач е Николов Атанас, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 
б-б, Скопје, со л.к. бр. 805109 и МБ 2509954450063. 
Дејности: 011420; 011742; 011749; 011941; 011949; 01252; 012521; 012522; 
012523; 012524; 012611; 01261; 012612; 012613; 012614; 012615; 01262; 
012621; 012622; 012623; 012624; 012691; 012699; 012820; 013099; 01311; 
013112; 013113; 013114; 013115; 013119; 01312, 013121; 0120110; 02012; 
02013; 020140; 050301; 050302, 060501-, 060502; 060503; 060601; 07011; 
070111; 070112; 070114; 07012; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 
070126; 070127; 070128; 070129, 07013; 070131; 070132; 070140; 07021; 
070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 070222; 070223; 
070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 070310; 070320, 
0801; 08011; 080111; 080112; 080113; 080114; 080119; 08012; 080121; 
080122; 080123; 080129; 080190; 08020; 080201; 080202; 
Работи во надворешно трговски промет: 070310; 070320; 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка, а за обврските сторени во ТОЈ промет одговара со сите 
сови средства. \ 
Лице овластено за застапување во надворешно трговски промет е Ни-
колов Атанас, привремен работоводен орган без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7609/91 (873) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1710/92, на регистарска влошка бр. 1-17894-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар следното: Претпријатие за внатрешен и надворешен 
промет на стоки и услуги на големо и мало „ВЕ-НИ“ ДОО, Скопје. 
Дејности: 0701; 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; Л70122; 
070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128, 070129; 070131; 070132; 
070140; 070150; 0702; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 
070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 
070260; /0703; 070310; 070320; 090171; 090172, 110302; 110303; 110309, 
110404; 110903; 110909; 120420; 
За своите обврски одговара со сите свои средства со ограничена одго-
ворност. Претпријатието го застапува Величковски Никола, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1710/92 (874) 
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Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Срег. бр. 
3420/92, на регистарска влошка бр. 1-18235-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар следното: Претпријатие за промет на големо и мало и 
из-
воз-увоз „ЕКОПРОМ", Д.О., Скопје, ул. „Никола Тримпаре" бр. 27. 
Претпријатието е основано со Одлука бр. 01-01 од 16 111.1992 година, а 
основач е Глигоров Љубе од Скопје, ул. „Никола Тримпаре" бр. 27. 
Дејности: 070111; 070112, 070113, 070114; 070121; 070122; 070123; 070124, 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131, 070132; 070140; 070211; 
070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 
070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 020110; 020121; 020131; 020140; 
110903, Дејности во надворешен промет. 070310; 070320; 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица претпријатието одговара со сите свои средства, целосна одговор-
ност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет е Глигоров Љубе, основач и директор, со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3420/92 (876) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
167292, на регистарска влошка бр. 1-16538-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар следното: Претпријатие за трговија на големо и мало 
ЈДЕКМ", ц.о., Скопје, ул. „Лазо Москов“ 4/4-5 Скопје. 
Дејности:070111; 070112; 070113,070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070211; 
070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225, 
070226; 070227; 070229; 070230; 070250; 
Неограничено овластување. Целосна одговорност. 
Деан Тренкоски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1672/92 (805) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2539/92, на регистарска влошка бр 1-17427-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар следното. Претпријатие за промет и услуги на големо и 
мало „ДАЛ МА“ уво-з-извоз, Д.О., Скопје, ул. „Видое Смилевски Ба-
то“ бр. 39/31, Скопје. 
Фирмата е основана со акт за основање на 4.III. 1992 година, Скопје, а 
основач е Масевски Тони. 
Дејности. 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125 , 070126, 070127; 070128; 070129; 07013; 070131; 070132; 070140; 
070211; 070212, 070213, 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 
070225 ; 070226; 070229, 070230, 070250; 070310; 070320; 080201; 080202; 
090121, 110303, 110304; 110309; 110909, 120311; 120312; 012001; 012002; 
020110, 020121, 020131, 020140, 020302; 020301, 060501; 060502; 060503; 

- 060601, 060602, 060609, 080111; 080112, 080190; 
Претпријатието во правниот промет со трети лица има неограничено 
овластување 
Лице овластено за застапување е директорот Масевски Тони. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 2539/92 (806) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4738/92 на регистарска влошка бр. 1-472-0-1-16 го запиша во судскиот 
регистар следното: Промената на СВОЈСТВОТО на лицето овластено за 
застапување на Акционерското друштво за осигурување „МАКЕДО-
НИЈА“ - Скопје, Деловна единица, филијала Свети Николе, плоштад 
„Илинден“ бр. 6. 

Се брише досегашниот в д. директор Киро Димитровски со овла-
стувачки предвидени во Статутот на А Д., КОЈ во иднина ќе има СВОЈСТВО 
на директор со овластувања предвидени во Статутот на А Д. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр.4738/92 (904) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
4739/92 на регистарска влошка бр. 1-472-0-1-17 го запиша во судскиот 
регистар следното: Промената на СВОЈСТВОТО на лицето овластено за 
застапување на Акционерското друштво за осигурување „МАКЕДО-
НИЈА“ - Скопје, Деловна единица, филијала Гевгелија, ул. „Димитар 
Владов“ бр. 7. 

Се брише досегашниот е.д. директор Глигор ДаЈлиев со овласту-
вања предвидени во Статутот на А.Д., кој во иднина ќе има СВОЈСТВО на 
директор со овластувања предвидени во Статутот на А.Д. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4739/92 (905) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4741/92 на регистарска влошка бр. 1-472-0-1-19 го запиша во судскиот 
регистар следното- Промената на СВОЈСТВОТО на лицето овластено за 
застапување на Акционерското друштво за осигурување „МАКЕДО-
НИЈА“ - Скопје, Деловна единица, филијала Ресен, ул. „Таше Мило-
шевски4 бб 

Се брише досегашниот в.д. директор Трајан Печалевски со овла-
стувања предвидени во Статутот на А Д , КОЈ во иднина ќе има СВОЈСТВО 
на директор со овластувања предвидени во Статутот на А.Д 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр., 4741/92 (906) 

Окружнот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4742/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-472-0-1-20 го запиша во судскиот реги-
стар следното: Промената на својството на лицето овластено за заста-
пување на Акционерското друштво за осигурување „МАКЕДОНИЈА“ 
- Скопје, Деловна единица, филијала Неготино, ул. „Маршал Тито“ 
бб. 

Се брише досегашниот в.д. директор Јанаќи Глигоровски со 
овластувања предвидени во Статутот на А.Д., КОЈ во иднина ќе има 
СВОЈСТВО на директор со овластувања предвидени во Статутот на А.Д. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4742/92 (907) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3535/92 на регистарска влошка бр. 1-18243-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар следното: Производно трговско претпријатие „ХИЈТТОН", 
Д.О., увоз-извоз с. Желино, Тетово. Скратен назив на фирмата ПТП 
„ХИЛТОН", Д О. увоз-извоз, с. Желино, Тетово. Основач е Хисмет 
Фетаи од с. Желино, Тетово, со акт бр. 01/92 од 25.Ш.1992 година. 

Дејности: 012001; 012130; 012141; 012142; 012310; 012421; 012623 
012820; 013010; 013041; 013200; 020110; 020121; 020140; 050100; 050201 
050209; 050301; 050302; 060501; 060502; 060602; 070111; 070112; 070113 

, 070114, 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070131 
070132; 070211; 070212; 070214; 070219; 070222; 070223; 070224; 070225 
070226; 070229; 070250; 080121; 080129; 080190; 080201; 080202; 090121 
090123; 0^0131; 090150; 100101; 110302; 110309; 110402; 110404; 110903 
110909; 130233. Надворешно трговско работење: 070310, 070320. Заста 
пување на странски фирми и реекспорт, посредување во надворешен 
трговски промет, угостителски услуги, комисиони, туристички услуги, 
работи во областа на прометот, малограничен промет со Грција, Буга-
рија, Албанија и други земји. Претпријатието во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските созда-
дени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со 
целокупниот СВОЈ имот. 

Лице овластено за застапување е Хисмет Фетаи, ,работоводен 
орган, директор, без ограничување. Лице овластено за стапување во 
надворешно трговски промет е Хисмет Фетаи, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3535/92 (885)-

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3532/92 на регистарска влошка бр 1-18245-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар следното. Производно трговско претпријатие „ГОЛА“, Д.О., 
увоз-извоз, с Желино, Тетово. Скратен назив на фирмата ПТТ! „ПИ-
ТА“, Д О , увоз-извоз, с Желино, Тетово. Основач е Јусуф Џелили од 
с. Желино, Тетово, со акт бр. 01/1 од 26.111 1991 година. 

Дејности. 012001; 012130, 012141; 012142; 012310; 012421; 012623; 
012820; 013010, 013041; 013200; 020110, 020121, 020140; 050100; 050201; 
050209, 050301, 050302; 060501; 060502; 060602, 070111; 070112; 070113; 
070114; 070121; 070122, 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070131; 
070132, 070211; 070212; 070214; 070219; 070222; 070223; 070224; 070225; 
070226, 070229; 070250; 080121; 080129; 080190, 080201; 080202; 090121; 
090123 , 090131; 090150, 100101; 110302, 110309, 110402; 110404; 110903; 
110909, 130233. Надворешно трговско работење: 070310; 070320. 

Застапување на странски фирми и реекспорт, посредување на 
надворешен трговски промет, угостителски услуги, туристички услуги, 
комисиони, работи во областа на прометот, малограничен промет со 
Грција, Бугарија, Албанија и други земји. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3532/92 (886) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3422/92 на регистарска влошка бр. 1-18298-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар следното Претпријатие за трговија на големо и мало „ХА-
СОМ", л.п , увоз-извоз Скопје, ул. „Лазар Москов“ бр. 4/5-1. Претпри-
јатието е основано со одлука за основање од 18.III. 1991 година, а осно-
вачи се Исинов Омер од Скопје, ул. „Лазар Москов“ бр. 4/5-1 и Хусеин 
Хасан од Скопје, ул. „Лазар Москов“ бр. 4/5-1. Дејности: 070111, 
070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 
070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 
070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 
070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 110303,110309; и откуп на земјо-
делски и шумски производи. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: 070310; 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. За сите обврски превземени во' правниот 
промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства, 
потполна одговорност. Лице овластено за застапување во внатрешниот 
и надворешно-трговскиот промет е Исинов Омер, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот суд во Скопје; Срег. бр. 3422/92 (887) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4470/92 на регистарска влошка бр. 1-18482-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар следното: Претпријатието за производство, трговија на го-
лемо и мало, увоз-извоз „ТРАМП" Д.О.О., с. Визбегово, „Качанички 
пат“ бр. 3, Скопје Оснивач е Кимета Бибиќ од с. Визбегово, „Кача-
нички пат“ бр. 3, Скопје, со л.к. 1051613 -и МБ 1001970455035 - СВР 
СКОПЈЕ 



5 септември 1992 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 52 - Стр. 1003 

Дејности: 011313; 011315; 011319; 011320; 011390; 012322; 012323; 
012324; 012623; 012699; 013022; 013030; 013041; 013042; 013050; 013200, 
013310; 013320; 020110; 020121; 020131; 020140; 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; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 080112; 080121; 080122, 
080129; 080190;.080201; 080202; 090121; 110303; 110309; 110909. Работи во 
надворешно-трговскиот промет: 070310; 070320. Посредување и заста-
пување во надворешно-трговскиот промет, консигнационо работење, 
реекспорт и малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија, Рома-
нија, Унгарија, Австрија и Италија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет 
претпријатието одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување и Кимета Бибиќ, директор, без 
ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4470/92 (915) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3340/92 на регистарска влошка бр. 1-18147 -О-О-О го запиша во суд-
скиот регистар следното: Основањето на претпријатието за трговија на 
големо и мало „АСТА" Д.О О. ул. „Среќко Пужалка" бр. 82-а, Скопје. 

Дејности: 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 07012; 070121; 
070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070128; 070129; 070131; 070132; 
07021; 070221; 070212; 070213; 070214; 070119; 07022; 070221; 070222; 
070223; 070224; 070225; 070228; 070229; 070230; 070250; 08011; 080119; 
080121; 080122; 080129; 080190; 080201; 080202; 110309; 110909; 110303; 
060502; 070310; 070320 и посредување и застапување. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своЈа сметка. Претпријатието во правниот промет со 
трети лица одговара со сите свои средства. / 

Директор на претпријатието е Отља но века Катарина. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3340/92 (916) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2612/92 на регистарска влошка бр. 1-18163-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар следното. Претпријатие за трговија на големо и мало „ИЛИН-
ДЕН 903", ДО, увоз-извоз, Скопје, ул „Тодор Џантов“ бр. 116. Прет-
пријатието е основано со акт за основање под бр. 0101 од 5.111.1992 
година од основачот Костадиновски Љупчо. , 

Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 
070124 ; 070126, 070127; 070128; 070129; 070132, 070140, 070211; 070212; 
070213, 070214; 070219, 070221; 070222, 070223 , 070224 , 070225; 070226; 
070229; 070230, 070250. 

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

Директор на претпријатието е основачот Костадинова^ Љупчо, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 2612/92 (917) 

Окружен стопански суд во СкопЈе, со решение Срег. бр. 710/92 на 
регистарска влошка 
бр. 1-15931-0-0-0 го запиша во судски регистар следното: Трговско, 
производно, услужно претпријатие на мало и големо узоз-извоз „МУ-
ВА“ ДО, Скопје, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 38-а, Скопје, со скратен 
назив ТПУП на Г.М. увоз-извоз „МУВА“, Ц.О. Скопје. Основач е 
Мухамед Баки, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 38-а, Скопје. Вкупен осно-
вачки влог 1000.00 денари л.к МБ 1104970450029 Скопје Вид и обем на 
одговорноста за обврските на субјектот на уписот и поднесување ризик 
на основачот не одговара. Основано на 25.1.1992 година со одлука. 

Дејности: 070111; 070112; 070113, 070114; 070121; 070122; 070123, 
070124; 070125; 070126; 070127, 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 
070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224, 
070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 012611; 012612; 0126213; 
012614; 012621; 012622; 012623; 012830; 013021; 080111; 080112; 080121, 
080122; 080129; 080190;; 070310; 070320. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 710/92 (1105) 

011311, 011314; 011315; 011319; 011390; 011730; 013500; 012611; 012612; 
012613, 012614; 012615; 012621; 012622; 012623; 012699; 012820; 012830-
090150; 090124; 090129; 050301; 050302; 070310; 070320; 

Во правниот промет со трети лица претпријатието на настапува 
во свое име и за своја сметка. З а обврските сторени при работењето со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на внатрешниот и надворешнотр-
говскиот промет е Бошњаковска Љубица, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1399/92 (1106) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3401У92 на регистарска влошка 
бр. 1-13751-0-0-0 го запиша во судскиот регистар следното: проширува-
њето на деЈност-право на вршење работи на надворешно трговски про-
мет на Друштвото со ограничена одговорност во мешовита сопственост 
за производство на електро-метални производи, промет и услуги 
„МИК“, Д . О , Кавадарци, ул. „Шитка“ бб ' 

Проширување на дејност-право на вршење работи на надворешно 
трговски промет: 070310 надворешна трговија со прехранбени произ-
води и 070320 надворешна трговија за непрехранбени производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3401/92 (1109) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2955/92 на регистарска влошка 
бр. 1-5357-0-0-0 ја запиша во судски регистар промената на досегашното 
седиште на претпријатието за промет на големо и мало и надворешна 
трговија „ЕЛЕКТРОЦЕНТАР", Д . О , Скопје „Железничка“ бр. 30, во 
иднина седиштето се менува и ќе гласи: Претпријатие за промет на 
големо и мало и надворешна трговија „ЕЛ ЕКТРОЦЕНТ АР“, Д ,О. , 
Скопје, ул. „Никола Парапунов" бр 3, лок. 26/2. 

Од Окружниот суд во Скопје, Срег. бр 2955/92 (1110) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решение Срег. бр. 1600/ 
92 на регистарска влошка 
бр. 1-17561-0-0-0 го запиша во судскиот регистар следното- Претприја-
тието за трговија на големо и мало, туристичко посредување и сообра-
ќај „СЕАДИН - ТУРИСТ“, Д .О. , Експорт-импорт, с. Боговиње, Те-
тово. Претпријатието е основано со одлука бр. 01/92 од 12.11. 1992, 
година, а основачи се Ајредини Сеадин и Гајур од с. Боговиње. 

Дејности: 060101,060501; 060502, 060503; 060602, 060609; ; 070111; 
070112; 070113; 070114, 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 
070127; 070128; 070129; 070140; 070150; 070211; 070212 , 070213; 070214; 
070132; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225, 070226; 070229; 
070230; 070240; 070250; 080111; 080190; 080201; 080202; 08020; 090121; 
090172, 090131; 090140; 110303; 110309. Дејности во надворешно-тргов-
скиот промет: 070310; 070320; 

Во правниот промет претпрНЈатието настапува во свое име и за 
своја сметка. За сите обврски во правниот промет со трети лица прет-
пријатието одговара со сите свои средства. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1600/92 (1111) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст бр 47/92 
од 15 VI 1992 година отвори стечајна постапка над ПП „Расадник“ 
Прилеп, но истата не Ја спроведе и ја мклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола (1381) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст бр 104/92 
од 13 VIIГ1992 година отвори стечајна постапка над 1111 „Јакреново“ с 
Јакреново Крушево, но истата не ја спроведе и Ја вклучи 

Од Окружниот стопански суд Во Битола (1382) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
1399/92 на регистарска влошка 
бр. 1-17264-ОЧИ) го запиша во судски регистар следното- основањето на 
претпријатието „МЕТАЛЕЦ ТРГОВИЈА“, претпријатие за трговија на 
големо и мало увоз-извоз, ц.о., Скопје, ул „Никола Грчето“ бр. 4/31 
Претпријатието е основано со акт за основање од 20 1.1992 година од 
основачот Бошњаковска Љубица од Скопје, ул. „Никола Грчето“ бр 4/ 
31. 

Дејноста: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222 
070223; 070224, 070225, 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 070121 
070122, 070123; 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128; 070129, 070131 
070132; 070140. 070150: 110302; 110303; 110309, 010920; 011092; 011099 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст бр 190/91 
од 15 VI 1992 година отвори стечајна постапка над ПП „Бе-те-турс" 
Битола, но истата не Ја спроведе и Ја мклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола (1383) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението С т бр 86/92 
од 30 VI 1992 година отвори стечајна постапка над СЗ Гоце Радоселе-
ник“ Битола, но истата не Ја спроведе и ја заклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола (1 384) 
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Окружниот стопански суд но Битола со решението С т бр 83/92 
од 3 VI 1992 година отпори стечајна постапка над ПП „Прогрес про-
мет“ Прилеп но истата не Ја спроведе и Ја заклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола (1.385) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението С.т бр 62/92 
од 15 VI 1992 година отвори стечајна постапка над ППл„Камарад" При-
леп но истата не Ја спроведе и Ја заклучи ; 

Од Окружниот стопански суд во Битола (1386) 

Окружниот стопански суд во Битола согрешението Ст бр 53/92 
од 15 VI 1992 година отвори стечајна постапка над ПП „Куна“ Прилеп, 
но истата не Ја спроведе и Ја заклучи 

, Од Окружниот стопански суд во Битола (1387) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр 107/92 
од 13 VII 1992 година отвори стечајна постапка над СЗ „Ки-Ви" -
Крушево, но истата не Ја спроведе и Ја заклучи 

Од Окружниот стопански суд ̂ о Битола (1388) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, објавува дека со решението 
на ОВОЈ суд Ст бр 240/90 од 28 VII 1992 година, ЈА заклучи стечајната 
постапка над стечајниот должник Претпријатие за внатрешен и надво-
решен промет „ИМ Експорт импорт“ од СКОПЈС, ул „Орце Николов“ 
бр 20/11 По правосилноста на решението стечајниот должник се 
брише од регистарот на претпријатија при ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, (1402) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, објавува дека со решението 
на ОВОЈ суд Ст бр 657/91 од 29 VII 1992"година, Ја заклучи стечајната 
постапка над стечајниот должник Претпријатие за внатрешен и надво-
решен промет и услуги „Снабдител" од Крива Паланк,а По Правосил-
носта на решението стечајниот должник се брише од регистарот на 
претпријатија ири ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1405) 

ОБЈАВИ . 
( 

Врз основа на член 20-а од Законот за данокот од 
доходот („Службен весник на СРМ“, бр. 42/80, 38/81, 
22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 
36/89, 43/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 и „Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 36/91 и 55/91), 
Републичкиот завод за статистика го утврдува и обја-
вува 
ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕ-

СЕЦ АВГУСТ 1992 ГОДИНА 
Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-

блика Македонија, во периодот јули - август 1992 го-
дина, во однос на просечните цени на мало во првото 
полугодие од 1992 година, изнесува 1280. 

ДИРЕКТОР, 
Светлана Антоновска, с.р. 

Врз основа на член 175 став 3 од Законот за дано-
ците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 
50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 21/91 и „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 5/92), Репу-
бличкиот завод, за статистика го утврдува и објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕ-

СЕЦ АВГУСТ 1992 ГОДИНА 
Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-

блика Македонија, во периодот јануари - август 1992 
година, во однос на просечните цени на мало во 1991 
година, изнесува 1058.4% ДИРЕКТОР, 

Светлана Антоновска, с.р. 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст бр. 23/92 
од 15 VI 1992 година, отвори стечајна постапка над ГДП „Изолатори' 
Прилеп но истата не ја спроведе и ја заклучи 

. Од Окружниот стопански суд во Битола (1403) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст бр 50/92 
од 15 VI 1992 година, отвори стечајна постапка над ПП „Идеја“ Прилеп 
но истата не ја спроведе и ја заклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола (1404) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст бр 129/92 
од 26 VIII 1992 година, кон должникот ( 3 „Стандард“ од Прилеп е 
отворена стечајна постапка КОЈ а не се спроведува и е ѕаклучсна 

Од Окружниот стопански суд но Битола (1406) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст бр 132/92 
од 26 \ III 1992 година, кон должникот С 3 „Бончсјца" од Прилеп отво-
рена е стечајна постапка на коЈа не се спроведува и е ѕаклучсна 

Од Окружниот стопански суд во Битола (1407) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението С т бр II1/92 
од 26 VIII 1992 година. кСж должникот ПП „Гана комерц“ од Охрид е 
отворена стечајна постапка КОЈ а не се спроведува и е заклучена 

Од Окружниот стопански суд во Битола (1408) 

Окружниот стопански суд но Битола со решението Ст бр 126/92 
од 26 VIII 1992 година, кои должникот ( 3 „Паркет“ од Прилеп отвори 
стечајна постапка која не ја спроведува и ја мклучи (1 409) 
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