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

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

Вторник, 18 април 1995 , 
Скопје 

Број 21 Год.и 

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

474. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 52/91), Претседателот на Република 
Македонија, донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРА-

ЦИЈА 
СЕ ПОСТАВУВА 

1 

Д-р Срѓан Керим, вонреден и ополномоштен амба-
садор на Република Македонија во Сојузна Република 
Германија, за вонреден и ополномоштен амбасадор на 
Република Македонија во Швајцарската Конфедера-
ција. 

II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ број 20 
3 април 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

475. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 52/91), Претседателот на Република 
Македонија, донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИСЛАНД 

СЕ ПОСТАВУВА 
I 

476. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 52/91), Претседателот на Република 
Македонија, донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЈА 

СЕ ПОСТАВУВА 
I 

Д-р Луан Старова, вонреден и ополномоштен амба-
садор на Република Македонија во Република Фран-
ција, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Репу-
блика Македонија во Република Португалија. 

II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ број 22 
3 април 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

477. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонка“ број 52/91), Претседателот на Република 
Македонија, донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ПРИ СВЕТАТА СТОЛИЦА 

СЕ ПОСТАВУВА 

Ристо Никовски, вонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Обединетото Крал-
ство Велика Британија и Северна Ирска, за вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Република Македонија во 
Република Исланд. 

И 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 

I 

Д-р Димитар Мирчев, вонреден и ополномоштен ам-
басадор на Република Македонија во Република Слове-
нија, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Репу-
блика Македонија при Светата столица. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ број 21 
3 април 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ број 23 
4 април 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 
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478. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 72 став 3 од Законот за 
редовните судови („Службен весник на Република Ма-
кедонија44 број 10/76, 30/77, 9/78, 27/78, 46/82 и 11/87), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 април 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ НА 
ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 
I 

За претседател на Врховниот суд на Република Ма-
кедонија, се избира 

Димитрие Димишковски, поранешен судија на 
Уставниот суд на Република Македонија. 

II 
За судии на Врховниот суд на Република Македо-

нија, се избираат: 
д-р Кирил Чавдар, на работа во Врховниот суд на 

Република Македонија, 
м-р Димитар Узунов, судија на Врховниот суд на 

Република Македонија, 
Павел Манев, судија на Врховниот суд на Република 

Македонија, 
Агим Мифтари, в.д. претседател на Окружниот суд 

во Скопје, 
Вангел Гагачев, судија ца Окружниот суд во Битола, 
д-р Фиданчо Стоев, поранешен судија на Уставниот 

суд на Република Македонија, 
Константин Хаџи Лега, судија на Врховниот суд на 

Република Македонија^ 
Зекир Селими, судија на Општинскиот суд во Ки-

чево, 
Милојка Калкашлиева, судија на Врховниот суд на 

Република Македонија, 
Васил Петковски, судија на Врховниот суд на Репу-

блика Македонија, 
Милица Смичкова, судија на Врховниот суд на Репу-

блика Македонија, 
Ранко Максимовски, судија на Врховниот суд на Ре-

публика Македонија, 
Петар Голубовски, судија на Врховниот суд на Репу-

блика Македонија, 
Благородна Дулиќ, судија на Стопанскиот суд на 

Македонија и 
Љубинка Муратовска - Маркова, на работа во 

Врховниот суд на Република Македонија. 
III 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА , 

Број 08-1511/1 
12 април 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
479. -

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЗА 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 350.000 САД долари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се кори-
стат за вградување на уреди за ,калибража на земните 
радионавигациски средства на авионот KING AIR 200. 

3. Министерот за сообраќај и,врски со Федералната 
воздухопловна администрација (FAA) од Соединетите 
Американски Држави ќе склучи Договор за бесплатно 
користење на два комплети портабл уреди за кали-
бража на земните радионавигациски средства. 

4. Договорот за репаратура и оспособување за упо-
треба на еден уред за калибража и еден уред за ре-
зервни делови, министерот за сообраќај и врски ќе го 
склучи со фирмата ,;Sieita Technologies Ltd" од На-
спало, САД. 

5. За користење на средствата од точка 1 од оваа 
Одлука ќе се грижи Народнатa банка на Република 
Македонија. 

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

Бр. 23-1042/1:' 
10 април 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

480. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 20/90), а во врска со член 12, став 1, 
точка 2 и член 13 од Законот за системот на опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 84/89), кој со член 5 од Уставниот закон за спрове-
дување на Уставот на Република Македонија е презе-
мен како републички пропис и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“, бр. 38/90 и 64/94), Владата 
на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 

1. Претпријатијата и другите правни лица што 
вршат производство, пренос и дистрибуција на елек-
трична енергија можат, цените формирани по постој-
ните тарифни ставови (во пониските сезонски ставови), 
односно по постојните законски прописи да ги зголемат 
до 15%. ' ; 

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

Бр. 23-736/1 .л Претседател на Владата 
10 април 1995 година на Република Македонија, 

Скопје “ бранко Црвенковски, с. р. 

481. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за поттикну-

вана на развојот на земјоделство („Сл. весник на РМ“ 
бр. 24/92, 32/92, 83/92 ц 78/93) и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ 
бр. 38/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ 
НА КВАЛИТЕТНИТЕ СОРТНЦ СЕМИЊА ЗА РЕ-

ГРЕСИРАЊЕ ВО 1995 ГОДИНА 

Член 1 
Регрес за квалитетни сортни семиња за земјодел-

ското производство во 1995 година се обезбедува за: 
пченица, пченка, сончоглед, маслодајна репка, ше-
ќерна репа и луцерка. 
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Висината на регресот на семињата утврдени во став 
1 од овој член изнесува 20% од тековната производна 
цена на истите. 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Број 23-1039/1 
10 април 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

482. 
Врз основа на член 3 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на РМ“ бр. 20/ 
90) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 38^0 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНА ЦЕНА НА ШЕНИ ЈУНИЊА И 

ЈАГНИЊА ЗА 1995 ГОДИНА 

1. На производителите на добиток од Република Ма-
кедонија се пропишува заштитна цена за жив добиток и 
тоа за: 

ден/кгр. 
-гоенијуниња 60,00 
-јагниња 50,00 

2. Транспортните трошоци за добиток натоварен во 
камион или вагон (по избор на купувачот) паѓа на товар 
на купувачот. 

3. Преземањето на добитокот го вршат овластени 
стручни лица. 

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

Бр. 23-927/1 
10 април 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

484. 
Врз основа на член 12 од Законот за надворешно-

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУ-
ВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И 

УВОЗ 

1. Во одлуката за распоредување на стоките на 
форми ,на извозот и увозот („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 81/93), на списокот на стоките 
со форми на извоз и увоз, во делот на увозот се врши 
измена на режимот кај: 

- пченица и наполица во тарифниот број 1001.101, 
1001.102, 1001.901. 1001.902 и 1001.909, кратенката 
„ЛБ" (слободен увоз) се заменува со кратенката „КК" 
(количински контингент); 

- брашно од пченица и наполица во тарифниот број 
1101.001 и 1101.009, кратенката „ЛБ" (слободен увоз) 
се заменува со кратенката „КК" (количински контин-
гент); 

- трици и други остатоци добиени со просејување, 
мелење и друга обработка на жита и легуминозни ра-
стенија, непелетизирани и пелетизирани во тарифниот 
број 2302.30, трици од пченица (сточно брашно), кра-
тенката „ЛБ" (слободен увоз) се заменува со кратен-
ката „КК" (количински контингент); 

- протектирани или употребувани надворешни пне-
уматски гуми; полни гуми и гуми со воздушни комори, 
изменливи протектори (газечки слој) и штетници од 
гума во тарифниот број 4012.10, 4012.20 и 4012.90, кра-
тенката ,,ЛБ" (слободен увоз) се заменува со кратен-
ката „КК" (количински контингент). 

Бр. 23-1088/1 „ , ^ 
10 април 1995 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

483. 
Врз основа на член 2 од Законот за посебните да-

вачки при увоз на земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен весник на РМ“ бр. 2/94) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ДАВАЧКА 

ПРИ УВОЗ НА ШЕЌЕР 

485. 
Врз основа на член 13 и член 14 од Законот за надво-

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА КОНТИНГЕН-
ТИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ОД 01.04.1995 
ГОДИНА ДО 31.12.1995 ГОДИНА СО КВАРТАЛНА 

ДИНАМИКА 

1. Се определува посебна давачка при увоз на шеќер 
од шеќерна трска, рафиниран Тар. бр. на ТЦ 1701.991 
со шифра на Тар. став на ЦТ 17 01 99103 и шеќер на 
шеќерна репка, рафиниран Тар. бр. на ЦТ 1701.992 со 
шифра на Тар. став на ЦТ 17 01 99200 во износ од 5,00 
ден./кгр. 

2. Средствата од точка 1 на оваа Одлука се користат 
за набавка на суров шеќер и рафиниран шеќер за по-
требите на АД „4-ти Ноември“ Ф-ка за шеќер - Битола. 

3. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр 23-1008/1 Претседател на Владата на 
10 април 195 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

Член 1 
Списокот Количини на стоки кои во увозот се на 

режим количински контингент „КК" за периодот од 
01.04.1995 година до 31.12.1995 година со квартална ди-
намика се проширува со прилог број 1 што е составен 
дел на оваа Одлука. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува на сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1089/1 Претседател на Владата 
10 април 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р 
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ПРИЛОГ 1 

Ред. 
бр. Назив на производот 

Квартали 
Тар. бр. II III IVВкуп 

плаќана царина за Агенцијата на Република Македо-
нија за санација на банка и тоа во наведените количини: 

1. Семенска пченица, тврда 1001.101 0 о о о 
2. Друга пченица, тврда 1001.102 0 о о о 
3. Друга семенска пченица 1001.901 0 о о о 
4. Друга пченица 1001.902 0 о о о 
5. Друга наполица 1001.909 0 о о о 
6. Брашно од пченица 1101.001 0 о о о 
7. Брашно од на пол ица 1101.009 0 о о о 
8. Трици и други остатоци од 

пченица (сточно брашно) 2302.30 0 о о о 
9. Протектирани надворешни 

0 о о о гуми 4012.10 0 о о о 
10. Употребувани, пневматски о. о о о надворешни гуми 4012.20 о о о о 
И . Друго 4012.90 о о о о 

486. 
Врз основа на член 3 од Законот за посебните да-

вачки при увоз на земјоделски и прехранбени произ-
води („Сл. весник на РМ“ бр. 2/94), и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Сл. весник 
на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Маке-
донија, донесе ( 

ОДЛУКА 
З А ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕ-
НИТЕ ПРОИЗВОДИ З А КОИ ПРИ УВОЗОТ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈАТА И ДРУГИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ПЛА-

ЌААТ ПОСЕБНА ДАВАЧКА 

1. Во Одлуката за определува н,е на земјоделските и 
прехранбените производи за кои при увоз претпријати-
јата и другите правни лица плаќаат посебна давачка 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 16/94, 29/94, 42/94 и 46/94) во 
точка 1 по потточката 17 се додава нова точка 17-а, која 
гласи: 

Ред. 
бр. 

Тарифен 
број на 
ЦТ 

Тарифна 
ознака 
на ЦТ 

Наименувана на 
стоките 

17-а 
17.01 

1701.991 

Шеќер од шеќерна трска 
и шеќерна репка и чиста 
сахароза, во цврста со-
стојба 

17.01.99103 шеќер од шеќерна 
трска, рафиниран 

1701.992 17.01.99200 шеќер од шеќерна репа, 
рафиниран 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањ,ето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Број 23-1009/1 Претседател на Владата 
10 април 1995 година н а Република Македонија 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
487. - - . 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ Б Е З ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија, а се увезува без 

Тарифен Тарифна Наименувана Количина 
број ознака 

1 2 3 4 

49.01 Печатени книги, летоци 
и слични материјали и 
слободни листови: 

4901.9 - Друго: 
4901.99 - - Друго: 
4901.991 - - - книги печатени на 

македонски јазик 
a) MS windows 3 11 for 
Workgrups 1 
b) MS Office V4 3 Profe-
siooal 1 

84.71 Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици: маг-

• ч петни или оптички пи-
тачи, машини за препи-
шување на податоци на 
носители уа податоци во 
кодирана форма и ма-
шини за обработка на 
такви податоци, неспом-
нати или неопфатени на 
друго место: 

8471.20 - Дигитални машини за 
автоматска обработка 
на податоци, што во 
исто Куќиште имаат нај-
малку една централна 
единица, како и една 
влезна единица и една 
излезна единица или 
една излезна единица 
или една комбинирана 
влезно-излезна единица: 

8471.209 — - Друго 
а) Cortipag Contura Aero 
4/33 с М 250 with Порру 1 

8471.9 - Друго: 
8471.91 - - дигитални централни 

единици, испорачани по-
себно или како дел од 
систем, вклучувајќи и 
дигитални ^ централни. 
единици кои во исто Ку-
ќиште имаат една или 
две од следните видови 
единици: мемориски 
единици, влезни еди-
ници, излезни единици: 

8471.912 —- - со процесор со по-
малку од 32 бита 1 
a) Compag Prosiquia VS 
486 DX2/66 Ml050 
b) Compag Persario 460 
M270 14 

8471.92 - - влезни и излезни еди-
ници испорачани по-
себно или како дел од 
систем, вклучувајќи 
влезни и излезни еди-
ници што во исто Ку-
ќиште имаат и мемори-
ски единици 

8471.923 ласерски печатачи, 
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84.73 

8473.30, 

8473.302 

8473.309 

единици за цртање (пло-
тери), за снимање на 
филм или за фотокопи-
paibe 
a) Compag SVGA Colour 
14 monitor 
b) Hewlett Packard Desk 
Jet 500 С 
Делови и прибор (освен 
покривани, куфери за 
машини и сл О) погодни 
за употреба исклучи-
телно или главно со ма-
шините од тар. број 
84.69 до 84.72; 
- Делови за прибор на 
машини од тарифен број 
84.71: 
- - - печатени плочи со 
градени елементи 
а) Compag Ethernet 16 
TP Coutroller 14 
- - - друго 
а) С Ш 

2^Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

10 
Бр. 23-1034/1 

април 1995 година 
Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвеновски, с.р. 

488. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА КОИ МОЖАТ 

ДА СЕ УВЕЗАТ Б Е З ПЛАЌАЊЕ-ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдуваат средствата кои не 
се приозведуваат во Република Македонија и може да 
се увезат без плаќање царина, а служат за потребите на 
Министерството за наука и тоа: 

Тарифен Тарифна Наименување Количина 
број ознака 

1 2 3 4 

84.71 

8471.91 

Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; маг-
нетни или оптични чи-
тани, машини за препи-
шување на податоци на 
носители на податоци во 
кодирана форма и ма-
шини за обработка на 
такви податоци, неспом-
нати или неопфатени на 
друго место: 
- - дигитални централни 
единици, испорачани по-
себно или како дел од 
систем, вклучувајќи и 
дигитални 'централни 
единици кои во исто ку-

8471.912 

8471.921 

8471.924 

8471.925 

8471.9261 - -

85.07 

8507.80 

85.24 

8524.901 

ќиште имаат една или 
две од следните видови 
единици: мемориски 
единици, излезни еди-
ници: 
- - - ' со процесор со 32 и 
повеќе бита 
- - - линиски и сериски 
печатачи 
- - - видео дисплеи, ед-
нобојни 
- - - видео дисплеи, по-
веќе бој ни и врз база на 
течни кристали 

- со подвижни 
типки 
Електрични апарати, 
вклучувајќи и сепара-
тори за нив, право-
аголни или не, вклучу-
вајќи и квадратни; 
- други акумулатори 

Плочи, ленти и други 
снимени подлоги со 
звучни и други слични 
феномени вклучувајќи и 
матрици и галвански от-
печатоци за произво-
дите од глава 37: 
- -- - со научен и стручен 
текст 

10 

10 

31 

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

Бр. 23-897/1 
10 април 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

489. - “ " " " " - -
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 40/90 и 63/94) и член 46, став 5 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 27 март 1995 година, 
донесе 

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

РОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1. За помошник на министерот за финансии и рако-
водител на Одделението за АОП во Министерството за 
финансии се назначува Игор Димитровски, досегашен 
програмер, систем-инженер и самостоен водач на про-
екти во Претпријатието „Ултра компјутинг" - Скопје. 

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

Број 17—801/2 
27 март 1995 година 

Скопје Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 
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490. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на. Република Македонија“ 
бр. 40/90 и 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 38/90 и 63/94, Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27 март 1995 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ 
ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРЕН ИН-

СПЕКТОР 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност Љубомир Георгиев да се разреши од должноста 
републички пазарен инспектор, заклучно со 15.02.1995 
година. 

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

Број 17-799/2 Претседател на Владата на 
27 март 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

491. 
Врз основа на член 4 од Одлуката за основање на 

Национална комисија за УНЕСКО на Република Маке-
донија („Службен весник на РМ“ бр. 16/94) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 27 март 1995 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА 
КОМИСИЈА ЗА УНЕСКО НА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА 

1. За претседател, генерален секретар и членови на 
Националната комисија за соработка на Република Ма-
кедонија со организацијата за образование, наука и 
култура на Обединетите нации (УНЕСКО) се имену-
ваат: 

а) за претседател 
- Ешреф Алиу, министер за култура; 
б) за генерален секретар 
- Љубица Миљковиќ, началник во Секторот за ме-

ѓународна соработка во Министерството за култура; 
в) за членови: 
- Пруси Абдурауф, асистент на Технолошкиот фа-

кутлет - Скопје, 
- акад. д-р Ксенте Богоев, претседател на МАНУ, 
- Сашо Георгиевски, асистент на Правниот факут-

лет во Скопје, 
-Ѓунер Исмаил, министер-портпарол на Владата на 

Република Македонија, 
- д-р Димитар Јуруковски, директор на Институтот 

за земјотресно инженерство и инженерска сеизмоло-
гија - Скопје, 

- проф. д-р Радмила Кипријанова, ректор на Уни-
верзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, 

- проф. д-р Димитар Кокаревски, ректор на Уни-
верзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, 

- Мслпомсни Корнети, генерален директор на Ради-
одифузното претпријатие Македонска радиотелеви-
зија, 

- Зоран Костов, претседател на Младинскиот совет 
на Македонија,/ 

- Маргарита Мал ен кова, член на Претседател-
ството на Сојузот на литературните преведувачи на Ма-
кедонија (шеф на Одделот за превод на филмови на 
МРТВ), 

- Васил Мниковски, главен уредник на неделникот 
„Пулс“, , , 

- д-р Илинка Митрева, асистент на Филолошкиот 
факултет во Скопје, 

- д-р Џеладин Мурати, професор на филозофскиот 
факутлет Скопје, -, , . 

- д - р Владимир Ортаковски, заменик на министерот 
за наука 

- д-р Емилија Симоска, министер за образование и 
физичка култура, 

- д-р Панче Стојановски, ред. професор на Природ-
номатематичкиот факултет во Скопје, 

- д-р Софија Тодорова, министер за наука, 
- Златко Теодосиевски, заменик на министерот за 

култура, 
- проф. д-р Кирил Темков, член на' Советот на Ма-

кедонскиот центар на ИТИ, 
- д-р Михаилчо Токарев, редовен професор на Ар-

хитектонскиот факултет во Скопје, 
- Катица Ќулафкова, поетеса, секретар на Маке-

донскиот ПЕН-Центар, -
- Стево Црвенковски, министер за надворешни ра-

боти, 
- дипл. инж.арх. Јорго Шундовски, министер за ур-

банизам, градежништво и заштита на животната сре-
дина, 

- дипл.инж. арх. Лазар Шуманов, претседател на 
Македонскиот национален комитет за ИКОМОС. 

ч 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ва н,ето, а ќе се објави во „Службен весник на Републ-
ика Македонија“. 4 -

Бр 17-720/2 Претседател на Владата на 
27 март 1995 година. Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски с.р. 

492. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на РМ“, бр. 40/90 и 63/94) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 27 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ВЕТЕРИНАРНИ ИНСПЕКТОРИ ВО МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО - РЕПУБЛИЧКА УПРАВА 

ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 

I. Владата на Република Македонија дава согласност 
за ветеринарни инспектори во Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство - Републичка 
управа за ветеринарство, да бидат назначени и тоа: 

Гранични ветеринарни инспектори 
1. За граничен ветеринарен инспектор за гранич-

ниот премин - Деве Баир 
- Русе Петровски, ветеринарен лекар 
2. За граничен ветеринарен инспектор за гранич-

ниот премин - Блаце 
- Јане Паланов, ветеринарен лекар. 
Републички ветеринарни инспектори 
1. За републички ветеринарен инспектор во вна-

трешната организациона единица - Битола 
- Борчо Петковски, ветеринарен лекар. 
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2. За републички ветеринарен инспектор во вна-
трешната организациона единица - Куманово 

- Златко Перовски, ветеринарен лекар. 
3. За републички ветеринарен инспектор во вна-

трешната организациона единица - Крива Паланка 
- Боривоје Ангеловски, ветеринарен лекар. 
4. За републички ветеринарен инспектор во вна-

трешната организациона единица - Гостивар 
- Догани Абдулезел; ветеринарен лекар. 
5. За републички ветеринарен инспектор во вна-

трешната организациона единица - Струмица 
- Марјанчо Дедејски, ветеринарен лекар 
6. За републички ветеринарен инспектор во вна-

трешната организациона единица - Штип 
- Маргарита Тренчева-Митева, ветеринарен лекар. 
7. За републички ветеринарен инспектор во вна-

трешната организациона единица - Прилеп 
- Горан Темелкоски, ветеринарен лекар. 
8. За републички ветеринарен инспектор во вна-

трешната организациона единица - Свети Николе 
- Тодор Гуњов, ветеринарен лекар. 
II. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

ваното, а ќе се објави во „Службен бесник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр 17-350/4 Претседател на Владата на 
27 март 1995 година Република Македонија 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
493. 

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно 
и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ бр. 19/83; 29/89; 11/91 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 40/91 и 14/95) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 27 март 1995 година, донесе 

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

ЗАЈАС, КИЧЕВО 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Реџо Рушит 
Зајази“ с. Зајас, Кичево, со која за индивидуален рабо-
товоден орган на Училиштето е именуван Нуредни 
Османи, професор по географија. 

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

Број 17-57/23 Претседател на Владата на 
27 март 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

494. "" 
Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ бр. 19/83; 29/89; 11/91 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 40/91 и 14/95) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 27 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ОУ „БАЈРАМ ШАБАНИ“ - КУМА-

НОВО 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на ОУ „Бајрам Шабани“ -
Куманово, со која за индивидуален работоводен орган 

на Училиштето е именуван Јашар Саити, професор по 
географија. 

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

Број 17-57/24 Претседател на Владата на 
27 март 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

495. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ бр. 19/83; 29/89; 11/91 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 40/91 и 14/95) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник ; 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 27 март 1995 година, донесе 

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

ОРГАН НА ОУ „БРАТСТВО - МИЃЕНИ" 
- ТЕТОВО 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на ОУ „Братство - Миѓе-
ни" - Тетово, со која за индивидуален работоводен ор-
ган на Училиштето е именуван Самет Канбери, настав-
ник по физика и хемија. 

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

Број 17-57/25 Претседател на Владата на 
27 март 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

496. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ бр. 19/83; 29/89; 11/91 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 40/91 и 14/95) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 27 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ОСНОВНОТО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ 

- ТЕТОВО 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на 
Основното музичко училиште - Тетово, со која за инди-
видуален работоводен орган на Училиштето повторно 
е именуван Ивица Зориќ, академски музичар. 

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

Број 17-57/26 
27 март 1995 година 

Скопје Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 
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497. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ бр. 19/83; 29/89; 11/91 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 40/91 и 14/95) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонка на седницата одр-
жана на 27 март 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ОУ „САБЕДИН БАЈРАМИ“ - С. КАМЕ-

ЊАНЕ, ТЕТОВО 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на ОУ „Сабадин Бајрами“ 
- с. Камењане, Тетово, со која за индивидуален работо-
воден орган на Училиштето повторно е именуван Афет 
Нуредини, наставник по физика и хемија. 

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

Број 17-57/27 
27 март 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

498. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно 

И основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ бр. 19/83; 29/89; 11/91 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 40/91 и 14/95) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 27 март 1995 година, донесе 

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

ТЕТОВО 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на Работнич-
киот универзитет - Тетово со која за индивидуален ра-
ботоводен орган на Работничкиот универзитет е имену-
ван Насер Небиу, дипломиран политиколог. 

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

Број 17-57/28 
27 март 1995 година 

Скопје 

499. 
Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ бр. 19/83; 29/89; 11/91 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 40/91 и 14/95) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 27 март 1995 година, донесе 

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

„ПРОФЕСОР МИЈАЛКОВИЌ" - КУМАНОВО 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Собирот на работниците на Работ-
ничкиот универзитет „Професор Мијалковиќ" - Кума-
ново, со која за индивидуален работоводен орган на 
Работничкиот универзитет повторно е именуван Ванчо 
Јаневски, дипломиран психолог. 

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

Број 17-57/29 Претседател на Владата на 
27 март 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

500. 
Врз основа на член 12, став 8 од Законот за данокот 

на промет на производи и услуги („Службен весник на 
Република Македонија“, број 34/92, 62/92, 3/93, 4/93 и 
80/93), министерот за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРИ-
МЕНАТА НА КАТАЛОГОТ НА ВРЕДНОСТИТЕ 

НА УПОТРЕБУВАНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Со ова решение се определува почетокот на при-
мената на Каталогот на вредностите на употребувани 
моторни возила од Сојузот на возачите на Македонија. 

2. Каталогот од точка 1 на ова решение ќе се приме-
нува од 15.IV. 1995 година. 

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

Број 09-2078 
24 март 1995 година 

Скопје 

Министер за финансии, 
д-р Јане Миковски, с.р. 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

501. 
Врз основа на член 5 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на РМ“ бр. 20/ 
90), министерот за стопанство, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА 
КОИ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДРУГИТЕ ПРАВНИ 
И ФИЗИЧКИ ЛИЦА ШТО ВРШАТ ДЕЈНОСТ СЕ 
ДОЛЖНИ ДА ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 

ЦЕНИТЕ 

1. Во Наредбата за определувана на производи и 
услуги за кои претпријатијата и другите правни и фи-
зички лица што вршат дејност се должни да доставуваат 
известувана за цените („Службен весник на РМ“ бр. 81/ 
93, 46/94 и 7/95), во точката 1, по алинеја 12 се додаваат 
три нови алинеи кои гласат: 

„ - станарината; 
- надоместокот што се плаќа при регистрација на 

друмски моторни возила; и 
- провизиите во платниот промет (освен провизиите 

во платниот промет на Заводот за платен промет)".4 

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

Бр. 17-4229/2 
7 април 1995 година 

Скопје 
Министер за стопанство, 

Ристо Иванов, с.р. 
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502. 
Врз основа на член 12 од Законот за поттикнувано 

на развојот на земјоделството („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 24/92, 32/92, 83/92 и 78/93), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство, донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 
НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРЕМИЈА 
НА МЛЕКО И НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГРЕС НА 
ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ КОИ СЕ 
КОРИСТАТ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛЕНИ НАМЕНИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 1995 

ГОДИНА 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот на оствару-

вано на правото на користење на средства за премија на 
млеко и за регрес на дел од вкупната договорена камата 
на кредитите од деловните банки кои се користат за 
обртни средства за определени намени во земјодел-
ството согласно Одлуката за износот на премијата на 
млеко во 1995 година („Сл. весник на РМ“ бр. 8/95) и 
Одлуката за висината на регрес на дел од каматата на 
кредитите кои се користат за обртни средства за опре-
делени намени во земјоделството во 1995 година („Сл. 
весник на РМ“ бр. 8/95). 

Член 2 
Правните лица - производители на млеко оствару-

ваат право на премија со поднесувано на барање и соод-
ветна документација до Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, а физичките лица -
производители на млеко ја остваруваат премијата со 
поднесувано на барана до Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, преку општинските 
центри - служби за унапредувано на индивидуалното 
Земјоделство или до задружните штедилници. 

Кон барањето за остварувано на правото на премија 
на млеко, правните лица производители на млеко ја 
приложуваат следната документација: 

а) спецификација на произведеното свежо кравјо, 
овчо или козјо млеко од сопствено производство по 
денови и вкупно за месецот, врз основа на книговод-
ствената евиденција и заверените приемници од одго-
ворното лице; 

б) спецификација од книговодствената евиденција за 
преработка на млекото или за негово продавано во 
млекарница или на друго правно лице; 

в) писмен доказ - потврда за просечниот процент на 
млечна маст, за односната количина на произведено, 
односно преработено или продадено млеко во млекар-
ница или на друго правно лице издаден од правно лице 
кое располага со соодветна лабораторија, врз основа на 
земени млекопроби; 

г) пресметка за остварувано на премијата, и 
д) спецификација за просечната бројна состојба на 

молзните грла и просечната дневна млечност по грло, 
според образецот кој е составен дел на ова упатство. 

Откупувачите на млеко, за откупеното млеко од 
физичките лица производители, на млеко до општин-
ските центри - служби за унапредувано на индивидуал-
ното земјоделство или до задружните штедилници, до-
ставуваат: 

а) список - изв(ј)д од книговодствената евиденција на 
откупувачот за месечната количина и квалитет (% на 
млечна маст) на откупено свежо кравјо, овчо или козјо 
млеко, подготвен врз основа на приемници за откупе-
ното млеко, од индивидуалните производители; 

б) писмен доказ - потврда за просечниот процент на 
млечна маст за односната количина на откупеното 
млеко од индивидуалните производители, издаден од 
правно лице кое располага со соодветна лабораторија, 
врз основа на земени млекопроби. 

Барањата со потребната документација, се поднесу-
ваат до 15-ти во месецот за претходниот месец, а испла-
тата се врши до крајот на месецот за претходниот ме-
сец, за млекото што е произведено, односно откупено и 
преработено до 31.12.1995 година. 

Член 3 
Правото на регрес на дел од вкупната договорена 

камата се остварува на кредитите кои деловните банки 
ги одобруваат на корисниците на кредитите кои ќе се 
користат за обртни средства за определени намени во 
земјоделството и тоа за: 

1. сопствено производство на пченица, пченка, сон-
чоглед, маслодајна репка и шеќерна репа; 

2. производство на млеко; 
3. гоено на јуниња и јаготка; 
4. производство и залиха на тутун; 
5. залиха на пченица, пченка, сончоглед, маслодајна 

репка и натурално семе од пченица; 
6. стокови резерви на пченица, пченка, сурово ма-

сло, рафинирано масло и шеќер. 
Член 4 

Корисниците на регресот на дел од вкупната догово-
рена камата на користените кредити се: 

1. правни и физички лица производители на пче-
ница, пченка, сончоглед, маслодајна репка, шеќерна 
репа и тутун; 

2. правни и физички лица производители на млеко; 
3. правни и физички лица кои се бават со гоено на 

јуниња и јагниња; 
4. правни и физички лица кои имаат залихи од пче-

ница, пченка, сончоглед, маслодајна репка, тутун и на-
турално семе од пченица; 

5. Дирекција за стокови резерви за резервите на 
пченица, пченка, сурово масло, рафиниран) масло и 
шеќер. 

Член 5 
Корисници на кредитите од член 4 на ова упатство 

до Заводот за платен промет ја поднесуваат следната 
документација; 

1. барање за регрес; 
2. фотокопија од договорот за кредит, склучен со 

банката; 
3. апробационо уверение за лагеровани количини 

натурално семе од пченица; 
4. изјави за залихи односно стокови резерви од соп-

ствено односно домашно производство од член 3 точка 
4,5 и 6 на ова упатство. 

Член 6 
Корисниците на правото на регрес на дел од вкуп-

ната договорена камата на користени кредити го пре-
сметуваат регресот на образецот ПРЗ-пресметка на дел 
од каматата на кредити кои се користат за обртни сред-
ства за определени намени во земјоделството (во ната-
мошниот текст: Пресметка на регресот) кој е составен 
дел на ова упатство. 

Пресметката на регресот за секој месец поодделно 
се составува во 2 примерока и му се доставува на Заво-
дот заклатен промет, од кои еден заверен примерок му 
се враќа на корисникот, а врз основа на другиот, заво-
дот подготвува документација за исплатата на сред-
ствата за регрес. 

Барањата со комплетна документација за користење 
на регреси по користени кредити во 1995 година се 
доставуваат најдоцна до 31.12.1995 година. 

Член 7 
Министерството за финансии врз основа на доку-

ментацијата од член 5 на ова упатство врши исплата на 
регресот во рок од 30 дена по добивањето на комплет-
ната документација. 
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Член 8 
Корисниците на кредитите од член 4 на ова упат-

ство, кои ќе остварат право на регрес за производство 
договорено со индивидуалните земјоделски производи-
тели по основ на кое користат кредити кај банките, 
средствата остварени по основ на регрес на дел од кама-
тата ги дозначуваат на индивидуалните земјоделски 
производители најдоцна во рок од пет дена од денот на 
наплатата на средствата. 

Член 9 
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 08-2003/2 Министер 
март 1995 година з а Земјоделство, шумар-

Скопје 0 X 6 0 и водостопанство, 
Иван Ангелов, с.р. 

Назив на корисникот на кредитот 

Надлежен Завод за платен промет 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
за просечната бројна состојба на молзни грла и просеч-

ната млечност по грло за месец 1995 година 

Ред. Вид на добиток Просечен број Просечна Вкупно доби-
бр. (молзни грла) на молзни грла дневна коли- ено комерци-

чина на комер- јално млеко 
цијално млеко во литри 

1 4 2 3 4 5 

1. К р а в и 
2. Овци 
3. К о з и 

Место !— М.П. Потпис на 
Дата овластено лице 

Образец ПРЗ 
ПРЕСМЕТКА 

НА ДЕЛ ОД ВКУПНАТА ДОГОВОРЕНА КАМАТА НА КРЕДИТИТЕ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ОБРТНИ 
СРЕДСТВА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

Број на договорен Износ на користен Намена на крсдоггот Висина на вкупна Износ на камата на Висина на регрес Износ на пресметан 
кредит кредит договорена камата користен кредит во % регрес 

со ДБ пресметан на вкуп-
ната договорена 
камата на Д.Е. 

- , - - : 4 “ 5 " " " 6 1 

Потпис и печат на овластено лице 
на банката-давател на кредитот 

Потпис и печат на овластено лице на 
Заводот за платен промет 

Место и дата 

503. 
Врз основа на член 52, став 1 од, Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 5/93), Коми-
сијата за хартии од вредност донесува 

П Р А В И Л А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА НА ЕФЕКТИ А БЕРЗА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
1. Со овие правила се уредуваат условите за рабо-

тата на ефектна берза за работа на учесниците на 
ефектна берза и за други прашања во врска со работата 
на ефектна берза. 

2. Под ефектна берза (во натамошниот текст: берза) 
во смисла на овие Правила се подразбира берза на која 
се врши тргувала со долгорочни хартии од вредност. 

Под долгорочни хартии од вредност во смисла на 
овие Правила се подразбираат хартии од вредност што 
се издаваат на подолг рок од една година (акции, обврз-
ници и др.). 

3. Берзата е правно лице и работи на непрофитна 
основа. 

4. Берзата во рамките на своето работена обезбе-
дува: 

- законитост во вршена на трговијата со хартии од 
вредност; 

- почитувана на правилата и стандардите на берзата 
од страна на учесниците во работата на берзата; 

Потпис на овластено лице, односно 
потпис на корисникот на кредитот 

- заштита на интересите на учесниците во работата 
на берзата; 

- информирање на јавноста за прашања значајни за 
работата на берзата. 

II. УСЛОВИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА БЕРЗАТА 
5. Берза се основа како акционерско друштво. 
6. Берза можат да основаат правни лица односно 

друштва чие единствено работење непосредно и исклу-
чиво е поврзано со тргување со долгорочни хартии од 
вредност, а кои се основани од банки и други финанси-
ски организации со седиште во Република Македонија, 
како и берзанско-посреднички друштва со седиште во 
Република Македонија. 

Под други финансиски организации во смисла на 
овие правила, се подразбираат друштва за осигурување 
имоти и лица и штедилници. 

7. Основачите од точка 6 на овие правила мораат да 
имаат дозвола за вршена на работи во трговијата со 
долгорочни хартии од вредност од Комисијата за хар-
тии од вредност (во натамошниот текст: КХВ). 

8. Берза може да се основа под следниве услови: 
- да има најмалку пет основачи; 
- основачите да го обезбедат минималниот износ на 

паричниот дел на основачки капитал и соодветен дело-
вен простор за организирање на берзанското работел,е; 

- да е добиена дозвола за основана и работа; 



18 април 1995. СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 451 

- да е кадровски, технички и организационо оспосо-
бена за вршење на берзанско работење. 

Под кадровска оспособеност на берзата се подраз-
бира берзата да има најмалку три берзански трговци 
(брокери) со положен стручен испит. 

Под техничка оспособеност на берзата се подраз-
бира берзата да има соодветен информационен, компју-
терски и комуникациски систем за извршување на пре-
сметковни трансакции по склучените работи на бер-
зата. 

Под организациона оспособеност на берзата се по-
дразбира постоење на организациони делови со кои се 
обезбедува ефикасно и единствено вршење на сите ра-
боти на берзата. 

9. Основачите на берзата формираат основачки од-
бор. 

Основачкиот одбор го сочинуваат претставници на 
основачите. 

Основачкиот одбор ги презема сите дејствија по-
требни за свикување и одржување на основачко собра-
ние, го подготвува предлогот на договорот за основање 
на берза, како и предлозите на другите акти што ги 
донесува основачкото собрание. 

10. Основачкиот одбор го поднесува барањето до 
КХВ за добивање одобрение за основање и почеток со 
работа на берзата. 

Кон барањето од став 1 на ова^ точка, основачкиот 
одбор поднесува: , 

- договор за основање на берзата: 
- елаборат за основање и работа на берзата; 
- предлог на статут на берзата; 
- предлог на деловник (правила) на берзата; 
- докази дека се исполнети обврските од предлогот 

на договорот за основање. 
Во елаборатот за основање и работа на берзата по-

себно треба да бидат обработени следните елементи: 
- макроекономските услови во кои се предлага осно-

вањето и работата на берзата; 
- целите и задачите заради кои се основа берзата; 
- функциите на работењето на берзата; 
- поврзаноста на берзата со банкарскиот систем во 

државата и со останатите правни лица и институции; 
- поврзаноста на берзата со берзи во Европа и све-

тот; 
- кал итал ната поврзаност на основачите на берзата 

и нивниот бонитет; 
- начинот на управувана и раководење со берзата; 
- начинот на внатрешната организациона поставе-

ност на берзата; 
-просторните, техничките и кадровските аспекти на 

работење на берзата; 
- начинот на заштита на доверливите информации 

во работењето на берзата; 
- внатрешната контрола; 
- одговорност во работењето на берзата; 
- проекција на развојот на берзата во наредните 3 

години; 
- други прашања поврзани со работењето и развојот 

на берзата. 
11. За основање берза основачите склучуваат дого-

вор за основање и донесување статут и деловник (пра-
вила) на берзата. 1 4 

12. Со договорот за основање берза се утврдува: 
- називот и седшитето на берзата; 
- називот и седиштето на основачите на берзата; 
- имотот на берзата во паричен и непаричен облик, 

со вкупен број на издадени акции; 
- поединечниот влог да секој основач во имотот на 

берзата со број на нивните акции; 
- рокот до кога основачите се должни да ги уплатат 

паричните средства односно да ги пренесат непарич-
ните средства во имотот на берзата; 

- предметот на работа (берзански материјал) на бер-
зата; 

- правата, обврските и одговорности на основачите 
за работа на берзата; 

- други прашања значајни за основање и работа на 
берзата. 

13. Со статутот на берзата се утврдуваат. 
- називот и седиштето на берзата; 
- предметот на работа на берзата; 
- основачкиот капитал на берзата во паричен и не-

паричен облик со вкупен број на издадени акции и начи-
ните на неговото зголемување; 

- организацијата и начинот на работа на берзата; 
- начинот на донесување на актите на берзата; 
- составот, начинот на избор и надлежност на орга-

ните на управување и раководење со берзата и условите 
и критериумите за именувана директор на берзата; 

- составот, начинот на избор и надлежноста на дру-
гите органи кои ги основа берзата; 

- условите за стекнување членство во берзата и пра-
вата и обврските на членовите на берзата; 

- условите, критериумите и документацијата за 
прием на одделни учесници во берзата и нивните права 
и обврски; 

- причините заради кои на одделни учесници во бер-
зата им се забранува присуство на берзата; 

- начинот на одржува!ве на берзански состанок; 
- начинот на вршење на контролата што ја спрове-

дува берзата за работите склучени на берзата; 
- начинот на решавање на споровите помеѓу акци-

онерите, членовите и учесниците на берзата; 
- начинот на објавување одредени информации за 

работа на берзата; 
- начинот на спречување на злоупотреби на инфор-

мации кои не се достапни за сите учесници на берзата; 
- начинот на спречува)ве на злоупотреби и начин на 

обезбедувана од неизвршувано на преземени обврски 
(реално обезбедување); 

- други прашана значајни за работа на берзата. 
14. Со деловникот (правилата) на берзата се утвр-

дува: 
- видовите на работа, условите и начинот на вршење 

на работите на берзата; 
- условите кои мора да ги исполнат учесниците на 

берзата за да може да тргуваат на берзата; 
- условите за тргување на берзата; 
- начинот и условите за извршување на обврските од 

склучените работи меѓу учесниците на берзата; 
- условите кога берзата го прекинува тргувањето 

заради одбегнување на шпекулативни дејствија; 
- начинот на организирање на информативниот си-

стем; ^ 
- поблиски одредби за спроведување на одредбите 

содржани во алинеите 14 и 15 од точка 11 на овие 
правила; 

- одредби со кои се регулира однесуваното на бер-
за нските трговци (брокери) и мерките кои се преземаат 
кога се кршат правилата на однесувањето (етички ко-
декс); 

- други прашана од интерес за работата на берзата. 
15. Берзата стекнува својство на правно лице со упи-

сот во судскиот регистар. 
Пријава за упис во судскиот регистар се поднесува 

во рок од 15 дена од денот на стекнувањето на дозвола 
за основано и работа на ефектна берза. 

Кон пријавата за упис во судскиот регистар се подне-
сува и доказ за уплата на паричниот влог на основа-
чите. 

Берзата е должна во рок од 15 дена од денот на 
уписот во судскиот регистар на КХВ да и достави извод 
од уписот во судскиот регистар, заради евидентирано. 

Правно и друго лице не може да се запише во суд-
скиот регистар под називот - ефектни берза и не може 
во своето работено да го користи називот - ефектна 
берза доколку не е основано како ефектна берза и нема 
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. стекнато дозвола за основано и работа на ефектна 
берза. 

16. На основачкото собрание основачите на берзата 
ги донесуваат статутот, деловникот (правилата) на бер-
зата и ги избираат органите на берзата. 

17. Основачите на берзата не може да го одржат 
основачкото собрание пред добивањето на дозволата за 
основање и работа на берзата. 

18. Берзата е должна од КХВ да бара согласност на: 
- измените на договорот за основање; 
- измените на статутот; 
- статусните промени на берзата. 
19. За директор на берза може да се именува лице 

кое работело на стопански, банкарски и финансиски 
работи и кое не е осудувано за кривични дела против 
имотот, за фалсификувано пари, печати и документи и 
за кривично дело затајување на данок. 

20. Берзата е должна во рок од 5 дена од денот на 
уписот на промените во судскиот регистар на КХВ да и 
достави податоци кои се однесуваат на уписот на проме-
ната во судскиот регистар. 

III. ИМОТ НА БЕРЗАТА 
21. Берзата се основа со основачки капитал во пари-

чен облик од најмалку 1.000.000 ДЕМ во денарска про-
тиввредност по курсот на Народната банка на Репу-
блика Македонија на денот на добиваното на дозволата 
за основано и работа на берза. 

Основачкиот капитал на берзата е разделен на 
обични акции од ист вид. Акциите гласат на име и 
неможат да се пренесуваат на друго лице освен при 
престанување на членството на берзата. 

При престанување на членството на берзата основа -
чот на берзата мора да ги депонира акциите во берзата 
до нивната повторна продажба,, а од тие акции основа-
чот на кој му престанало членството на берзата неможе 
да остварува никакви права. 

Преносот на акциите спротивно на ова правило во 
однос на берзата не предизвикува никакво дејствие. 

22. Управниот одбор има право да одлучува за упо-
требата на позитивниот финансиски резултат во пре-
сметковниот период. 

Управниот одбор не може да одлучува за распре-
делба на дивиденда. 

23. Секој основач на берзата располага со еднаков 
број обични акции и подеднакво учество во управува-
њето на берзата. 

Правните лица кои дополнително ќе се јават со ба 
рано да учествуваат во основаното на берзата, односно 
да станат членови на берзата треба да ги исполнуваат 
условите од точка 33 и да ги прифаќаат договорот за 
основање на берзата, нејзиниот статут, да вложат сред-
ства во основачкиот капитал на берзата во паричен 
облик во висина која ќе им обезбеди рамноправно уче-
ство во основачкиот капитал на берзата со претходните 
основачи на берзата. За дополнително вложениот ка-
питал се издаваат дополнителен број на обични акции 
од ист вид. 

Правните лица кои дополнително вложуваат сред-
ства во основачкиот капитал на берзата ср стекнуваат 
со еднакви права на основачи и член на берзата. 

24. Берзата формира резервен фонд во кој секој 
член на берзата депонира средства заради обезбеду-
вано на плаќањата. 

25. Влогот на основачите на берзата во паричен и 
непаричен облик може да им се врати на основачите 
само во случај на престанок на работа на берзата, по 
претходно намирување на сите обврски на берзата. 

26. За своите обврски берзата одговара со целокуп-
ниот свој имот. 

IV. ОРГАНИ НА БЕРЗАТА 
27. Органи на берзата се: собрание, управен одбор, 

надзорен одбор и директор на берзата. 

Одредбите на законот со кој е уредено конституира-
њето И надлежноста на собранието, управниот одбор и 
директорот во акционерско друштво се применува и на 
органите од став 1 на оваа точка. 

Повеќето од половината од членовите на управниот 
одбор се независни членови - реномирани експерти од 
областа на финансиите. 

28. Заради решавано на спорови меѓу учесниците на 
берзата во врска со работите склучени на берзата, бер-
зата формира арбитража. 

Арбитражата на берзата “има најмалку три члена, 
кои ги именува собранието на берзата. 

Членовите на управниот одбор и директорот на бер-
зата не можат да бидат членови на арбитражата на 
берзата . ' 

29. Берзата формира Комисија за регистрацијата 
(котација листинг) на хартиите од вредност. 

Членовите на Комисијата од став 1 на оваа точка ги 
именува управниот одбор на берзата. 

30. Комисијата за регистрација (котација, ЛИСТИНЕ) 
на хартиите од вредност ги разгледува барањата на 
издавачите на хартии од вредност и донесува решение 
за котирање на хартии од вредност. 

Кон бараното од став 1 на оваа точка, издавачот на 
хартии од вредност го приложува решението на КХВ за 
давање одобрение за издавано долгорочни хартии од 
вредност. 

31. Условите, постапката и начинот на котирање на 
хартии од вредност на берзата се утврдува со посебен 
правилник. 

Правилникот од став 1 на оваа точка го донесува 
управниот одбор на берзата, по претходна согласност 
од КХВ. 

V. ЧЛЕНСТВО 
Членови на берза 

32. Членови на берзата можат да бидат правни лица 
односно друштва чие единствено работење непосредно 
и исклучиво е поврзано со тргување со долгорочни хар-
тии од вредност, а кои се основани од банки и други 
финансиски организации со седиште во Република Ма-
кедонија, како и берзанско-посреднички друштва со се-
диште во Република Македонија. 

Под други финансиски организации во смисла на 
овие правила, се подразбираат друштва за осигурување 
имоти и лица, и штедилници. 

Членовите на берзата од став 1 на оваа точка мораат 
да имаат добиено дозвола за тргување со долгорочни 
хартии од вредност. 

Квалификуваност 

33. Членот на берзата мора да ги исполнува след-
ниве услови: 

- да има дозвола од КХВ за вршено работи во врска 
со тргувањето со хартии од вредност; 

- да е друштво со капитал од најмалку 150.000 ДЕМ 
во денарска противвредност по курсот на Народната 
банка на Република Македонија; 

- да плаќа годишна членарина и со тоа добива право 
на едно место берзански посредник на берзата; 

- да'располага со обртен соодветен ликвиден капи-
тал што нема да изнесува помалку од 30.000 ДЕМ во 
денарска противвредност по курсот на НБРМ или 5% 
од вкупната задолженост, зависно која од овие две 
вредности е повисока; 

- да е соодветно стручно и технички опремен и оспо-
собен; 

- да ги задоволува другите критериуми кои ги одре-
дува берзата. 

34. Управниот одбор на берзата ги утврдува поде-
талните услови за членовите на берзата, условите на 
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работење, како и правата и обврските на членовите на 
берзански^ посредници. 

Барање за членство 

35. Правно лице кое сака да стане член на берза ја 
поднесува следнава документација: 

- писмено барање со форма и содржина пропишана 
од страна на Управниот одбор на берзата; 

- копија од својот статут и дозвола за работење со 
хартии од вредност; 

- валиден доказ дека неговата финансиска состојба 
го задоволува минимумот потребен паричен капитал во 
износ од 150.000 ДЕМ во денарска противвредност по 
курсот на Народната банка на Република Македонија; 

- дополнителни информации што може да ги бара 
управниот одбор. 

VI. БЕРЗАНСКИ ПОСРЕДНИЦИ 
Брокери 

36. Членовите на берзата самостојно определуваат 
лица кои во својство на брокери ги овластуваат да ги 
вршат берзанските работи. 

37. Брокерите се физички лица кои мораат да ги 
исполнуваат следниве услови: 

- да поседуваат дозвола за вршење на брокерската 
дејност издадена од КХВ; 

- да не се осудувани за кривични дела против имо-
тот, за фалсификувано пари, печати и документи, и за 
кривично дело затајување на данок; 

- други услови што ги пропишува берзата. 

Дозвола за работа 

38. Дозвола за работење на берзата на брокерите им 
издава управниот одбор на берзата врз основа на пи-
смено барање од страна на членот на берзата. 

39. Со барањето за издавање дозвола на берзанскиот 
посредник членот на берзата приложува: 

- одлука со која го овластува лицето кое во негово 
име и за негова сметка ќе тргува на берзата; 

- неотповиклива изјава дека сите обврски што ги 
презема овластеното лице ги презема како свои; 

- доказ дека овластеното лице е стручно оспособено 
и има лиценца за работено како брокер. 

40. Дозволата што му се издава на брокерот во за-
висност од обемот и карактерот на овластувањата 
може да биде: дозвола без ограничување и дозвола со 
ограничувања. 

41. Дозволата со ограничувано го обврзува броке-
рот да постапува строго според добиените упатства од 
членот на берзата, додека дозволата без ограничување 
му овозможува на брокерот да дејствува слободно врз 
основа на своите знаења и совест, без некои посебни 
упатства. 

Обврски на брокерите 

42. Во своето работено брокерот е должен: 
- да се придржува на налозите и упатствата што му 

ги дава членот на берзата; 
- да постапува со внимание на добар стопанственик; 
- да се придржува кон правилата на берзанското 

работење; 
- да го информира членот на берзата за берзанската 

и пазарната ситуација и да се грижи за неговите инте-
реси и чување на деловните тајни на членот на берзата; 

- да се придржува до кодексот на честа на берзата. 

Мерки против брокерите 

43. На берзанските посредници, кои не ги почиту-
ваат одредбите на статутот, деловникот односно прави-

лата и другите општи акти на берзата, како и овие 
правила во зависност од видот и тежината на прекршо-
кот, управниот одбор на предлог на судот на честа 
може привремено или трајно да им забрани да учеству-
ваат во работата на берзата. 

VII. БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ 
Берзанско работеше 

44. Под берзанско работење се подразбира: 
- регистрација (котирано, л метин г) на пазарниот 

материјал со кој се тргнува на берзата; 
- утврдувано на курсевите, односно на цените на 

пазарниот материјал со кој се тргнува на берзата; 
- трговија со пазарниот материјал; 
- извршувано на обврските на учесниците на бер-

зата по основ на берзанските договори; -
- јавно објавување на податоците од работењето на 

берзата. 
Берзанска трговија 

45. Продаваното и купуваното на берзански^ мате-
ријали може да се врши промптно и на термин. Под 
промптна трговија се подразбира извршувано на“ќупо-
продажните договори веднаш, а најдоцна во рок од 3 
дена, а под трговија на термин се подразбира извршу-
вано на купопродажните договори на кој било друг 
договорен рок. 

46. Берзанската трговија ги опфаќа сите купопро-
дажни договори кои гласат на пазарниот материјал со 
кој се тргува на берзата и кои се склучени помеѓу бро-
керите на берзата во својство на купувачи и продавачи, 
на берзанските состаноци и на начин и под услови утвр-
дени со правилата и другите акти на берзата. 

47. Трговијата на хартии од вредност се врши по 
метод на аукција, односно преку јавна понуда и побару-
вачка. 

48. Начинот и условите на трговијата, правата и 
обврските од купопродажната договори, трговските до-
кументи, регистрирањето на пазарниот материјал, 
утврдуваното на курсевите на хартијата од вредност 
извршуваното на обврските и јавното објавување на 
податоците, поблиску се уредуваат со статутот, делов-
никот и другите општи акти на берзата. 

Регистрација на хартиите од вредност 

49. Регистрацијата на хартиите од вредност (ли-
стинг) се врши по барање на издавачот (емитентот) на 
хартиите од вредЈГост, поднесени во писмена форма. 

50. Хартиите од вредност понудени за регистрација 
на берзата мора да ги имаат сите формални обележја 
утврдени со законските и други прописи, како и одобре-
ние за нивно издавање од страна на Комисијата. 

51. Општ услов за регистрација на хартиите од вред-
ност е истите да бидат целосно уплатени и неограни-
чено преносливи. 

52. Берзата е должна да води посебен регистар за 
секој издавач во кој се евидентираат и чуваат сите пода-
тоци и документи за издавачот, чии хартии од вредност 
котираат на берзата, за последните 5 години. 

53. Агенцијата за трансформација на претпријати-
јата, со општествен капитал стекнатите акции од прет-
пријатијата согласно Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал може да ги по-
нудува на продажба преку берзата без согласност на 
издавачот (емитентот) на хартиите од вредност. 

Пребивање и исполнување на берзанските договори 

54. Пребивање и исполнување на берзанските дого-
вори е постапка во која продавачот ја предава хартијата 
од вредност, односно потврдата за сопственост врз 
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истата, а купувачот ја врши исплатата на договорената 
цена во роковите и на член утврдени во заклучницата. 

55. Пребивањето и исполнувањето на берзанските 
договори се врши преку овластена институција од бер-
зата или преку берзата како посредник. 

Информирање на јавноста 
56. Берзата е должна да организира соодветен ин-

формативен систем преку кој јавноста редовно и навре-
мено се известува за: 

- обемот на понудата и побарувачката на пазарот; 
- обемот на заклучените работи на берзата; 
- почетната, средната и заклучната цена на оддел-

ните видови пазарен материјал; 
- пазарниот материјал со кој се тргува на берзата; 
- други релевантни информации од значење за рабо-

тењето на берзата. 
Забранети дејствија 

57. Членовите на берзата не смеат да даваат лажни и 
неточни информации кои можат да влијаат врз цената и 
тргувавте со пазарниот материјал; 

58. Членовите на берзата не смеат да учествуваат во 
т.и. внатрешно спогодување во врска со која било хар-
тија од вредност што котира или со која се тргува на 
берзата, ниту да ги помагаат другите членови или кое 
било друго лице да учествува во такво спогодување. 

59. Се забранува злоупотребата на внатрешните ин-
формации што им се достапни на берзанските членови. 

VIII. КОНТРОЛА НАД РАБОТЕЊЕТО 
НА БЕРЗАТА 

60. КХВ врши контрола над работењето на берзата 
за хартии од вредност и членовите на берзата и берзан-
ските посредници кои работат во трговијата со долго-
рочни хартии од вредност. 

61. КХВ контролата ја врши преку увид во пери-
одичните и годишните финансиски извештаи од работе-
њето, како и преку увид во деловните книги и друга 
документација, КХВ контрола може да изврши и кај 
правните лица чии акции котираат на берзата. 

62. Во остваруваното на контролната функција 
КХВ ја проверува особено следната документација 
поврзана со: 

- законитоста на вршењето на работите со долго-
рочните хартии од вредност и хартиите од вредност; 

- дали емитентот на хартиите од вредност ги извр-
шува обврските кои се пропишани со законот, односно 
одлуката за емисијата за хартии од вредност; 

- законитоста на берзанското и вонберзанското 
тргува!ве со хартиите од вредност; 

- дали берзата и берзанската посредници ги приме-
нуваат законите и другите прописи кои ,се однесуваат на 
работењето со хартиите од вредност, како и сопстве-
ните правила, статутот и другите акти врз основа на 
кои се издава дозволата за работа на берзата; 

- дали на берзата се врши промет на хартии од вред-
ност кои ги исполнуваат пропишаните услови за трго-
вија со хартии од вредност, односно дали тие работи ги 
вршат овластени берзански посредници; 

- спроведувањето на финансиската дисциплина на 
емитентите и другите учесници во трговијата со хартии 
од вредност во согласност со нивните акти; 

- начинот на обезбедувањето на извршувањето на 
обврските од купопродажните договори склучени во 
рамките на берзанското и вонберзанското тргување со 
хартии од вредност. 

63. Берзата е должна до КХВ да доставува дневни, 
неделни и месечни информации за своето работење и 
најмалку еднаш годишно да доставува извештај за сво-
ето економско-финансиско работено, најдоцна до 
30.04. во тековната за претходната година. 

Годишниот извештај што го доставува берзата треба 

да биде подготвен од страна на органите на берзата и 
заверен од овластена ревизорска институција или овла-
стен ревизор. 

Берзата до КХВ доставува финансиски план за неј-
зиното работење на крајот на тековната за идната го-
дина. 

КХВ дава согласност на извештајот од работењето и 
финансискиот план на берзата. 

Доколку, КХВ оцени дека е потребна проверка на 
одделни елементи од извештајот од работењето на бер-
зата ќе преземе мерки за контрола на работењето на 
берзата и надлежните органи на управување и раково-
дено на берзата. 

Ако во постапката на контролата се утврди дека во 
работењето на берзата има неправилности, односно не-
законитости кои влијаат на остварените економско-фи-
нансиски резултати, КХВ може да ги преземе следните 
мерки: 

- да издаде налог за отстранување на утврдените 
неправилности и незаконитости во работеното на хар-
тиите од вредност; 

- да издаде налог за привремено затворано на бер-
зата; 

- јавно да ги објави податоците за неправилностите 
и незаконитостите во работеното на правните лица кои 
се учесници на берзата и на самата берза; 

- да изврши ревизија на решението за давање на 
дозвола за работа на берзата и решението за давање на 
одобрение за емисија на долгорочни хартии од вредност 
кај правните лица; 

- привремено или трајно да ја одземе дозволата за 
работа на берзата; 

- приремено или трајно да ја одземе дозволата за 
работа на член на берза; 

- трајно да ја одземе дозволата за работата на бер-
зата; 

- други мерки со кои се подобрува финансиската 
дисциплина во работењето со долгорочни хартии од 
вредност. 

IX. ПРЕСТАНОК НА РАБОТАТА НА БЕРЗАТА 

64. Берзата престанува со работа ако: 
- Собранието на берзата донесе Одлука за преста-

нок на работа на берзата; 
- бројот на акционерите (основачите) се намали под 

пропишаниот број, а берзата во рок од три месеци не ги 
исполни пропишаните услови во поглед на бројот на 
акционерите; 

- КХВ утврди дека решението за издавано одобре-
ние за основано и почеток со работа е донесено врз 
основа на невистинити податоци; 

- со контрола врз работата на берзата се утврдат 
неправилности заради кои КХВ ја одзема дозволата за 
работа на берзата. 

65. Во случај на престанок со работа на берзата се 
поведува постапка за нејзина ликвидација односно сте-
чај. 

Од стечајната маса прво се намируваат обврските на 
берзата, а остатокот припаѓа на основачите сразмерно 
на нивното учество во имотот на берзата. 

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
66. За спроведуваното на овие правила, по потреба, -

КХВ донесува упатства. 
67. Овие правила влегуваат во сила осмиот ден од 

денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр. 01-10/95 
23 март 1995 година 

Скопје 
Претседател на Комисијата, 

проф. д-р Љубе Траески, с.р. 
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504. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО и член 112 од Уставот на Република Маке-
донија и членовите 70 и 79 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана 
на 29 март 1995 година^ донесе ѓ 

ОДЛ,УКА 

1. СЕ УКИНУВА член 3, член 5 став 1 во делот за 
надоместување на трошоците , од член 3 и ставот 2 на 
член 5 од Одлуката за висината на трошоците за веш -
тачење на работната способност во постапката за 
остварување на правата од пензиското и инвалидското 
осигурување, донесена од Управниот одбор на Фондот 
за пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на 25 октомври 1994 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 58/94). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
поднесена иницијатива од Борис Стојковски од Скопје 
и по сопствена иницијатива поведе постапка за оцену-
вање законитоста на оспорените одредби од одлуката 
означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се 
постави прашањето за нивната согласност со Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената 
одлука се определува висината на трошоците за вешта-
чење на работната способност извршена од Комисијата 
за оцена на работната способност во постапка за оства-
рување на правата од пензиското и инвалидското осигу-
рување, кога таква обврска е предвидена со меѓуна-
родни договори, при повторна оцена на способност, по 
барање на осигуреникот односно лицето како и за веш-
тачење извршено според други прописи (член 1 од Од-
луката). 

Во оспорениот член 3 од Одлуката е предвидено 
дека за извршеното вештачени на работната способ-
ност во повторна постапка по барање на осигуреникот 
односно лицето и во која се донесе наод, оценка и ми-
слење дека не постои промена на работната способ-
ност, висината на трошоците се определува во денарска 
противвредност на 30 германски марки. Според член 5 
од Одлуката овие трошоци од член 3 се надоместуваат 
при поднесувањето наРбарањеТо, а доколку при вешта-
чењето во случаите од член 3 на оваа одлука се утврди 
промена на работната способност, средствата се вра-
ќаат на осигуреникот Односно лицето. 

5. Според член 7 и“ 171 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 80/93), средствата потребни за 
остварување на правата од пензиското и инвалидското 
осигурување ги обезбедуваат осигурениците и работо-
давците. Средствата потребни за остварувано на пра-
вата од пензиското и инвалидското осигурувал,е, осигу-
рениците ги обезбедуваат како средства за лична по-
трошувачка, кои средства според член 172 од Законот, 
се обезбедуваат со плаќано на придонеси, а стапките на 
придонесите ги утврдува Собранието на Република Ма-
кедонија, по предлог на Владата на Република Македо-
нија. О -

Според членовите ј2 и 47 од Законот осигуреникот 
кај кого постои преостаната работна способност има 
право на работа со скратено работно време, распореду-
в а н односно вработување на друга соодветна работа и 
преквалификација или доквалификација. Според член 
54 од Законот, осигуреникот кај кого постои преоста-
ната работна способност има право и на надоместок. 

Постапката за остварувано на правата од пензи-
ското и инвалидското осигурувало, според член 134 од 

Законот, по правило се поведува на барање на осигуре-
никот. Исто така, според член 137 од Законот и за 
промените на состојбата на инвалидноста и телесното 
оштетувано на осигуреникот, кои се од влијание на 
правото признато со правосилно решение, можат да се 
утврдуваат во постапка покрената по барање на осигу-
реникот. 

Правата од пензиското и инвалидското осигуру-
вање, согласно член 135 од Законот, се остваруваат во 
Фондот, а за остварување на правата врз основа на 
губење на работната способност преостанатата ра-
ботна способност, телесно оштетувано и неспособност 
за работа врз основа на која се остварува семејна пен-
зија, фактичката состојба се утврдува врз основа на 
наод, оцена и мислено на Комисијата за оцена на ра-
ботната способност. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
остварување на правата врз основа на преостанатата 
работна способност се врши по барано на осигуреникот 
и дека тие права се остваруваат во фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување. При тоа во Законот поднесу-
ваното на барањето за остварувано на правата врз ос-
нова на губење на работна способност и преостаната 
работна способност не е условено со претходно подне-
сување на било какви трошоци или со некои други 
услови што треба да ги исполни осигуре?никот. 

Со оглед на тоа што со оспорените одредби од Одлу-
ката е предвидена обврска осигуреникот при поднесува-
њето на барањето претходно да ги поднесе трошоците 
за вештачење за работната способност, односно оства-
рувањето на правата од пензиското и инвалидското оси-
гурување е условено со претходно надоместување на 
одредени трошоци, Судот утврди дека тие не се во со-
гласност со означените законски одредби. 

Исто така, Судот утврди дека согласно член 163 од 
Законот, управниот одбор е овластен да го донесува 
статутот и други општи акти на фондот, да управува со 
средствата на Фондот и да одлучува за користење на 
средствата на Фондот, но не е предвидена можност тој 
да одлучи како ќе се надоместуваат одредени трошоци 
во Фондот, предизвикани од самите осигуреници. 

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека Управ-
ниот одбор на Фондот не е овластен со свој акт да 
утврдува определени услови кои однапред треба да ги 
исполнат осигурениците при остварување на правата од 
пензиското и инвалидското осигурување надвор од 
условите предвидени во Законот. 

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

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

У бр.204/94 и 79/95 
29 март 1995 година Претседател 

Скопје н а У с т а в н и о т СУД н а Република 
Македонија, 

д-р Јован Проевски, с.р. 

О П Ш Т И АКТИ Н А ФОНДОВИТЕ И 
ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

4. 
Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/ 
93, 3/94 и 14/95), директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија донесува 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИ-
ЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА ЈАНУАРИ 1995 ГО-

ДИНА 

1. Пензиите и паричните надоместоци во врска со 
А преквалификација или доквалификација или соодветно 

вработување на инвалидите на трудот со преостаната 
работна способност и привремениот надоместок за вра-
ботување на деца со пречки во физичкиот и психичкиот 
развој за јануари 1995 година се усогласуваат за 1,06%. 

2. Со процентот од точка 1 на ова решение за јану-
ари 1995 година ќе се усогласи и паричниот надоместок 
за телесно оштетување. 

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

Број 02-1296 
5 април 1995 година „ Директор, 

Скопје Деспот Буцевски, с.р. 

5. 
Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/ 
93, 3/94 и 14/95), директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС 

НА ПЕНЗИЈА ЗА ЈАНУАРИ 1995 ГОДИНА 

1. Најнискиот износ на старосна пензија за јануари 
1995 година се утврдува: 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пен-
зиски стаж над 35 години (маж), односно над ^0 години 
(жена), во висина од 4.010,00 денари; 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пен-
зиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години 
(жена), во висина од 3.904,00 денари; 

- за корисници кои пензијата ја рствариле со пензи-
ски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години 
(жена), во висина од 3.765,00 денари. 

2. Најнискиот износ на инвалидска пензија за јану-
ари 1995 година се утврдува: 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле врз ос-
нова на ивалидност настаната со повреда на работа или 
професионална болест како и за корисниците кои пен-
зијата ја оствариле со пензиски стаж над 30 години 
(маж), односно над 25 години (жена), во висина од 
4.010,00 денари; 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пен-
зиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години 
(жена), во висина од 3.904,00 денари, и 

- за корисниците кои пензијата ја оствариле со пен-
зиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години 
(жена), во висина од 3.765,00 денари. 

3 Најнискиот износ на семејна пензија се утврдува 
во висина од најнискиот износ на старосна односно нај-
нискиот износ на инвалидска пензија во зависност од 
основата од која е определена семејната пензија. 

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

Број 02-1297 
5 април 1995 година „ Директор, , 

Скопје Деспот Буцевски, с.р. 

6. 
Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурувани („Сл. весник на РМ“ бр. 80/ 
93, 3/94 и 14/95), директорот на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурувани на Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ МИНИМАЛНИ СТАРОСНИ И СЕМЕЈНИ 

ПЕНЗИИ ЗА ЈАНУАРИ 1995 ГОДИНА 

1. Земјоделските минимални старосни и семејни пен-
зии за јануари 1995 година се утврдуваат во износ од 
1.882,50 денари, што претставува 50% од висината на 
пензијата определена за корисниците од III фула на 
најнизок износ на пензија. 

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

Број 02-1298 
5 април 1995 година „ Директор, 

Скопје Деспот Буцевски, с.р. 

7. " 
Врз основа на член 6 од Спогодбата за создавање на 

услови за вработување на инвалидни лица во периодот 
1991-1995 година и член 165 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурувани („Сл. весник на Република 
Македонија“ број 80/93, 3/94 и 14/95), директорот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРАБО-
ТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ЗА ЈАНУАРИ 

1995 ГОДИНА 

1. Надоместокот за вработувања на инвалидни лица 
за јануари 1995 година изнесува 69.969,00 денари. 

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

Број 02-1299 
5 април 1995 година „ Директор, 

Скопје Деспот Буцевски, с.р. 

8. 
Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/ 
93, 3/94 и 14/95), директорот на Фондот на иензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА 
ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИ-
ЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И НА ИНВАЛИ-
ДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА ЈАНУАРИ 1995 ГОДИНА 

1. Надоместоците определени со Одлуката за опре-
делување на надоместокот на трошоците за сместување 
и исхрана на деца и младинци со пречки во психичкиот 
и физичкиот развој и инвалидите на трудот („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 58/94) се усогласуваат и за јануари 1995 
година изнесуваат: 

- надоместокот за сместување и исхрана на деца и 
младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој 
заради специјално образование и воспитание и стручно, 
односно работно оспособуван^ изнесува 2.485,00 де-
нари месечно по еден корисник; 

- кога детето со пречки во физичкиот и психичкиот 
развој заради специјално образование е сместено кај 
друго семејство надвор од неговото место на живееме, 
надоместокот за трошоците за сместување и исхрана 
изнесува 1.988,00 денари месечно по еден корисник; 

- надоместокот за вршење на преквалификација или 
доквалификација на инвалидите на трудот во претпри-
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јатијата изнесува 688,00 денари месечно по еден корис-
ник; 

- кога преквалификацијата или доквалификацијата 
на инвалидите на трудот се врши во претпријатие над-
вор од местото на живеење, а сместувањето е обезбе-
дено во интернат, надоместокот по еден корисник изне-
сува 1.373,50 денари; 

- за децата и младинците што се наоѓаат на стручно 
односно работно оспособување и за инвалидите на тру-
дот за време на преквалификација или доквалифика-
ција, а не се сместени во интернат, надоместокот за 
исхрана (топол оброк) месечно изнесува 454,00 денари 
по еден корисник. 

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

Број 02-1300 
5 април 1995 година 

Скопје 
Директор, 

Деспот Буцевски, с.р. 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
ЗА ПАТИШТА 

9. 
Врз основа на член 104 и 117, став втори од Законот 

за патишта („Службен весник на РМ“ бр. 15/80, 26/80, 
18/82,13/86,28/88,27/89,10/90,11/91 и 62/93) и член 20 и 
бб од Статутот на Републичката СИЗ за патишта, Со-
бранието на Републичката СИЗ за патишта - Скопје, 
на седницата одражана на 9.02.1995 година, донесе 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА 
ПАТНА МРЕЖА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 1995 ГОДИНА 

I 

Со оваа Програма се утврдува обемот на работете и 
средствата за изградба, одржување и реконструкција на 
магистралните и регионалните патишта во Републи-
ката и другите активности во 1995 година, нивниот ра-
според и начинот на користеното. 

II 

Средствата за изградба, одржување и реконструк-
ција на патиштата се утврдуваат во износ од 
3.502.000.000 денари и ќе се остварат од следните из-
вори: 

П Р И Х О Д И : 
во илјади денари 

1. Надоместок за патишта што се пресме-
тува и наплатува од цената на нафтените 
деривати преку буџетот 

2. Надоместоци за употреба на патишта 
што се плаќаат при регистрација на мо-
торните и приклучните возила 

3. Надоместоци што ги плаќаат странските 
моторни возила 

4. Наплата на патарина на Автопатот 
5. Кредитни средства од МБ 
6. Останати приходи 

ВКУПНО ПРИХОДИ: 

1.812.000 

320.000 

40.000 
280.000 

1.000.000 
50.000 

3.502.С 

Р А С Х О Д И : 
Расходите во висина на приходите од 3.502.000.000 де-
нари ќе се користат за следните намени: 
1. Одржување на патишта 990.000 
1.1. Зимско одржување 117.000 

1.2. Редовно одржување 133.000 
1.3. Инвестиционо одржување 646.000 
1.4. Останати работи сврзани со одр-

жување (броење на сообраќајот, 
катастар, заштита и контрола, 
надзор, изградба, оперативна ре-
зерва, трошоци за наплата на па-
тарина на автопат и др.) 94.000 

2. Инвестиции 1.103.000 
2.1. Тетово - Гостивар 430.000 
2.2. Кичево - Ботун 100.000 
2.3. М. Каменица - Калиманци 120.000 
2.4. Штип - Струмица 100.000 
2.5. Билјанини извори - Св. Стефан 20.000 
2.6. III лента Ќафасан 20.000 
2.7. Растеш - Брана Козјак 15.000 
2.8. Т. Велес - Прилеп 48.000 
2.9. Автопат Хиподром-Милади-

новци 220.000 
2.10. Градско - Стоби 30.000 
3. Отплата на странски кредити 1.090.000 
4. Учество во изградба НЈГ локални 

патишта 219.000 
5. Останати трошоци (студии и про-

ектирање, плати на Стручната 
служба, разни провизии на банки 
и Завод за платен промет, тро-
шоци за функционирани на 
Стручната служба, разни матери-
јални трошоци и др.) 100.000 

ВКУПНО РАСХОДИ: ^ ^ ^ ^ 3 . 5 0 2 . 0 0 0 

III 

Годишната програма за 1995 година влегува во сила 
осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Претседател на Собранието, 
Никола Танески, с.р. 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Собранието на Република Македонија ја потврди Про-
грамата со Одлука за потврдуваа на Годишната про-
грама за изградба, одржувал,е и реконструкција на ма-
гистралната и регионалната патна мрежа во Република 
Македонија за 1995 година, на 15 март 1995 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/ 
95). 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I - Скопје, поднесена 
е тужба за развод на брак од тужителот Веризат Ук-
шини ул. „7-ма Албанска бригада“ бр. 27-а, против 
тужениот Фаредин Укшини ул. „Севастополска" бр. 47 
во Скопје, со непозната адреса застапуван од привреме-
ниот старателот Снежана Мерајиќ адв. од Скопје по 
решението на Меѓуопштинскиот центар за социјални 
работи на општините бр. 0821-263 од 21.11.1995 година. 

Привремениот старател ќе го застапува тужениот во 
постапката се додека тужениот или неговиот полно-
мошник не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, Ш.П.бр. 
1886/94. (129) 

Пред Општинскиот суд Скопје I - Скопје поднесена 
е тужба за оспорување на татковство од страна на ту-
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жителката Божиќ Љиљана од Скопје, ул. „Шекспиро-
ва" бр. 5-1/23, против тужениот Иванчевиќ Момчило 
сега во Германија со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Иванчевик Момчило да се 
јави во Општинскиот суд Скопје I - Скопје во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот или да одреди полно-
мошник кој пред судот ќе ги штити неговите интереси. 
Во спротивно, на тужениот ќе му биде одреден привре-
мен застапник кој ќе го застапува пред судот до право-
силното окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, XVIII.П.бр. 
2367/94. (131) 

Пред Општинскиот суд Скопје 1-Скопје поднесена е 
тужба за отказ на договор за користење на стан од 
тужителот Република Македонија - Министерство за 
одбрана Скопје против тужениот Луковиќ Среќко од 
Скопје сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Луковиќ Среќко да се јави во 
Општинскиот суд Скопје I - Скопје во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот или да одреди полномошник 
кој пред судот ќе ги штити неговите интереси. Во спро-
тивно на тужениот ќе му биде одреден привремен за-
стапник кој ќе го застапува пред судот до правосилното 
окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје I Скопје, XVIII. П. бр. 
793/95. (143) 

Пред овој суд во тек е постапка за отказ на договор 
за користено на стан по тужбата на тужителот Репу-
блика Македонија-Министерство за одбрана Скопје, 
против Веселин Павловиќ чие последно место на живе-
ење е на ул. „Никола Тесла“ бр. 2/1-45 Скопје сега со 
непозната адреса на живеење во Југославија. Вредност 
неопределена. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса се повикува 
да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот или во истиот рок да ја достави својата 
сегашна адреса на живеење односно престој и да по-
стави свој полномошник во спорот. Во колку тужениот 
во определениот рок не постапи по задолжението на 
судот, на истиот ќе му биде одреден привремен застап-
ник кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје 1-Скопје, 1.П. бр. 2191/ 
94. (163) 

Пред Општински суд Скопје I - СкопЈе е поднесена 
тужбата за отказ на договор за користење на стан од 
тужителот РМ - Министерство за одбрана Скопје, про-
тив тужениот Врцел Стеван со непозната адреса на 
живење. 

Во постапката е поставен старател на тужениот од 
страна на Меѓуопштинскиот центар за социјални ра-
боти на општините на гр. Скопје со решение 0811-2970 
од 5.XI1.1994 година Ѓорѓи Котев адв. од Скопје, бул. 
„Кочо Рацин“ бр. 40/2. 

Привремениот старател ќе го застапува тужениот во 
постапката се додека тужениот или негов полномош-
ник не се појави пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје 1-Скопје, III. П. бр, 
3799/94. (156) 

Пред овој суд се води спор за отказ на договор за 
користење на стан по тужбата на тужениот Савиќ Ми-
лош со непозната адреса на живено. Вредноста на спо-
рот неопределива. 

За привремен застапник на тужениот е поставен 
Ѓорѓи Котев адв. од Скопје со решение на Меѓуопш-
тинскиот центар за социјална работа кој ќе го застапува 
тужениот се до неговото јавување во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје 1-Скопје, XV. П. бр. 
4075/94. (157) 
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Општинскиот суд Скопје I Скопје, објавува дека во 
спорот за отказ на договор за користење на стан што се 
води пред овој суд, а по тужбата на тужителот Репу-
блика Македонија - Министерство за одбрана Скопје 
против тужениот Косовиќ Горан со непознато место на 
живеење. На тужениот согласно чл. 84 од З П П му е 
назначен привремен застапник адв. Моневски Валери-
јан од Скопје кој ќе го застапува во постапката се до-
дека тужениот или неговиот полномошник не се појави 
пред судот односно додека Органот за старателство не 
го извести судот дека назначил старател. 

Од Општинскиот суд Скопје 1-Скопје, XII. 
П. бр.4073194. (160) 

Општинскиот суд Скопје 1-Скопје, врз основа на чл. 
84 ст. 2 т. 4 и чл. 86 ст. 1 од ЗПП се води спорот за отказ 
на договор за користено на стан по тужбата на тужите-
лот Република Македонија - Министерство за одбрана 
- Скопје против тужената Трајка Царевска, со непоз-
ната адреса на живеело. Судот на тужената Трајка Ца-
ревска ќе и назначи привремен застапник од редот на 
адвокатите од Скопје, кој ќе ја застапува во постапката 
до окончување на спорот. 

Од Олимпискиот суд Скопје 1-Скопје, XIV П. бр. 
4074/94. (150) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И-СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје, се води 
постапка по тужбата на тужителот Република Македо-
нија - Министерството за одбрана за отказ на договор 
за користење на стан - Скопје против тужениот Божи-
ниќ Јован со непозната адреса на живеело. 

Се повикува тужениот Божиниќ Јован да во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот се јави во судот, ја 
достави својата адреса на живеење и престојувало, или 
во тој рок да достави полномошно на лице кое ќе го 
застапува во текот на постапката. 

Доколку во оставениот рок од 30 дена истиот не се 
јави во судот, не ја достави својата адреса, ниту овласти 
полномошник судот ќе ,постави привремен старател кој 
ќе ги штити неговите интереси во текот на постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, П. бр. 1232/ 
94. , (153) 

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јална работа на општините на град Скопје бр. 1011-
3266/67 од 28.XII. 1994 година за привремен старател на 
тужениот Милош Савиќ од Скопје сега со непозната 
адреса на живеење му е поставен адвокат Наташа Ог-
неновска од Скопје ул. „Пајко Маало“ бр. 6. Во по-
стапката покрената од тужителот Република Македо-
нија - Министерство за одбрана - Скопје за отказ на 
договор за користење на стан. 

Приврмениот старател ќе го застапува тужениот и 
ќе ги штити неговите интереси се додека тужениот или 
негов полномошник не се појави во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, IV. П. бр. 
2911/94. (154) 

Пред овој суд во тек е постапката за отказ на дого-
вор за користење стан по тужбата на Република Маке-
донија - Министерство за одбрана како тужител, про-
тив тужениот Живковиќ Славана од Скопје сега со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот Живковиќ Славиша сега со 
непозната адреса на живеело, во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се јави во овој суд или во 
истиот рок да за достави својата точна сегашна адреса 
на живеење, 

Доколку тужениот не се јави во законски рок судот 
ќе му одреди привремен старател кој ќе ги застапува 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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неговите интереси до правосилното оконочување на по-
стапката. 

Од Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, V. П. бр. 
3048/94. “ (155) 

Пред овој суд заведен е спор за отказ на користење 
на стан по тужбата на тужителот РМ - Министерство за 
одбрана на Скопје против тужениот Матиќ Дејан од 
Скопје, сега со непозната адреса на живеело. 

Се повикува тужениот Матиќ Дејан од Скопје да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавуваното на 
овој оглас или во истиот рок да ја достави својата се-
гашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена ќе 
биде застапувам од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје И-Скопје, П. бр. 317/ 
95. (158) 

Пред Општинскиот суд Скопје П - Скопје заведен е 
спор по тужбата на тужителот Видое Левајковски од с. 
Мирковци Скопско, застапував од полн. Светлана Пе-
тровска адвокат од Скопје против тужената Крстана 
Каимова со непозната адреса на живеење за утврду-
вано на сопственост по основ на издршка. 

Се повикува тужената Крстана Каимова да се јави 
во Општинскиот суд Скопје II - Скопје во рок од 30 
дена сметано од денот на објавуваното на судскиот 
оглас или во истиот рок да ја достави својата точна 
адреса на живеење, а во спротивно во смисла на чл. 84 
од ЗПП в.е. со чл. 5 од Уставниот Закон за спроведу-
вано на Уставнот на РМ ќе и биде поставен привремен 
старател кој ќе ги застапува нејзините интереси во спо-
рот. 

Од Окружниот стопански суд Скопје II - Скопје. 
Ш.П.бр. 755/95. (130) 

Пред Општинскиот суд Скопје Н-Скопје се води 
спор по тужбата на тужителот Република Македонија, 
Министерство за одбрана Скопје, против тужениот Ми-
лановиќ Милорад од Скопје, ул. „Коста Новаковиќ“ 
бр. 48/1-15, сега со непозната адреса. Се повикува туже-
ниот во рок од 30 дена да се јави во судот или да го 
извести судот кое лице го овластил како свој полно-
мошник во оваа постапка. Во спротивно судот ќе му 
определи привремен застапник кој во оваа постапка ќе 
ги штити неговите интереси до правосилното окончу-
вано на спорот. 

Од Општинскиот суд Скопје И-Скопје, VII.П.бр. 
3195/94. (151) 

Со решение на овој суд согласно чл. 84 и 85 од ЗПП 
на тужениот Рецепи Зекир сега со непозната адреса на 
живеело му е поставен привремен застапник адвокатот 
Владимир Стефановски во постапката за иселување од 
стан што се води пред овој суд по тужба на тужителот 
Министерство за одбрана против Рецепи Зекир. 

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

Овој оглас да е објави во „Службен весник на РМ“ и 
на огласната табла на судот. 

Од Општинскиот суд Скопје П-Скопје, XIV.П.бр. 
2905/95. ; И 52^ 

Пред Општинскиот суд Скопје Н-Скопјс заведен е 
спор за отказ на договор за користено на стан по туж-
бата на тужителот Република Максдонија-Министер-
ство за одбрана Скопје, против тужениот Буковиќ Ра-
домир со непозната адреса на живеело. 

Се повикува тужениот Буковиќ Радомир да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена од денот на објавуваното 
на огласот. Во спротивно ќе му биде поставен привре-
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мев старател кој ќе ги застапува неговите интереси 
пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, XVI. П. бр. 
316/95. (137) 

Пред Општинскиот суд Скопје Н-Скопје се води по-
стапка за отказ на договор за користено на стан по 
тужбата на тужителот Република Македонија - Мини-
стерство за одбрана Скопје, против тужениот Остоиќ 
Драгослав со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Остоиќ Драгослав да во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во 
судот и да ја достави својата адреса на живеење и пре-
стојување или во тој рок да достави полномошно за 
лице кое ќе го застапува во текот на постапката. 

Доколку во рок од 30 дена тужениот не се јави во 
судот и не ја достави својата адреса ниту овласти полно-
мошник кој ќе го застапува, судот ќе му постави при-
времен старател кој ќе ги штити неговите интереси во 
текот на постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, II. П. бр. 
684/95. ^ ^ ^ ^ (138) 

Пред Општинскиот суд Скопје И-Скопје се води по-
стапка за отказ на договор за користено на стан по 
тужбата на тужителот Република Македонија-Мини-
стерство за одбрана Скопје, против тужениот Несторо-
виќ Ненад со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Несторовиќ Ненад да во рок 
од 30 дена од објавуваното на огласот да се јави во 
судот и да ја достави својата адреса на живеење и пре-
стојување или во тој рок да достави полномошно за 
лице кое ќе го застапува во текот на постапката. 

Доколку во рок од 30 дена истиот не се јави во судот, 
не ја достави својата адреса ниту овласти полномошник 
судот ќе постави привремен старател кој ќе ги штити 
неговите интереси во текот на постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, II. П. бр. 
698/95. - (139) 

Пред Општинскиот Суд Скопје Н-Скопје се води 
постапка за отказ на договор за користење на стан по 
тужбата на тужителот Република Македонија-Мини-
стерство за одбрана - Скопје против тужената Трифу-
новиќ Зорица со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Трифуновиќ Зорица да во рок 
од 30 дена од објавуваното на огласот да се јави во 
судот и да ја достави својата адреса на живеење и пре-
стојување или во тој рок да достави полномошно за 
лице кое ќе ја застапува во текот на постапката. 

Доколку во доставениот рок од 30 дена истата не се 
јави во судот не ја достави својата адреса ниту овласти 
полномошник судот ќе и постави привремен старател 
кој ќе ги штити нејзините интереси во текот на постап-
ката. 

Од Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, II. П. бр. 
782/95. ^ - - - (140) 

Пред Општинскиот Суд Скопје Н-Скопје се води 
постапка за отказ на договор за користење на стан по 
тужбата на тужителот Република Македонија-Мини-
стерство за наредна одбрана - Скопје против тужениот 
Барач Радослав со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Барач Радослав да во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот, 
да достави своја адреса на живеело и престојува н о или 
во тој рок да достави полномошно за лице кое ќе го 
застапува во постапката. 

Во колку во рок од 30 дена истиот не се јави во судот 
не ја достави својата адреса ниту овласти полномошник 
кој ќе ги штити неговите интереси судот ќе постави 
привремен старател кој ќе го застапува во текот на 
постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, II. П. бр. 
1391/94. ' (141) 
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Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје, се води 
постапка за отказ на договор за користење на стан по 
тужбата на тужителот Република Македонка - Мини-
стерство за одбрана Скопје, против тужениот Демиро-
виќ Насер со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Демировиќ Насер да во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот се јави во судот, 
ја достави својата адреса на живеење и престојување, 
или во тој рок да достави полномошно за лице кое ќе го 
застапува во текот на постапката. 

Доколку во рок од 30 дена истиот не се јави во судот 
не ја достави својата адреса ниту овласти полномошник 
судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги 
штити неговите интереси во текот на постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 2909/ 
94. (132) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје, се води 
постапка за отказ на договор за користење на стан по 
тужбата на тужителот Република Македонија - Мини-
стерство за одбрана Скопје, против тужениот Божиниќ 
Јован со непозната адреса на живеело. 

Се повикува тужениот Божиниќ Јован да во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот се јави во судот ја 
достави својата адреса на живеење и престојување, или 
во тој рок да достави полномошно за лице кое ќе го 
застапува во текот на постапката. 

Доколку во рок од 30 дена истиот не се јави во судот, 
не ја достави својата адреса, ниту овласти полномош-
ник судот ќ^ постави привремен старател кој ќе ги 
штити неговите интереси во текот на постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 1232/ 
94. , с (133) 

Пред овој суд е заведен спор за отказ на договор за 
користење на стан по тужбата на тужителот Република 
Македонија - Министерство за одбрана Скопје, против 
тужениот Силаги Ласло од Скопје, за користење на 
стан сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Силаги Ласло од Скопје, а 
сега со непозната адреса на живеење да се јави во овој 
суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во 
истиот да ја достави својата сегашна адреса на живе-
ење. 

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

. Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 3049/ 
94 ^ ^ ^ ^ (134) 

Со решението на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јална работа на општината на град Скопје бр. 1011- , 
3239/68 од 28.Х1.1994 година, поставен е привремен ста-
рател на тужениот Јукица Јосип од Скопје сега се не-
позната адреса на живеење во постапкат^по предметот 
кој е заведен пред Општинскиот суд'Скопје И-Скопје 
по П. бр. 3047/94 - Скопје за отказ на договор за кори-
стење на стан адвокат Наташа Огненовска од Скопје, 
ул. „Пајко Мало“ бр. 6. 

Привремениот старател ќе го застапува тужениот и 
ќе ги штити неговите интереси додека тужениот или 
негов полномоќник не се појави во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, IV.П.бр. 
3047/94. (142) 

Пред овој суд во тек е постапка за отказ на договор 
за користено на стан по тужбата на тужителот РМ-
Министерство за одбрана против тужениот Младено-
виќ Миодраг со непозната адреса на живеело. 

Се повикува тужениот Младеновиќ Миодраг да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот или во истиот рок даја достави својата сегашна 
точна адреса на живеење. 
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Доколку тужениот не се јави во определениот рок 
ниту достави својата адреса на живеење ќе му биде 
поставен привремен старател кој ќе ги застапува него-
вите интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, У.П.бр. 701/ 
95. (144) 

Пред овој суд во тек е постапка за отказ за кори-
стење на стан по тужбата на тужителот РМ-Министер-
ство за одбрана, против тужениот Месиќ Владимир. 

Се повикува тужениот Месиќ Владимир од Скопје 
да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот или во истиот рок да ја достави својата 
сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот во определениот рок не се јави во 
овој суд ниту достави своја точна адреса на живеење ќе 
му биде поставен привремен старател кој ќе ги заста-
пува неговите интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје 11-Скопје, У.П.бр. 687/ 
95. (145) 

Пред овој суд се води постапка за отказ на договор 
за користено на стан по тужбата на тужителот Р.М. -
Министерство за одбрана Скопје, против тужениот Ми-
кел Тихомир кој ќе наоѓа во странство со непозната 
адреса.Се повикува тужениот Микел Тихомир кој се 
наоѓа во странство со непозната адреса да се јави во рок 
од 10 дена по објавувањето на огласот со писмен подне-
сок или лично да се јави во Општинскиот суд Скопје II -
Скопје и да достави податоци за неговото живеалиште. 
Во спротивно судот ќе му постави привремен старател 
од редот на адвокатите преку Центарот за социјални 
работи кој ќе ги застапува неговите интереси во постап-
ката. 

Од Општинскиот суд Скопје II Скопје, XIII П.бр. 
792/95. - - - (146) 

Пред овој суд е заведен граѓански спор за отказ на 
договор за користење на стан по тужбата на тужителот 
на РМ-Министерство за одбрана - Скопје, против туже-
ниот Смаил Кадриоли од Скопје, кој во 1992 година с 
заминат во СРЈ и сега с со непозната адреса на живе-
ење. 

Се повикува тужениот Смаил Кадриоли КОЈ пред да 
замине во СРЈ живеел на ул „Цветан Димов“ број 96/1-
10, сега со непозната адреса на живеење, да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса 
на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на 
истиот ќе му биде одреден привремен старател во сми-
сла на одредбите на член 84 од ЗПП кој ќе ги штити 
неговите интереси пред судот до окончување на постап-
ката или до неговото појавувано во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје П-Скопје, XV.П.бр. 
315/95. (147) 

Пред Општинскиот суд Скопје Н-Скопје заведен е 
спор за отказ на договор за користено на стан по туж-
бата на тужителот Република Македонија - Министер-
ство за народна одбрана Скопје, против тужениот Ѓу-
рин Миливан со непозната адреса на живеело. 

Се повикува тужениот Ѓурин Милован во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд и 
ја достави сегашната адреса на живеење. Во спротивно 
ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги заста-
пува неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, XI.П.бр. 
2917/94. (148) 

Пред Општинскиот суд Скопје Н-Скопје заведен е 
спор за отказ на договорот за користено на стан по 
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тужбата на тужителот Република МакедониЈа-Мини-
старство за народна одбрана Скопје против тужениот 
Јовановиќ Драган со непозната адреса на живеело. 

Се повикува тужениот Јовановиќ Драган во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд 
и да ја достави сегашната адреса на живеење Во спро-
тивно за него ќе му биде одреден привремен старател 
кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот-суд Скопје Н-Скопје, XI П бр 
3053/94. „ (149) 

Пред овој суд е заведен спор за отказ на договор за 
користење на стан по тужбата на тужителот РМ - Ми-
нистерство за одбрана Скопје, против тужениот 
Сречко Рушпиќ од Скопје сега со непозната адреса на 
живеело. 

Се повикува тужениот Сречко Рушпиќ да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
или во истиот рок да ја достави својата адреса на живе-
ење 

Во спротивно тужениот не се јави на истиот ќе му 
биде определен привремен старател кој ќе ги застапува 
неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II-Скопје, VI П. бр 
307/95. (162) 

Со решение на овој суд согласно чл. 84 и 85 од ЗПП 
на тужениот Вар агиќ Велимир му е поставен привре-
мен застапник адвокат Снежана Матовска во постапка 
за отказ на договор за користење на стан која што се 
води пред овој суд по тужбата на тужителот Република 
Македонија - Министерство за одбрана Скопје, против 
Варагиќ Велимир. 

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

Овој оглас да се објави во „Службен верник на РМ“ 
и на огласната табла на судот. 

Од Општинскиот суд Скопје П-Скопје, XIV.П.бр. 
314/95. , (164) 

Пред Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, заведен с 
спор за отказ на договор за користено на стан по туж-
бата на тужителот Република Македонија-Министер-
ство за одбрана Скопје, застапувана од Јавниот право-
бранител на Македонија против тужената Драгица Мај-
сторовиќ со непозната адреса на живеење во СР Југо-
славија 

Се повикува тужената Драгица Мајсторовиќ да се 
Јави во ОВОЈ суд во рок од 30 дена сметано од денот на 
објавуваното на огласот или во истиот рок даја достави 
точната адреса на живеење Во спротивно во смисла на 
чл. 84 од ЗПП в д со чл 5 ќе и биде поставен привре-
мен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси во 
спорот 

Од Општинскиот суд СКОПЈС П-СкопЈе, III П бр 
2023/94 (165) 

Пред Општинскиот суд СКОПЈС, се води спор за отказ 
на договор за користење на стан по тужбата на тужите-
лот Република Македонија - Министерство за одбрана 
- Скопје, против тужениот Гаш Фатом со непознато 
место на живеење 

Се повикува тужениот Гаш Фатом во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот лично да се јави во судот 
или пак во истиот рок да го извести судот дека опреде-
лил полномошник КОЈ ВО негово име и за негова сметка 
ќе ги превзема дсЈствиЈата во постапката. 

Доколку тужениот лично не се Јави во судот или пак, 
не определи полномошник, судот ќе му постави привре-
мен старател кој ќе ги заштитува неговите интереси во 
постапката. 
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Од Општинскиот суд Скопје П-Скопје, IX П.бр.309/ 
95. (166) 

Пред ОВОЈ суд заведен е спор за отказ на договор за 
користење на стан по тужбата на тужителот Република 
Македонија Министерство за одбрана - Скопје против 
тужениот КрупалиЈа Нисфет од СКОПЈС сега со непоз-
ната адреса за живеело 

Се повикува тужениот КурпалиЈа Нисфет од Скопје, 
да се јави во ОВОЈ суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот или во истиот рок даја достави својата точна 
адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена ќе 
биде застапувам од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје Н-Скопје, П.бр. 332/95 
- (159) 

Пред овој суд во тек е постапка за отказ на договор 
за користело на стан по тужбата на тужителот РМ-
Министсрство за одбрана СКОПЈС против тужениот Ни-
киќ Небојша со непозната адреса на живеело 

Се повикува тужениот Никиќ Небојша од СКОПЈС да 
се Јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот или во истиот рок да Ја достави својата сегашна 
адреса на живеење 

Доколку тужениот во определениот рок не се јави во 
ОВОЈ суд ниту ја достави својата точна сегашна адреса на 
живеело ќе му биде поставен привремен старател кој 
ќе ги застапува неговите интереси 

Од Општинскиот суд СКОПЈС П-СКОПЈС, V.П.бр.306/ 
95. ' (161) 

ОПШТИНСКИ СУД ГЕВГЕЛИЈА 

Пред овој суд е заведен граѓански спор по основ 
отказ на договор за користено на стан по тужбата на 
тужителот Република Македонија - Министерство за 
одбрана Скопје, против тужениот Петковиќ Благоја од 
Гевгелија, со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Петковиќ Благоја, да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена од објавуваното на огласот 
или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса 
на живеело. 

Во колку тужениот не се јави во определениот рок 
од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен 
застапник во смисол на чл. 84 и чл. 86 од ЗПП, кој ќе ги 
застапува неговите интереси пред судот до окончување 
на постапката или до неговото јавување во судот. 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, П. бр. 475/94. 
(135) 

Пред овој суд е заведен граѓански спор по основ 
отказ на договор за користено на стан по тужбата на 
тужителот Република Македонија - Министерство за 
одбрана Скопје, против тужениот Добриевиќ Жарко од 
Гевгелија, со непознато место на живеело. ^ 

Се повикува тужениот Добриевиќ Жарко, да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена од објавуваното на огласот 
или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса 
на живеело. 

Во колку тужениот не се јави во определениот рок 
од 30 дена на истиот ќе му биде одреден привремен 
застапник во смисла на чл. 84 и чл. 86 од ЗПП, кој ќе ги 
застапува неговите интереси до окончувањето на по-
стапката или до неговото јавувало во судот 

Од Ошптинскиот суд во Гевгелија, П. бр. 474/94. 
(136) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар, за издршка во 
тек е постапка по тужбата на малолетникот Илјази 
Садам од село Требиште застапуван од адвокат Амир 
Абдулаи. Вредноста на спорот 6.000 денари, против 
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тужениот Идризи Идриз од с. Требиште, сега со непоз-
ната адреса во Република Словенија. 

Бидејќи на тужениот Идризи Идриз од с. Требиште 
е со непозната адреса во Република Словенија, за при-
времен застапник му е назначен Фидани Шоип стручен 
соработник во Општинскиот суд во Гостивар, кој ќе го 
застапува тужениот се додека тој не се појави пред 
судот, односно се додека Органот за старателство не го 
извести судот дека му поставил привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр, 203/93. (126) , 
ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Општинскиот суд Куманово, се води парична 
постапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Ристиќ Јанча од с. Режановце Куманово против туже-
ната Ристиќ Петранка од Тетово со непозната адреса. 

Се повикува тужената да во рок од 30 дена од денот 
на објавуваното да се јави пред судот, во спротивно ќе и 
се постави привремениот застапник Љубомир Ѓорѓевиќ 
стручен соработник при Општинскиот суд во Куманово 
се до правосилно окончување на оваа постапка. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 1932/94. 
(167) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води спор за исполнување на дого-

вор по тужбата на тужитлот Рустеми Сабит Аки од с. 
Камењане, против тужениот Смилановски Атанас од 
Тетово сега во Германија со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Смилановски Атанас од Те-
тово сега со непозната адреса во Германија да се јави 
пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена, да 
достави своја адреса или постави полномошник а во 
спротивно ќе му биде одреден привремен старател кој 
ќе ги штити неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 288/95. (125) 

Пред овој суд води процес Ќемал Шабани од Каме-
њане, против Зибери Зиберов Исак, Зибери Насир, 
Зибери Xајрула Даут, Зибери Алирами и др од с. Каме-
њане, а тужените Насер, Даут и Алирами се наоѓаат во 
странство со непозната адреса, истите се повикуваат да 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јават 
на судот или постават свој застапник, во спротивно 
судот ќе им постави привремен старател кој ќе го води 
процесот на нивно име. 

Од Општинскиот суд Тетово, П.бр. 370/95. (127) 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води постапка 
за сопственост по тужбата на тужителката Димариев-
ска Јелица од Тетово ул. „Крушевачка" бр.1, против 
тужените Серафимовски Панче од Тетово ул. „Гоце 
Делчев“ бр. 92 и Арсовска Ацова Магда од Тетово сега 
со непозната аде реа во Босна и Херцеговина. 

Се повикува тужената Арсовска Ацова Магда од 
Тетово да се јави во рок од 30 дена или да одреди свој 
полномошник. А по истекот на овој рок на истата ќе и 
биде поставен привремен старател преку Центарот за 
социјална работа Тетово, кој ќе ги застапува нејзините 
интереси се до окончувањето на постапката. 

Од Општински суд во Тетово, П.бр. 513/95. (128) 

З А П И Ш У В А Њ Е ВО С У Д С К И О Т Р Е Г И С Т А Р 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Сре! бр 2740/ 
94, на решстарска влошка бр 1-13978-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и ус-
луги, ,.ЕВРО ПЛАСТИКА“ п о ул „Ѓорги Димитров“ бр 2, Прилеп 

Основач Сашо Талески од Прилеп 
Дејности 011710, 011721, 011741, 011743, 011749, 011831. 011832, 

011941, 011949, 011990, 011791, 011999, 012701, 012702, 012703. 012810 
012820, 012909, 013500, 050301, 050302. 050209, 60502, 0501 (К) 070111 
070112 , 070113 , 070114 , 070121. 070122 . 071023 . 071024 , 070125 , 07012б' 
070127, 070128. 070129 070131 070132,070140,070150,070211 070212 

070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, (190131, 090133, 090139 110309, 
110403, 110404 , 070310, 070320, изведување на инвестициони работи во 
странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во 
Р Македонија, продажба на стоки од консигнациони складови на 
странски стоки, меѓ“ународна шпедиција, реекспорт 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своЈа сметка, а за обврските настана ги во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот 

Лице овластено за застапување на претпријатието е Сашо Тале-
ски, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански СУД во Битола, Среѕ бр 2740/94 
Ј , (16054) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ора бр 2934/ 
94, на рег-истарска влошка бр 1-3054-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар истапувањето и пристапување на основач промена на лицето 
овластено за застапување промена на седиштето на Приватното прет-
пријатие за производство и трговија на големо и мало ,ИНТЕРГРУП" 
п о увоз-извоз нас ,.Точила" Ш Ф 1-2/15, Прилеп 

Од основачот истапува лице го Весела Димовска од Прилеп 
Во ПП „ИНТЕРГРУП" Прилеп п о СВОЈСТВО на основач пристапу-

ва лицето Магда Николоска Прилеп 
Лице овластено за застапување и престанување на субјектот во 

внатрешниот и надворешниот трговски промет, Магда Николоска, ди-
ректор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Сре! бр 2934/94 (16055) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение го СреI бр 1275/ 
93, на регистарска влошка1 1-14297, 10 Јапиша во судскиот реа петар 
основањето на Претпријатието за производство, промет и у с . т и 
,ГРИНГО" п о, увоз-ишо! с Големо Колари, Прилеп 

Основач Ордан Мантароски од с, Големо Коњари. Прилеп 
Дејности 011314 , 012310 , 013021, 013099 013121, (И 3200. 020110 

020121, 020140, ОЗОООЗ, 020201, 060501, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212 , 070213, 070214, 
070219 , 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 070226 , 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080121, 080190 , 090121, 090209, 110109, 110309, 
070310, 070320, посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, продажба на стоки од консигнациони складови, на странски 
стоки, меѓународна шпедиција, реекспорт 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот 

Лице овластено за истапувала на пре гпријатие го с Ордан Манта-
роски, директор 6 а ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Сре! бр 3275/94 (16056) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
15889/94, на регистарска влошка бр 1-56913-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на приватно претпријатие како и запишу-
вање право на вршење работи на надворешно трговски промет на 
Транспортното, трговско и услужно претпријатие „БЛЛЅЈ1-ШПЕД" 
д о о увоз-извоз ул „Вано Гунев“ бр 40, Кавадарци. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 12 12 1994 год , 
а основач е Блаже Лелов 

Дејности 013121, 020130, 020131, 020140, ОЗОШЗ, 060501, 060502, 
060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129. 070132, 070140, 070150. 070211, 
070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229 , 070230 , 070240 , 070250 , 080190 , 080129 , 080201, 090121, 110109, 
110202, 110309, 110909, 070310 , 070320, меѓународен транспорт на сто-
ки, меѓународна шпедиција, застапуваа на странски фирми, реек-
спорт, привремен увоз извоз на стоки, консигнациона продажба, мало-
граничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одг-овара со целокупниот имот 

Лице овластено (а истапуваа на претпријатието во внатрешен и 
надворешен 11 роме т е Блаже Лелов, директор бе! О! ран ич ување 

Од Окружн“иот стопански суд во Скопје, Срег бр 15889/94 
' (16057) 

Окружниот стопански суд но Скопје, со решение го Сре! бр 
13426/94. на ре1 истарска влошка 1-54796, но запиша во судскиот рс! и-
стар основањето во приватна сопственост и ипишување право на 
вршење на работи во надворешно теовски промет на Претпријатието 
за тр10вија и VIостигелство ,ЛИЛИ-ХАЗЛРД" и о експорт-импорт 
ул ,.Видое Смилевски“ бр 14. Кавадарци 

Претпријатие го е основано со акт ѕа основање бр 01-1 од 24 К) 
1994 година, а основач е ФимиЈан Цветков од Кавадарци 

Дејности 060502, 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121. 
070122, 070123, 070124, 071025, 070126, 070127, 070128, 070129. 070130, 
070132, 070140, 070150, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219 
070221. 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229 , 070230 070240 
070250, 070260, 110309, 110909, 110903 , 090121, 090171, 080190. 070310,' 
070320, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, комисиона продажба, консигна-
циона продажба, реекспорт, застапување, посредување, шпедиција," 
меѓународен транспорт на стоки, малограничен промет со соседните 
земји СР Југославија, Бугарија, Грција, Албанија 
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Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своЈа сметка, а Ја обврските настанати во правниот 
промет со фети лица претпријатието одговара со целокупниот имот 

Лице овластено за застапуваме на претпријатието во внатрешен и 
надворешно трневски промет е Фимјан Цветков, директор без оѕрани-
чување 

Од Окружниот стопански СУД ВО Скопје, Срег бр 11426/04 
(16060) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег и, 
15457/94", на регистарска влошка бр 1-56391-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги 
. П И Њ О Л И “ д о о експорт-импорт ул . С Сандески" бр 82. Кичево 

Основач Раим Селими од Кичево 
Дејности 01202, 012310, 012322, 060502, 060503, 070111 070112, 

070113, 070114. 050100, 050209, 050301,050302, 070121 070122, 070123, 
070124 , 070125 , 070126 , 070127 , 070128 . 070129 . 070 Ш . 070И2Ч 070140. 
070150 , 070211, 070212 , 070213 , 070214 , 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225. 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250 070260, 
080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090140, 110109, 110304 10309. 
110401, 110402, 110403, 110404, 110909, 070М0. 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и Ја своЈа сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот 

Лице овластено за застапуваа на претпријатиеIо во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет с Авзије Селими, директор 6СЈ огра-
ничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Сре1 бр 15457/94 
(16071) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
16085/94, на регистарска влошка бр 1-56482-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услу-
ги и промет „ЈУ-ФИ ПРОМЕТ“ ц о увоз-извоз ул „Србо Томовиќ“ 
бр 37, Куманово 

Претпријатието е основано со акт за основање бр 01 од 05 12 
1994 год , а основач е Круме Стошевски од Куманово 

Дејности 013010, 013021, 013050, 013099 , 013121, 020110, 020120 
020130, 020140 , 020201, 020202 , 060501, 060502 , 060503 , 060601, 060602^ 
070111. 070112 , 070113 , 070114 , 070121, 070122 , 070123, 070124 070125 
070126, 070127 , 070128 , 070129, 070131, 070132 , 070140 , 070150, 07021 Г 
070212 , 070213, 070214 . 070219 , 070221, 070222 , 070223 , 070224, 070225' 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121 080129 
080190, 080201. 080202. 090179, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320^ 
услуги на меѓународен транспорт на стоки, мег ународна шпедиција, 
угостителски и туристички услуги со странство, посредување и Јаста-
пување во прометот на стоки и услуги, продажба на странски стоки 
од консигнационен склад, малограничен промет со Албанија, Бугари-
ја, Грција и СР Југославија 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува но 
свое име и Ја своЈа сметка, а Ја обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието о;иовара со целокупниот имот 

Лице овластено за истапување на претпријатието во надворешно 
трговски промет е Круме Статевски, директор 6СЈ ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 16085/94 
У „ . (16070) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
15117/94, на регистарска влошка бр 1-13445-0-0-0, Ја Јапиша во суд-
скиот регистар промената на основачот на Претпријатието Ја прои-
зводство, ,услуги и трговија, „ЕЛАБ" п о ул ,Љупчо Арсов“ бр 5, 
Куманово 

Па ден 21 П 1994 год , во претпријатието пристапила Ана Попов-
ска 

Дејности 012201, 012322, 013030, 013121, 050100, 050302, 060502, 
(170111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070128 070129, 070132. 070140, 070211, 070121, 070213, 070214, 
070219 , 070221. 070222 , 070223, 070224 , 070225 , 070226 , 070229, 070230, 
070240, 070250, 070226, 08 129, 080190, 090140, 090201, 110309, 110402, 
, 110403, 1 10905, 110909, 070310, истапување на странски правни и фи-

ЈИЧКИ лица, реекспорт на стоки, меѓународна шпедиција, консшнацио-
на продажба, малограничен промет со Р Албанија, Грција, Бут арија и 
Југославија 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, С ри бр 151 17/04 
^ ^ ^ ^ ^ (16072) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението ( рег бр 
16175/94, на регистарска влошка 1-56350, го гапипга во судскиот рег и-
етар основањето на Приватното прегпријагис Ја трговија ВИД-КО-
МЕРЦ" п о увоз-и ЈВО Ј ул ,И-та Бригада“ бр 18, Кавадарци 

Претпријатието е основано со акт и основана од 12 12 1994 год , 
а основач е Илија Ри ЈОВ ОД Кавадарци 

Дејности 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124. (/70125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213. 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226 070229, 
(/70230 , 070240 , 070250 070260, 110303, 110309, 110909 , 0703Ш, 070310, 
070320, малограничен промет со Бугарија. Грција, Албанија и СР Југо-
славија, истапуваме и посредуваме 

Пре гпријатиего во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и Ја своја сметка, а Ја обврските настанати во правниот 
промет, со трети лица пре гприја ги его одговара со целокупниот имот 
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Лице овластено Ја Јасгапувагге на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот промет е И Л И Ј Ј Ризов, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 16175/94 
' ^ ^ ^ ^ ^ (16073) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 13306/ 
94, на регистарска влошка бр 1-54967-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и мар-
кетинг „СЕЗАМ - 7М" д о о Титов Велес, ул „Цар Самуил“ бр. 1. 

Основачи на претпријатието се Ристо Анѓелков, ул „Кумановска“ 
бр 10 и Борис Младеновски, ул „Илинденска“ бр 2/13 од Титов Велес 

Претпријатието е основано со акт за основање бр 01-1/1 од 
25 К) 1994 година 

Дејности 013400. 012421, 070121. 070122, 070123, 070126, 070128, 
070132 , 070223 , 070221, 070224, 070225, 070226 , 070250 , 090183, 110302, 
110309, 120312, во надворешно-трговскиот промет 070320 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Димче Велев - директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 13306Л/4 (16407) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 11289/ 
94, на регистарска влошка бр 1-54999-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Прои жодно-трговското претпријатие „МГ-
Ј11 Д“ д о о експорт-импорт Гитов Велес, ул „Моша Пијаде“ бб 

Дејности 011920, 011941, 011949, 012701. 012702, 012703, 012810, 
012820 , 012830 , 013010, 013021, 013022 , 013071, 013072 , 013073, 013074, 
013080, 013099, 013111, 013П2, 013113, 013114, 013115, 013121, 013122, 
013400 , 060101, 060301, 060401. 060402. 060501, 060502 . 060503, 060601, 
060603 , 060803, 070111, 070112, 070113, 070114 , 070121, 070122, 070123. 
070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219. 070221. 070222, 070223, 
070224 , 070225, 070226, 070227 , 070229 , 070230 , 070240 , 070250, 070260, 
080201, 080202, 090160, 090171, 090179, 090181, 090189, 110109, 110301, 
110302, 110303, 110304, 110309, 110402, 110403, 110404, 110611, 110620, 
110902, 110903, 110905, 110909. откуп на земјоделски и сточарски произ-
води, лековити билки, шумски плодови и печурки, производство и 
преработка на мед, индустриска кооперација, во надворешно-тргов-
скиот промет 070310, 070320, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ните, меѓународна шпедиција, лизинг работи, реекспорт, агенгцгски 
услуги на областа на транспортот, туристички услуги, консигнациона 
продажба, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
долгорочна производствена, кооператива, компензациони работи, при-
времен извоз и увоз, малограничен промет со соседните земЈи Алба-
нија, Србија, Грција и Бугарија, прибавување и отстапување право на 
индустриска сопственост, знаење и искуство, изведување инвестициони 
работи во странство и отстапување на инвестициони работи на стран-
ски лиц,а во РМ 

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

Лице овластено за истапување и претставување на претпријатието 
е Славков Ангел - директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 11289/94 (16408) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 14146/ 
94, на регистарска влошка бр 1-55234-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производно-трговското, услужно претприја-
тие „ЈУРА - 91" експорт-импорт ц о с Камењане, Гетово 

Основач на претпријатието е лицето Исмаили Кадир од с Каме-
њане, Гетово 

Дејности 011315, 011390, 011742, 011743, 011941, 012142, 012310, 
012322 , 012614 , 012810, 013010, 013021, 013041, 013(М2, 013050, 013074, 
013099 , 013121, 013909, 020110, 020121, 020140, 020201, 020202, 050100, 
050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503 , 060601, 060602, 070111, 
070112 , 070113, 070121, 070122, 070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 
070128 , 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214 , 070221, 
070223 , 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230 , 070240, 070250, 070260, 
080111, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123 , 090131. 090132, 
090133 , 090139 , 090140, 090189, 090201. 110109. 110301, 110303, 110304, 
110309, 110909, во надворешно-трговскиот промет 070310, 070320, над-
ворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Исмаили Кадир - директор со 
неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во С К О П Ј С . Срег бр 14146/94 (16409) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12881/ 
94, на регистарска влошка бр 1-55184-4ММ), го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како д о,о и Јанинс-
ка не надиореитж^тргонски промет на И рон Јводно-трговското и 
услужно претпријатие „ХАКИКИ-КОМПАНИ-1 М К Х д о о експорт-
импорт Тетово „146 'бр 63 

Претпријатието е основано со договор за основање од 18 10 1994 
година, а основачи се Хаким Хенџмедин, Хакики М.аер. Хакики Реџеп 
и Хакики Флорим 

Дејности 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223 . 070224 070225 070226, 070227, 070229 , 07(1230, 070210, 070250 
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070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
110909, 110309, П0903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 
060501, 060502, 090113, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 012901, 
012909, 090121, 090124, 090129, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапуваме и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е X а кики Неџмедин, 
директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12881/94. (16410) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег, бр. 16483/ 
94, на регистарска влошка бр. 1—48443-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирма на Мешовитото претпријатие за произ-
водство, промет, услуги и експорт-импорт ,,ЕНКО-МИРЕЛ-КОМПА-
НИ" д.о.о. Тетово, ул. „Карпош“ бр. 2. 

Досегашната фирма на Мешовитото претпријатие за производство, 
промет, услуги и експорт-импорт „ЕНКО-МИРЕЛ-КОМПАНИ" д.в.о. 
Тетово, ул. „Карпош“ бр. 2, по иднина се менува и ќе гласи: Мешовито 
претпријатие за транспорт, шпедиција и услуги „ЕНКО-МИРЕЛ-КОМ-
ПАШГ' експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „Карпош'4 бр. 2. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16483/94. (16338) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12340/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54833-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, промет, угостителство, услуги и транспорт, увоз-извоз 
„АС-ПРОКОМ" со ц.о. Титов Велес, ул. „Кочо Рацин“ бр. 27. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/94 од 
07.09.1994 година 

Дејноста: 011920, 012142, 012201, 012310, 012321, 012322, 012323, 
012421, 012429, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012691, 
012699, 013099, 013119, 013121, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129,1)70131, 
070132, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 0702^1, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070310, 070320, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 
090130, 090150, 100200, 100399, 110109, 110202, П0302, 110304, 110309, 
110620. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските на правени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот“. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Љубомир Јорданов, директор, без ограничување. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12340/94. (16339) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15921/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-51943-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешен и надворешно-тргов-
ски промет на Производно-трговското и услужно претпријатие ,,ФАН 
ЕНД КЛАСИК" експорт-импорт Д.О.О. Тетово, ул. „Б. Тоска“ бр. 52. 

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат ср: 060601,060602 
и 110350, а во надворешно-трговскиот промет со: меѓународна шпеди-
ција и туристичка работа во странство 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 15921/94. (16340) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15775/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56315-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето како Д.О.О, на Приватното претпријатие за произ-
водство, трговија, промет и услуги ,,СИНГЕР-ЈУНИОР" увоз-извоз 
Д.О.О. Тетово, ул. „180" бр 14. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 08.12.1994 го-
дина, а основач е Костовска Гордана. 

Дејности: 070111, 070123, 070124, 070131, 070140, 070150, 070223, 
070224, 070229, 070240, 070250, 090122, 090123, 090124 , 09013,1, 090132, 
110901, 110303, 110309, 110909, а во надворешно-трговскиот промет: 
070310, 070320, посредување и застапување на стоки и услуги, меѓуна-
родна шпедиција, консигнација, туристичка работа во странство, коми-
сиона продажба, фри-шоп продавници, меѓународен промет н^ стоки и 
услуги, малограничен промет со: Грција, Албанија,' Бугарија ад СР Југо-
славија. 

Претпријатието како д.о.о. во правниот промет со трети Д̂ ица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот 
промет со трети лица претпријатието како д.о.о. одговара со јрите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
како д.о.о. во внатрешниот и надворешниот трговски промет 1 Костов-
ска Гордана, директор со неограничени овластувања. ' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15775/94. (16341) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12654/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-802-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Основното училиште „ФАИК КОНИ ЦА“ с.о. 
с. Нераште, 91225, с. Вратница, Тетово. 

Да се упише во судскиот регистар основното училиште ОУ „И-
СМАИЛ ЌЕМАЛИ" ц.о. с. Нераште, Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12654/94. (16342) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15148/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56272-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за градежништво, трговија на 

големо и мало, увоз-извоз ЈУКИ-ПРОЕКТ" п о. с. Мелница - Титов 
Велес. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 
28.11.1994 година. 

Дејности: 05, 0501, 05010, 050100, 0502, 05020, 050201, 050202, -
050209, 0503, 05030, 050301, 050302, 07, 0701, 07011, 070111, 070112, 
070113 , 070114, 07012, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 
070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 
07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
0703, 07031, 070310, 07032, 070320, малограничен промет со соседните 
земји: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, 110309, неспомнати 
услуги на подрачјето на прометот, услуги на внатрешна и меѓународна 
шпедиција, посредништво, обавување на комисиони работи на подрач-
јето на прометот со стоки и во прометот и сл. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15148/94. (16343) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
14874/94, на регистарска влошка бр. 1-55652-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување 
право на вршење работи во надворешен трговски промет на Претпри-
јатието за производство и трговија „ЃОРЃЕВИЌ“ д.о. увоз-извоз, с. 
Долно Којнаре, ул ,Д“ бр. 136, Куманово. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/94 а основа-
чи се Ѓорѓевиќ Братислав и Ѓоревиќ Јовица. 

Дејности: 012201, 012322, 013021, 013042, 060501, 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, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090129, 090131, 080310, 070320. 

Неограничено овластувала. Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапуваа во внатрешен и надворешен тргов-

ски промет е Ѓорѓевиќ Братислав, директор, без ограничувана. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14874/94. 

^ ^ ^ ^ (16185) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 

13296/94, на регистарска влошка бр 1-54975-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатие-
то за производство, промет и посредуваме и услуги ,,с.Т.Ц.'4 ц о 
увоз-извоз, ул. „11 Октомври“ бр. 13-1/6, Куманово. 

Скратен назив- Претпријатие „С.Т Ц." п.о. увоз-извоз, Куманово. 
, Претпријатието е (основано со одлука за основање од 20 10.1994 

год., а соновач е Цоба Тасевска. 
Дејности: 050300, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 

060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128 , 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, ОКОНО, 
080112, 080119, 080120, 080121, 080129, 080200, 080201, 090110, 090121, 
090123, 090131, 090132, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 
090181, 090183 , 0^0189, 090201, 090202, 090209, 012001, 012201, 012310, 
012321, 012322, 012666, 012623, 012820, 012830, 013021, 013022, 013030, 
013042, 013050, 013071, 013072, 013074, 013090, 013121, 013113, 013114, 
013115, 013119, 013200, 013400, 013500, 013904, 013909, 020110, 020121, 
020140, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909, 
120312, откуп на сурова кожа, сточарски и земјоделски прозводи и 
др., 070310, 070320, дејности во надворешен промет, комисиони и кон-
сигнациони работи, посредување и застапување во областа на промет 
и услуги, реекспорт и малограничен промет со Албанија, Грција, Бу-
гарија и Србија. 

Неограничено овластување Целосна одговорност. 
Цоба Тасевска, директор со неограничено овластување за застану-

вање на претпријатието во внатрешен и надворешен промет. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13296/94 

^ ^ ^ ^ ^ (16186) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 

14794/94, на регистарска влошка бр. 1-55585-0-0-0, го запиша во суд-
скиов регистар основаното на Претпријатието за производство, услу-
ги и трговија „ИНТЕР-КОНОП'г ц.о. експорт-импорт, ул. ,Д-р Иван 
Рибар бр. 6-а, Куманово. 

Скратен назив: „ИНТЕР-КОНОП" ц.о., Куманово. 
Дејности: 011941, 012321, 012421, 012429, 013021, 050100, 060501, 

060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080131, 080190, 080201, 080202, 090123, 090183, 110109, 110309, 110404, 
110909, 110302, 110303, 110901, 070310, 070320, малограничен промет 
со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија, реекспорт, продажба на 
стоки од консигнациони складишта, работи на посредување, работи 
на привремен увоз односно извоз на стоки, застапуваа на странски 
фирми, изведување на инвестициони работи во странство, бесцарин-
ски продавници, меѓународни агенциски работи, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција. 
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Во правниот промет со трети лица Претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен про-
мет е Идиќ Амет со неограничени овластуваа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14794/94. 
(16187) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 
13929/94, на регистарска влошка бр. 1-55151-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Производното трговско услужно прет-
пријатие „ АЛБАТРОС-СОМПАНИ", д о о експорт-импорт ул „Ле-
нин“ 115, Тетово. 

Основач Азири Абедин од Тетово 
Дејности: 011315, 011390, 011742, 011743, 011941, 012142, 012310, 

012322, 012614, 012810, 013010, 013021, 013041, 013042, 013050, 013074, 
013099, 013121, 013909, 020110, 020121, ,020140, 020201, 020202, 050100, 
050209, 050301, 050302, 060501, 060502 , 060503 , 060601, 060602, 070111, 
070112, 070113, 070121, 070122 , 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212 , 070214, 070221, 
070223, 070224, 070225 , 070226 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080111, 080129, 080190, 080201, 080202 , 090121, 090123, 090131, 090132, 
090140, 090209, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 
110909, 070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворе-
шниот трговски промет е Азири Абедин, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 13929/94 
(16417) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
13600/94, на регистарска влошка бр 1-54912-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за промет и угостител-
ство „ЕКСПРЕС' д о о експорт-импорт с Камењане, Тетово. 

Основач Ферат Ферати од с Камењане, Тетово 
Дејности- 013021, 013022, 013121, 013122, 020110, 020121, 060501, 

060502, 060503 , 070111, 070112 , 070113, 070114, 071021, 070122, 070122 
070123, 070124, 071025 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090171, 090179 
110109, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот 

Лице овластено за застапувал,е на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет е Ферат Ферати, директор без огра-
ничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 13600/94 
(16418) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
13373/94, на регистарска влошка бр.1-7776-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за графички 
услуги и промет „ЉУМА“ извоз-увоз, п о с. Одри, Тетово. 

Дејности: 011941, 011949, 012410, 012429, 012901, 012909, 013010, 
013021, 013022, 013030, 013042, 013043, 013050, 013099, 013121, 013122, 
013500, 013903 , 013909, 060401, 060402, 060403 , 060501, 060502, 060503, 
070111, 070112 , 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 07022, 070223, 070224, 070227 070229, 070230, 070240, 
070260, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080190, 080201, 
090121, 090209, 110109, 110302, 110303, 110309, 110310, 110902, 110903, 
120311, 120312, 120349, 120420, 120190, 070310, 070320, надворешна 
трговија со прехранбени производи, застапување и посредување во на-
дворешниот трговски промет, меѓународна шпедиција и шпедитерски 
услуги, реекспорт, продажба на стоки од слободни царински продавни-
ци, снабдување и продажба на стоки од консигнациони складишта, 
превоз на стоки и патници во меѓународниот сообраќај, туристички 
услуги, малограничен промет со: Албанија, Грција, Бугарија и СР Ју-
гославија 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 13373/94 
(16422) 

Окружниот стопански суд во С копје, со решението Срег бр 
13054/94, на регистарска влошка бр 1-55047-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на приватна Здравствена организациЈа-спе-
цијалистичка ординација за педијатрија „БЕБИ МЕДИКА“ п о ул 
„142" бр 3, Тетово 

Здравствената организација е основана со акт за основање бр 01/ 
94 од 14 10 1994 годи , а основач е д-р Иса Рустем, специјалист по 
педијатрија 

Дејности. 130120 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своЈа сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот 

Лице овластено за застапување на претпријатието е д-р Иса Ру-
стем, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 13054/94 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
13360/94, на регистарска влошка бр 1-54680-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување на-
дворешно трговски промет на Производното трговско и услужно прет-
пријатие „МИЊОТ" Д.О.О експорт-импорт с Г Седларце, Тетово. 

Претпријатието е основано со акт за основање 27.10. 1994 год , а 
основач е Вулнет Селмани, с Г Селдарце, Тетово 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 076111, 070112, 070113 , 070114 , 070119, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070140, 070150, 
110909 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 
060501, 060502 , 090123 , 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 
070320 . 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своЈа сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
надворешниот трговски промет е Вулнет Селамни, директор без огра-
ничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр- 13360/94 ^ ^ 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
13769/94, на регистарска влошка бр 1-55027-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за туризам, угостител-
ство, транспорт и трговија „ГЛОБУС-ТЕТОВО" Д.О.О експорт-им-
порт ул. „Борис Кидрич" бб Тетово 

Основачи- Матеја со Блажевски од Тетово, Хусеин Џемил од Те-
тово 

Дејности: 000701, 070111, 070112, 070113, 070114, 071021, 070122, 
070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080190, 080202, 080201, 110109, 110303, 110309, 110909, 
060501, 060502, 070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и̂ за своЈа сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот. 

Лице Овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
надворешно трговскиот промет е Матеја Блажевски, директор без 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 13769/94 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
13756/94, на регистарска влошка бр. 1-55022-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување на 
право на вршење надворешно трговски промет на Претпријатието за 
производство и промет „ГВБ - ЕКС“ Д.О.О, експорт-импорт ул. „Бла-
гој Нечев“ бр. 31, Титов Велес. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 03 И. 1994 год , 
а основач е Димче Василев од Титов Велес. 

Дејности: 011390, 011710, 011791, 011990, 012310, 012322, 012622, 
012810, 0121320, 013121, 013500, 013901, 013909, 060502, 060503, 060801, 
070111, 070112, 070113, 070114 , 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230 , 070240, 070250, 070260, 080113, 080190, 080201, 080202, 
090110, 090121, 090131, 090132, 090160, 090189, 110301, 110302, 110303, 
110304, 110309, 110902, 110909 , 070310 , 070320, откуп и продажба на 
земјоделски ^сточарски производи, лековити билки, шумски плодови, 
водоземци, печурки, недвижности, моторни возила и друго, застапува-
ње на странски правни и физички лица, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стока, меѓу-
народна шпедиција, туристички услуги, консигнациона продажба, ор-
ганизирана на меѓународни саеми, малограничен промет со Југослави-
ја, Бугарија', Грција, Албанија 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своЈа сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот промет е Димче Василев, директор без ограничувана 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 13756/94 
^ ^ ^ ^ ^ ^ (16419) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
13757/94, на регистарска влошка бр 1-55023-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на приватна сопственост и запишување на 
право на вршење надворешно трговски промет на Претпријатието за 
трговија и деловни услуги „МЕХМЕД-ПРОМЕТ" д о о експорт-им-
порт ул „Крали Марко“ бр. 33', Титов Велес 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 03 11 1994 
год , а основач е Амед Мехмед од Титов Велес 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 071023, 071024 , 070125; 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 
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070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 070129, 080190, 
080201, 080202 , 090209, 110309, 110909, откуп и продажба на земјодел-
ски и сточарски производи, лековити билки, шумски плодови, водо-
земци, печурки, недвижности, моторни возила и друго, 070310, 070320, 
застапување за странски правни и физички лица, посредување и заста-
пување во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на сто-
ка и патници, меѓународна шпедиција, туристички услуги, консигна-
циона продажба, малограничен промет со Југославија, Бугарија, Грци-
ја и Албанија 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешно трговскиот промет е Ахмед Муслим, директор без огра-
ничување 

Од Окружниот стопански суд во Скоше, Срег бр 13757/94 1 

(16420) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
14214/94, на регистарска влошка бр 1-55281-0-0-0, го заниша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за промет и угостител-
ство „ЕЈ-АЈ КОМПАНИ“ д о о експорт-импорт с Камењане, Тето-
во 

Основач- Ејуп Ајрули од с Камењане, Тетово 
Дејности- 013021, 013022, 013121, 060501, 060502, 060503, 070111, 

070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070124. 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229. 070230. 070240, 070250, 070260. 080121. 080129, 080190, 080201, 
080202, 090121, 090171, 110109, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за свОЈа сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет е ЕЈУП Ајрули, директор без ограни-
чување 

Од Окружниот стопански суд во СкоПЈе, Срег бр 14214/94 
(16421) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16467/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56450-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ИМ11ЕД ТРЕЈД“ д.о.о. Тетово, ул. „Б. Тоска“ бр. 23. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 15.11.1994 го-
дина, а основачи се: Симоски Светислав од Тетово, ул. „Ј. Сандански“ 
бр. 112, Стаматоски Дракче од Тетово, ул. „А. Здравковски“ ф . 24 и 
Зафироски Горѓи од Тетово, ул. „Б. Тоска“ бр 41/29. 

Дејности: 110920, 011990, 011949, 012611, 012614, 012621, 012622, 
012623, 012624, 012699, 012810, 012820, 012830, 013909, 013400, 060501, 
060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070140, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 
070230, 070250, 070260, 080119, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 
110109, 110302, 110304, 110309, 110620, 110901, 110902, 110903, 110905, 
110909, а во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, застапу-
вање на странски лица, продажба на стоки во слободни царински про-
давници, продажба на стоки од консигнациони складови, посредување 
во надворешно-трговскиот промет, реекспорт. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските на правени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со целокупниот СВОЈ ИМОТ. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Симоски Светислав - директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС , Срег. бр. 16467/94 (16344) 
1 Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15322/ 

94/на регистарска влошка бр. 1-56339-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие „ФВИТЕЗИЈ" ек-
спорт-импорт Д . О . О . Титов Велес, ул. „Родна Ивева“ бр. 77. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 
110109, 110301, 110302, 110303,110309, 110620, 110903, 110909, откуп на 
земјоделски и сточарски производи, лековити билки, шумски плодови и 
печурки, а во надворешно-трговскиот промет- 070310, 070320, меѓуна-
роден транспорт на стоки и на патници, меѓународна шпедиција, аген-
циски услуги на областа на транспортот, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, реекспорт, лизинг работи, консигнациона 
продажба, угостителски и туристички услуги. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Созѓун Амедов - директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС , Срег бр 15322/94. (16345) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр. 15498/ 
94, на регистарска влошка бр 1-56128-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето во приватна сопственост и право на вршење на 
работи во надворешен промет на Претпријатието за шпедиција „ЕУРО-
ТР АНС ШИЕ Д“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 
126. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-01/94 од 
05.12.1994 година, а основач е Амет Исмаили од с. Лавце, Тетово. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060803, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110109, 110301, 
110309, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување на странски 
фирми, реекспорт, консигнациона продажба на странска стока, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, тури-
стички работи со странство, меѓународни сообраќајно-агенциски ра-
боти, малограничен промет со: Грција, Албанка и Бугарија. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег. бр 15498/94 (16346) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15459/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56113-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „ФЛА-
МУР-КОМЕРЦ" експорт-импорт д о.о. с. Камењане - Тетово. 

Основач на претпријатието е Бесник Ферати од с. Камењане -
Тетово. 

Дејности: 013021, 013022, 020110, 060501, 060502, 060503, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 
070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213 , 070214 , 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224 , 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 
080201, 080202, 090121, 110109, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 15459/94. (16347) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 15460/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56114-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Основањето на Претпријатието за промет и услуги „ДАШИ -
КОМЕРЦ“ експорт-импорт д.о.о. с. Камењане - Тетово. 

Основач на претпријатието е Енвер Ферати од с Камењане - Те-
тово. 

Дејности: 013021, 013022, 020110, 060501, 060502, 060503, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124 , 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224 , 070225, 070226, 
070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 
080201, 080202, 090121, 110109, 110304; 110309, 110909, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Енвер Ферати -
директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15460/94. (16348) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр 15312/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56059-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како д о о и запишу-
вање надворешно-трговски промет на Производно-трговското и 
услужно претпријатие „КАЛАДОР" експорт-импорт д о о. Тетово, ул. 
,Дебарска“ бр. 18. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 01.12 1994 го-
дина, а основач е Синани Агим од Тетово. 

Дејности 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223 , 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229 , 070230, 070240, 070250, 
070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132 , 070140, 070150, 
110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 
060501, 060502. 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310. 
070320. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Синани Али, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15312/94. (16349) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр. 14406/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-713-ММ), ја запиша во судскиот реги-
стар предбележбата на одлука на Основното училиште „ДЕРВИШ ЦА-
РА“ од с Палчиште, 91220, Тетово. 

Се запишува предбележба на одлука за оздвоЈување на Основното 
училиште „ДЕРВИШ ЦАРА“ ц.о Тетово од состав на Основно учи-
лиште „ПЕРПАРИМИ" ц о с. Голема Речица. Тетово. 



18 април 1995. СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 467 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 14406/94. (16350) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15316/ 
94, на регистарска влошка бр 1-56062-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како д.о о. и надво-
решно-трговеки промет на, Производно-трговското и услужно претпри-
јатие „ЕЛЕКТРОН - 2000'- експорт-импорт д о.о. Тетово, ул „123" бр 
4. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 28.11.1994 го-
дина, а основач е Симовска Злата од Тетово. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229 , 070230, 070240, 070250, 
070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 
060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 
070320. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Симовска Злата, 
директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег бр. 15316/94 (16351) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 14110/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55224-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како д о.о и надво-
решно-трговски промет на Производно-трговското и услужно претпри-
јатие „ЕММОНА" експорт-импорт д.о о. Тетово, ул „Железничка бр 
23 

Претпријатието е основано со акт за основање од 09.11.1994 го-
дина, а основач е Љубомир Момировски од Тетово. 

Дејности 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223 , 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250 
070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202 , 050301, 050302, 
060501, 060502, 090123, 090171', 013121, 012421, 011949, 012322, 070310 
070320. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС, Срег. бр. 14110/94. (16352) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15310/ 
94, на регистарска влошка бр 1-7956-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на ТргоЕско-транспортното претпријатие „БИКО-
МЕРЦ" д о . с. Челопек, Тетово 

Дејноста се проширува во надворешен промет со посредување во 
областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, меѓу-
народен транспорт на стоки, малограничен промет со- Албанија, Буга-
рија, Грција и Југославија. 

Пристапуваат нови основачи и тоа Берзати Мусафер, Јусуфи 
Афет, Имерзеди Амети 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 15310/94. (16353) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14973/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55786-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето во приватна сопственост како Д . О . О , и надво-
репгао-трговски премет на Производно-трговското и услужно претпри-
јатие „ТАУРУС ТРЕЈД-ГМБХ" експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „И. 
Р. Лола“ бр. 131. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 25.11.1994 го-
дина, а основач е Василевски Дракче од Тетово. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 
060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 
070320 

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

Лице овластело за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Василевски 
Дракче, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14973/94. (16354) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 15256/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56020-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производно-трговското, услужно претприја-
тие „ПАЈТИМИ - 90" увоз-извоз ц о. с. Камењане, Тетово 

Основач на претпријатието е лицето Шабани Бесир од с Каме-
њане, Тетово 

Дејности: 011315, 011390, 011742, 011941, 012142, 012310, 012322, 
012429, 012614, 012810, 013010, 013021, 013041, 013042, 013050, 013072, 
013099, 013121, 013909, 020110, 020140, 020201, 050100, 050209, 050301, 
050302 , 060501, 060502, 060503, 060601, 060602. 070111, 070112, 070113, 

070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131, 
070132, 070140, 070150, 07.0211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070223, 
070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090131, 090132, 090139, 
090140, 090189, 090201, 110109, 110301, 110303, 110304, 110309, 110903, 
110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Шабани Бесир - директор со нео-
граничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 15256/94. (16355) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15776/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-24707-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производ-
ство, преработка и трговија на големо и мало „КАМБЕР КОМЕРЦ“ 
ц.о. увоз-извоз Тетово, ул. „Мирче Ацев44 бр. 80. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 060501 - превоз на 
патници во друмскиот сообраќај, а во надворешно-трговскиот промет 
со: - меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15776/94. (16356) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15255/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56019-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производно-трговското, услужно претприја-
тие „АРСА - 90" увоз-извоз д.о. с. Камењане, Тетово. 

Основач на претпријатието е лицето Зечири Басри од с. Камењане, 
Тетово. 

Дејности: 011315, 011390, 011742, 011743, 011941, 012142, 012310, 
012322, 012429, 012614, 012810, 013010, 013021, 013041, 013042, 013050, 
013072, 013099, 013121, 013909, 020110, 020140, 020201, 050100, 050209, 
050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113 , 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214 , 070219, 070221, 
070223 , 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080111, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090131, 090132, 
090139, 090140, 090189, 090201, 110109, 110301, 110303, 110304, 110309, 
110903, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување 6 претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Зечири Басри - директор со нес-
ф а т л и в и овластувања. -

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15255/94. (16357) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15777/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-24805-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производ-
ство, преработеа и трговија „ТО-ЗО КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз Те-
тово, ул. „Маршал Тито“ бр. 86/9. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 060501, превоз на 
патници во друмскиот сообраќај, а во надворешно-трговскиот промет 
со: меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15777/94. (16358) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15309/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54817-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за трговија, 
производство и услуги „АЛФА-КОМЕРЦ" увоз-извоз д о.о. с Чело-
пек, Тетово. 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите. 110909, 060501, 
060502, 060503, 110309, а во надворешно-трговскиот промет со: посре-
дување во овластувањето на прометот со стоки и услуги, застапување, 
реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и услуги во 
друмскиот сообраќај, малограничен промет со: Албанија, Грција, Буга-
рија и Југославија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15309/94 (16359) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15552/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56182г-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за превоз и промет „ЕМ-ЕР" 
експорт-импорт ц.о. Дебар, ул. „ЈНА“ бр. 67. 

Основач на претпријатието е Екрем Зењилоски од Дебар, со л к. 
бр 44152 и м бр. 2704964432001 издадени од ОВР Дебар. 

Дејности. 0605, 06050, 060501, 060502, 060503, 0606, 06060, 060601, 
07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013 , 070131, 070132, 
07014, 070140,07015, 070150,0702, 07021, 070211, 070212, 070213,070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070227, 
,070229, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 1103, 110309, 1109, 110909, , 
а во надворешно-трговскиот промет: 0703, 07031, 070310, 07032, 070320, 
вршење на работи на извоз-увоз на стоки на малограничен промет на 
сите видови трговски стоки со: Р. Албанија, Грција и Бугарија, меѓуна-
родна шпедиција, транспорт на стоки во меѓународниот патен сообра-
ќај. 

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

Лице овластено за застапување и Претставување на претпријатието 
е Екрем Зењилоски, директор со неограничени овластувања 
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Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег. бр. 15552/94 (16360) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15029/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55846-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производно-трговското претпријатие „ЧАЧЕ-
ЈУНИОР" експорт-импорт Д.О.О. Тетово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 80. 

Претпријатието е основано со акт за-основање од 24.11.1994 го-
дина, а основач е Лазоски Тони од Тетово. 

Дејности: 07011, 070121, 070125, 070127, 070129, 070132, 070211, 
070221, 070229, 070250, 080201, 080202,110301, 110302,110309, 110909, а 
во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, посредување и за-
стапување во прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, 
реекспорт, консигнација, туристичка работа во странство, комисиона 
продажба, малограничен промет со: Грција, Албанија, Бугарија и СР 
Југославија. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15029/94 (16361) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр„ 2734/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54053-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
трговија и услуги „СТЕЛА“ експорт-импорт Д . О . О . Титов Велес, ул. 
„Браќа Капчеви“ бр. 12. 

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, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110301, 110302, 110303, 
110309, 090181, 090131, 110903, 110909, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Димов Горѓи, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2734/94. (16362) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Сг.бр.22/55 од 28.Ш.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за производство „9 Ноември“ од Скопје, бул. 
„АВНОЈ“ бр. 14/141. 

За стечаен управник е одреден Јован Михајловски од Скопје, ул. 
„Костурска“ бр. 1/3/2, телефон 201-530. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 11.У.1995 година во 11,10 часот, соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (649) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст.бр. 1501/94 од 20.111 „1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПИТ „НИК ПЛАСТ' с. Ракотинци од Скопје. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Горчиновски Марко од Скопје, ул. 

„Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува за 17. V. 1995 година во 8,35 часот, соба број 154 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (650) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст.бр. 1444/94 од 6ЈП. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот П П „ВРЕЛА ПРОМЕТ“ од Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ 
бр. 117. 

За стечаен судија е одреден Љупчо Хаџи Димов, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. 
„Пелистерска“ бр„ 1-11/7, телефон 2^1-738. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 19.IV.1995 година во 11,45 ч, соба број 154 
п р и ОВОЈ с у д . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје „ (651) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
О.бр . 1528-/94 од 23.111.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот 3 3 за производство и трговија „ИЛИНДЕН“ од н. Илинден 
- Скопје. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Андреева, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. 
„Ордан Чопела“ бр, 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своит побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 16.УЛ995 година во 10,40 часот, соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (652) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст.бр.1442/94 од 6.1 V. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот АД Тргате кстил - Малопродажба ДОО Феникс - Комерц -
Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев - Јасмин“ бр. 50. 

За стечаен судија е одреден Никола Стојанов, судија при ОВОЈ суд. 
За стечаен управник е одреден Стојан Коќоровскн од СкопЈе, ул. 

„Рокомнја" бр. 35, телефон 274-680. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 18. V. 1995 година во 9 часот соба број 60 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС' (653) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 160/95 од 
27.11.1995 година над ПП „Цесимо" Охрид отвори стечајна постапка, но 
не ја спроведе и Ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола„ (657) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 13/95 од 
27.11.1995 година над ПП „Промбн" Струга отвори стечајна постапка, 
но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола„ (658) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Сг бр.213/95 од 
22.111.1995 година над ПП „Дрвен пазар“ Битола отвори стечајна по-
стапка, но не ја спроведе и ја заклучи„ 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (659) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 23/95 од 28ЛП. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Трговско услужно претпријатие „МЕРКУРИУС" од 
Скопје, ул„ „Маршал Тито“ бр. 12/2. 

За стечаен судија е одредена Е мил,ија Димитрова судија при ОВОЈ 

суд. 
За стечаен управник е одреден Јонче Трпевски од Скопје ул. „Пе-

листерска“ бр„ 2-1/6, телефон 255-139. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање„ Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува за ден 11.У.1995 година во 11,25 часот соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (619) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ог. бр. 1440/94 од 13 ЛП.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПГОГУ ,ЈАЈО“ од с. Другово Кичево. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Кал чиповски Веле од Кичево, ул. 

„Христо Узунов“ бр. 7, телефон 31-916. 
Се повикуваат доверителите на случајниот должник да ги пријават 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува за 
ден 17.V.1995 година во 11,15 часот соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (620) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1474/94 од 27 ЛП Л995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Трговска мрежа во Македонија „ВАРТЕКС-СкопЈе, ул. 
Градски трговски центар бб. 

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Дуковски Бошко од Скопје, ул. 

„Панче Пешев“ бр. 9-а, телефон 363-127. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македошда", до стечајниот совет со 
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пријава во два примероци со докази. 
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-

ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува за 24. V. 1995 година во 8,00 часот соба број 83 
п р и ОВОЈ с у д . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (621) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 134/95 од 13.Ш.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ТП „ЈУ-ИМПЕКС" од Куманово ул. „ГО Македонска 
ударна бригада“ бр. 67 А. 

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија „при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Цаневски Трајко од Куманово ул. 

„И Ноември4' бр. 48, телефон 26-874. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува за 17.V. 1995 година во 11,15 часот соба број 
154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (630) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 48/95 од 13.111.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПЛТП „СЕВДО ПРОМЕТ“ од Куманово ул. Долинска“ 
бр. 11 

За стечаен судија е одредена Катица Гошева, судија при ОВОЈ суд. 
За стечаен управник е одреден Цаневски Трајко од Куманово ул. 

„И Ноември“ бр. 48, телефон 26-874. 
Се повикуваат доверителите на сгачаЈНИОТ должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува за 17.V. 1995 година во 10,45. часот, соба број 
1 5 4 п р и ОВОЈ с у д . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (631) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1403/94 од 21.III. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за промет и услуги „СТОЈКОВИЌ“ ДОО 
Скопје ул. „Тасино Чешмиче“ бр. 15-6. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Јован Михајловски од Скопје, ул. 

„Костурска“ бр. 1/3/2, телефон 201-530. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува за ден И.УЛ995 година во 11,00 часот соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (641) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1367/94 од 24.Х.1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ОП „Подо1радба" Скопје ул. „Момин Поток“ бб. 

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

За стечаен управник е одреден Сашо Крстевски од Скопје ул. 
„Теодосие Синадиновски" бр. 20-А, телефон 248-193. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето џа огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува за 10.V. 1995 година во 10 часот, соба брОЈ 83 
п р и ОВОЈ с у д . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (642) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решенија Ст. бр. 965/94 за 
ПП „Текстил гонг“ од Прилеп, Ст. бр. 152/95 за ЗСЗ „Жито комерц“ од 
Прилеп, Ст бр. 89/95 за ПП „Џанет" од Охрид, Ст. бр. 200/95 за ПП 
„ТраЈ-ве" од Битола и Ст. бр 215/95 за ПП „Битолски конзули" од 
Битола сите решенија од 29 111.1995 година се отворени стечајни по-
стапки и за стечаен судија е определен Коста Споа судија во Окружниот 
стопански суд во Битола. 

За стечаен управник каЈ ПП „Текстил гонг“ и ЗСЗ „Жито комерц“ 
е определена Светлана Базеркоска дипл ецц од Прилеп, ул „Браќа 
Ламески“ бр 25/16, за ПП „Џанет" од Охрид м-р Анастас Иваноски од 
Охрид, ул „Јане Сандански“ бр. 26, за ПП „ТраЈ-ве", Андреа Поповски 
од Битола дипл ецц, ул „Климент Охридски“ бр 54 и за ПП „Битол-
ски конзули" - Костадин Христов од Битола, дипл ецц ул. „Илинден-
ска“ бр 99 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања 
према должниците со пријави во два примероци со докази таксирани со 
20,00 денари судски такси, а должниците да ги намират своите обврски 

према должникот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. 
Рочиштата за испитување на побарувањата ќе се одржат на 

17. V. 1995 година во Окружниот стопански суд во Битола, соба бр. 11, и 
тоа за ПП „Текстил гонг“ во 12 часот, за ЗСЗ „Жито комерц“ во 12,30 
часот, за ПП „Џанет" од Охрид во 13 часот за ПП „ТраЈ-ве" Битола во 
13,30 часот и за ПП „Битолски конзули" во 14 часот. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 30.Ш. 1995 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (660) 

Окружниот стопански суд во Битола, свикува рочиште за 
24.IV. 1995 година во 11 часот во неговите простории на кое ги повикува 
доверителите на „Живинопром" Охрид за изјаснување и гласање за 
програмата на финансиска и сопственичка трансформација, врз коЈа 
можат да остварат увид кај „Живинопром" Охрид. 

Гласањето може да биде со поднесок потпишан од овластено лице 
без учество на рочиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (661) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека со решение Ст 
бр. 204/94 стечајната постапка над ПОС „Илинден“ - Виница привре-
мено е запрена согласно чл 80 ст 1 од Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

На ден 4.У 1995 година во 10 часот во Окружниот стопански суд во 
Штип се закажува рочиште на кое доверителите ќе се изјаснат и гла-
саат за програмата за финансиска и сопственичка трансформација на 
ПОС „Илинден“ - Виница 

Доверителите можат да се изјаснат за програмата во писмена 
форма со поднесок потпишан од овластено лице. 

Од Општинскиот суд во Штип (662) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст бр 73/95 и. 
163/95 од 27.11 1995 година над ПП „Инсо" с Д. ЛакчереЈ Охрид отвори 
стечајна постапка но не Ја спроведе и Ја заклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола (656) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 

бр. 84/95 од 29.Ш.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Билгиќ-Ком-
пани" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. „Вич“ бр. 24/1-65. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават побарувањата во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со при-
јави во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување 
на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник за ден 10.V.1995 година во 8,30 часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (622) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 66/95 од 10.111.1995 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ППТУ „Е КАНЕТ“ од Скопје. 

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

За Ликвидационен управник е одредена Зорица Мартиновска. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 8. V. 1995 година во 8,30 ч. соба брОЈ 83 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (623) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, објавува дека со решението Л. 
бр. 82/95 од 24.Ш.1995 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот „САТЕСКА М" од Скопје. 

За Ликвидационен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при 
ОВОЈ с у д . 

За Ликвидационен управник е одреден Владо Спирковски. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

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

Се задоолжуваат должниците да ги намират долговите према лик-
видациониот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на прија-
вените побарувања се закажува на 8.V. 1995 година во 8,30 часот соба 
број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (624) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 292/94 од 20.ХП.1994 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот „ЕУРОСЕФ" од Скопје, ул. „Кочо Рацин“. 

За Ликвидационен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при 
овој суд. 
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За Ликвидационен управник е одреден Владо Спирковски. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 8.V.1995 година во 8,30 соба број 83 
при овој суд 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе. (625) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, објавува дека со решението Л. 
бр. 64/95 од 24 Ш.1995 година е отворена ликвидациона постапка на 
должникот С 3 . „ЛИСИЧАНИ“ од Кичево. 

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

За Ликвидационен управник е одредена Зорица Мартиновска. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

пријават своите побарував во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во 2Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаци-
ониот совет со пријава во два примероци со докази 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 8 У.1995 година во 8,30 часот, соба 
број 83 при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (626) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 301/94 од 4.1.1994 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот М.О.С „БИСТРА ПРОМЕТ“ од Скопје. 

За Ликвидационен судиЈа е одреден Бранко Ордановски, судија при 
овој суд. 

За Ликвидационен управник е одреден Владо Спирковски. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 8.У 1995 година во 8,30 часот соба број 
8 3 п р и ОВОЈ с у д . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (627) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л 
бр. 65/95 од 22.111 1995 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот П Т „ПАН КОМЕРЦ“ од Скопје 

За Ликвидационен судија е одреден Бранко Ордановски, судиЈа при 
ОВОЈ с у д . 

За Ликвидационен управник е одредена Зорица Мартиновска 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува за 8.V.1995 година во 8,00 ч., соба број 83 
п р и ОВОЈ с у д . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (628) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 45/95 од 23.III. 1995 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот П.У. „БОГИ“ од Кичево. 

За Ликвидационен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при 
ОВОЈ с у д . 

За Ликвидационен управник е одредена Зорица Мартиновска. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 8.V. 1995 година во 8,00 часот, соба 
број 83 при овој суд 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе. (629) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л 
бр. 99/95 отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„БДЦ" Д О О Скопје, Македонски деловен развоен центар Скопје со 
седиште на ул. „Даме Груев“ бр 28/1У кат 

За Ликвидационен управник се определува Владо Атанасовски од 
Скопје, ул „Рузвелтова" бр 63-1/2, тел. 235-715. 

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

Се задолжуваат должниците да ги измнрат долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 25 У.1995 во 8,40 ч, 
во соба број 154 при ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (643) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л 
бр. 88/95 од 30.Ш.1995 година е отворена ликвидациона постапка над 
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должникот Т.П. „ВОЛКАН-КОМЕРЦ" од Скопје, ул. „Ракович" бр. 
25. 

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски судија при ОВОЈ суд. 

За Ликвидационен управник е одредена Зорица Мартиновска ул. 
„Пушкинова" бр. 63/31, телефон 209-782. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаци-
ониот совет со пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да па намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 15. V. 1995 година во 9 часот соба броЈ 
8 3 п р и ОВОЈ с у д . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (644) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л 
бр 74/95 од 23 III.1995 година се отвора постапка за редовна ликвида-
ција на Производното трговско претпријатие на големо и мало „ША-
ФАК" експорт-импорт ЦО од Схопје ул. „Самарџиев" бр. 4. 

За Ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
СкоиЈе, бул „Јане Снадански" бр 109-3/34, телефон 418-628 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ 

суд со пријави во два примероци со докази 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 

“доверителите на ликвидациониот должник на 10 V 1995 година, во 8,00 
часот, во соба брОЈ 154, во ОВОЈ суд 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје (576) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението на ОВОЈ суд 
Л бр 61/95 од 13 III 1995 година отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Производно трговско претпријатие „Еко“ Д О О експорт-
импорт Скопје, ул „Ферид Бајрам“ бр 28-а 

За Ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул „Ордан Чопела“ бр 116, тел 260-694 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ 
суд со пријави во два примероци со докази Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 10 У 1995 година во 
8,30 часот во ОВОЈ суд соба бр 60 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе (648) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Рл. бр 41/95, од 
20 III 1995 година над ПП „ВасЈон" с Сопотница Д Хисар отвори 
ликвидациона постапка но не Ја спроведе и ја заклучи 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (654) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Рл. бр 29/95 од 
16 III. 1995 година над ПП „Едвин" Битола отвори ликвидациона по-
стапка но не ја спроведе и Ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (655) 

Окружниот стопански суд' во Штип објавува дека со решението III 
Л. бр. 4/95 од 28.III. 1995 година е отворена постапка за редовна ликви-
дација над ППТУ „Лнндекс" - Злетово, но е одлучено истата да не се 
спроведува туку да се заклучи. 

По правосилноста на решението ПЗТГУ „Линдекс" - Злетово ќе до-
брите од регистарот на стопанскитеорганизации. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението со жалба преку овој 
суд до Стопанскиот суд на Македонија во рок од 15 дена од објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ“. 

Од Окружниот стопански суд во Штип (611) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр 81/95 од 
22.III.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија на големо и мало „СИЛНА“, ц.о , 
експорт-импорт Тетово, ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 163, Тетово. 

За Ликвидационен управник се определува Драган Величкоски од 
СкопЈе, ул. „Крсте Мисирков“ бр 9, тел. 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријави своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази Се повикуваат должниците да ги 
намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се 
закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на дове-
рителите на ликвидациониот должник на 24 1У.1995 година во 8 часот, 
во соба бр. 60, во ОВОЈ суд. ' . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (597) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л бр 80/95, од 
22.III. 1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Трговското претпријатие „МАТОШИ БРОСС" д о о експорт-
импорт Скопје, со седиште на ул „Места“ бр 18, Скопје. 
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За Ликвидационен управник се определува Драган Величкоски од 
СкопЈе, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, тел. 234-487. Се повикуваат дове-
рителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побару-
вања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со пријава во два приме-
роци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 24.1У.1995 година, во 9,00 
часот во соба бр 60 во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (598) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „МА-
КЕДОНИЈА СПОРТ“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: издавана на акции заради дополнително вложу-
ва н,е. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „50 Дивизија“ бр.12 
во време од 8 до 12 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „МЕТАЛ -
ПРОДУКТ" - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

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

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул.„Огњан Прица“ 5 во 
време од 8 до 12 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, А.Д. „Би-
толска Трговија“ - Битола 

ОБЈАВУВА 

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

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

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

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД РИК 
„СИЛЕКС“ - Кратово 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.03.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

За трансформацијата на претпријатието е избран“ 
моделот: издавање интерни акции (удели) заради при-
бирање на дополнителен капитал. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бб 
во време од 13 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ОП 
„СПЕКТАРТЕРМО" - СКОПЈЕ 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 27.01.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. Козле бр. 165 во 
време од 10 до 12 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ОП „ТЕХ-
НОСЕРВИС" - Неготино 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 23.03.1995 година, донесе 
Одлука за трансформација на претпријатието, согласно 
Законот за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал. 

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

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

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(„Службен весник на Република Македонија бр. 42/93), 
Завод за статистика ги утврдува и објавува 

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 1995 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи во март 
1995 година во однос на декември 1994 година е 0,003. 

2. Коефициентот на пораст на цените на производи-
телите на индустриски производи од почетокот на годи-
ната до крајот на март 1995 година е 0,021. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во март 1995 година 
во однос на истиот месец од претходната година изне-
сува 0,084. 
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“ 4. Коефициентот на порастот на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на март 1995 година во 
однос на просекот на животните трошоци во Република 
Македонија во 1994 година е 0,169. 

Директор, 
Светлана Антоновска,с. р. 
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