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Врз основа на член 4 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/ 
90), а во врска со член 13 од Законот за системот на 
општествената контрола на цените („Сл. лист на 
СФРЈ“ бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија е преземен како републички пропис, Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 26, 
XI. 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА 
УСЛУГАТА ШТО МОЖАТ ДА ЈА НАПЛАЌААТ 
СТРУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ З А ПОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШ-

ТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

1. Цената на услугата што можат да ја наплаќаат 
стручните организации за пополнување на образецот за 
утврдување на продажната цена на становите во опште-
ствена сопственост што е составен дел на Уредбата за 
критериумите и начинот на утврдување на продажната4 

цена на становите во општествена сопственост („Сл. 
весник на РМ“ бр. 68/92) може да се определи најмногу 
до 1,5 пресметковен бод по 1М2 станбена површина. 

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

Бр. 23-3657/1 Претседател на Владата, 
26 ноември1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 
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Врз основа на член 45, став 1 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ рр. 38/90), а во врска со член 6 од Законот за 
извршување на Републичкиот буџет за 1992 година 
(„Службен весник на РМ“ бр,. 22/92), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 26. XI. 
1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПО-
МОШТА И НА ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ШТО ИМ СЕ 

ИСПЛАТУВААТ Н А ПОВРАТНИЦИТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на помошта и 

на другите трошоци што им се доделуваат на лицата за 
кои Владата на Република Македонија дава согласност 
за прифаќање. 

Член 2 
При вселувањето и пријавувањето кај надлежните 

органи на повратниците ќе им се исплатува еднократна 
помош во висина од 15% од најниската плата утврдена 
според Општиот колективен договор на Република Ма-
кедонија. 

Член 3 
На повратниците им се исплатуваат во полн износ 

транспортните трошоци во Република Македонија до 
местото на живеење согласно со Тарифата на Железни-
цата или Шпедицијата за транспорт. 

Член 4 
При пријавувањето кај надлежните органи на по-

вратниците секој месец им се исплатува времена мате-
ријална помош и тоа: 

- 50% од најниската плата утврдена според Опш-
тиот колективен договор на Република Македонија за 
носител на помошта; 

- 25% од најниската плата за член на домаќин-
ството - соуживател; 

- 80% од најниската плата за самец. 
Исплатата по сите основи не смее да изнесува по-

веќе од полниот износ на најниската плата утврдена со 
.Општиот колективен договор на Република Македо-
нија. 

Член 5 
Времената материјална помош од член 4 им се 

исплатува во вид на парична помош на: 
а) носителот на помошта; и / 
б) додаток за членот на домаќинството (соужива-

те л). 
Членови на домаќинството согласно оваа Одлука 

се: брачниот другар, децата, татко, мајка, брат и 
сестра кои живеат во заедница. 

Член 6 
На децата на повратниците кои примаат времена 

материјална помош за секоја учебна година од I до VIII-
мо одделение им се исплатува еднократен надомест за 
учебниците во висина на вредноста. 

Член 7 
На повратниците кои примаат времена матери-

јална помош им се исплатува во полн износ надоместо-
кот на трошоците за станарина. 

Член 8 
Ако вкупниот износ на постојните приходи на чле-

новите на семејството се помали од вкупниот износ на 
помошта која што со одредбите на оваа Одлука ја при-
маат, ќе се исплатува разликата до полниот износ. 

Член 9 
Корисниците на помошта се должни до 15-ти во 

месецот да достават податоци од Заводот за вработу-
вање односно од Фондот за пензиско и инвалидско оси-
гурување. 

Доколку до утврдениот рок од став 1 на овој член 
корисниците не ги достават бараните податоци го губат 
правото на надоместок почнувајќи од тековниот месец. 

Правото на материјална помош корисникот го 
губи со вработување, остварување право на пензија или 
со стекнување приход по друг основ.. 

Правото на времена материјална помош корисни-
кот го губи ако од времето на вселувањето односно 
користењето на помошта поминале пет години. 
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Член 10 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува 

да важи Одлуката бр. 23 - 1680/1 од 31. 07. 1989 година 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 30/89). 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Број 23 - 3639/1 Претседател на Владата, 
26 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 

1 3 9 3 . 

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
38/90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26.XI. 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ 
И КРИТЕРИУМИТЕ З А ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИ-
СТЕЊЕ СТАНОВИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОВРАТНИ-

ЦИТЕ 
^ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите, начинот 

и критериумите за доделување на користење станови од 
Фондот на становите наменети за повратниците. 

Член 2 
Како повратник се смета лицето за кое Владата на 

Република Македонија дава согласност за прифаќање и 
вселување во Републиката. 

Член 3 
Становите изградени за потребите на повратни-

ците се доделуваат врз основа на писмено барање. 
- лица кои имаат статус на повратник или членови 

на нивното семејно домаќинство ако од времето на все-
лување не е поминат период повеќе од пет години; 

- лица кои имаат потреба од проширувана поради 
несоодветно решено станбено прашање. 

Носител на станарското право на стан може да 
биде само едно лице. 

Член 4 
Становите кои не се користат од повратниците 

може со договор за времено користење да бидат доде-
лени на други корисници. 

Решението за користење на становите од оваа од-
лука, го донесува Комисијата за иселенички прашања. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Број 23-3638/1 
26 ноември 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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Врз основа на член 12 од Законот за основите на 
системот за осигурување на имоти и лица („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 17/90 и 82/90), кој со член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репу-
блика Македонија е преземен како републички пропис, 
Владата на Република Македонија,донесе 

( 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПАРИ-
ЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА НА ПОЧЕТ-
НИОТ ФОНД НА СИГУРНОСТА ПОТРЕБНИ ЗА 
ОСНОВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО З А 

ОСИГУРУВАЊЕ 

1. За основање акционерско друштво за осигуру-
вани височината на паричниот износ на средствата на 
почетниот фонд на сигурноста пресметана во денарска 
противвредност по курсот на Народната банка на. Ма-
кедонија на денот на поднесуваното на барањето за 
издавана дозвола, не може да биде помала од: 

1) 100.000 ДЕМ за работи на осигурувани на имот; 
2) 200.000 ДЕМ за работи на други видови на осигу-

рување; и 
3) 200.000 ДЕМ за работи на реосигурување. 
2. Започнатите постапки за издавање дозволи за 

основање на акционерско друштво за осигурување до 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се 
завршат според одредбите на оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
Одлуката за утврдување на височината на паричниот 
износ на средствата на почетниот фонд на сигурноста 
потребен за основање на акционерско друштво за оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/91), преста-
нува да се применува. 

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

Број 23-3350/1 
26 ноември 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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Врз основа на член 3, став 2 од Законот за извршу-
вано на Републичкиот буџет за 1992 година („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 22/92), а во врска 
со член 41, став 2 од Законот за системот на финансира-
њето на општите општествени и заеднички потреби 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 36/ 
91, 55/91 и 21/92), Владата на Република Македонија^ 
донесе 

ОДЛУКА 
З А КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈА-
НАТА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на Репу-
блика Македонија се дава позајмица во износ од 
27.215.000 денари на собранијата на општините: 

-Крушево 2.800.000 
-Делчево 3.150.000 
- К о ч а н и 9.280.000 
-Прилеп 5.000.000 
-Валандово 4.185.000 
- Д е б а р 2.800-000 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со 
рок на враќање до 30. XII. 1992 година. 

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

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

Број 23-3239/1 Претседател на Владата; 
26 ноември 1992 година Б р а и к о Црвенковски, с.р. 

Скопје 
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1 3 9 6 . 
Врз основа на член 7 став 4 од Законот за про-

дажба на становите во општествена сопственост 
(„Службен весник на СРМ“, 36/90 и „Службен весник 
на РМ“, бр. 62/92), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26. XI. 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ВРЕДНОСТА НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ БОД 
ПРИ ПРОДАЖБАТА НА СТАНОВИТЕ ВО 

ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на вредноста на пре-

сметковниот бод при продажба на становите во опште-
ствена сопственост („Службен весник на РМ“, бр. 68/ 
92) во членот 1 бројот „430" се заменува со бројот 
„540". 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Број 23-3618/1 
26 ноември 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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Врз основа на член 155 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Вла-
дата на Република Македонија,.на седницата одржана 
на 3 ноември 1992 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ВИШИ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРИ ЗА ТРУД И 

РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР!! ЗА ТРУД 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за виши републички инспектори за труд и репу-
блички инспектори за труд да бидат назначени и тоа: 

а) За виши републички инспектори за труд во Ре-
публичкиот инспекторат за труд: 
1. Живкица Смилковска - Ристевска, досегашен репу-

блички инспектор за труд во Републичкиот инспек-
торат за труд 

- за виши републички инспектор за труд од областа на 
работните односи во Републичкиот инспекторат за 
труд 

2. Злате Стојановски, досегашен инспектор за труд од 
областа на работните односи во подрачната единица 
„Гази Баба“ - Скопје 

- за виши републички инспектор за труд од. областа на 
работните односи во Републичкиот инспекторат за 
труд 

3. Зоран Апостолоски, досегашен инспектор за труд од 
областа на заштитата при работа во Републичкиот 
инспекторат за труд 

- за виши републички инспектор за труд од областа на 
заштитата при работа во Републичкиот инспекторат 
за труд 

4. Кирил Органџиев, досегашен инспектор за труд од 
областа на заштитата при работа во Републичкиот 
инспекторат за труд 

- за виши инспектор за труд од областа на заштитата 
при работа во Републичкиот инспекторат за труд. 

б) Републички инспектори за труд 

Подрачна единица „Чаир“ 
1. Блаже Гавровски, досегашен, инспектор за труд од 

областа на работните односи во подрачната единица 

„Карпош“ - Скопје 
- за републички инспектор за труд од областа на работ-

ните односи 
2. Розина Ристевска, шеф на реферат за самоуправу-

вање и нормативна дејност во АД „Славија“ -
Скопје 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

Подрачна единица „Центар“ - Скопје 

1. Нада Николова, раководител на правна служба во 
ГП „Изградба“ 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

2. Кујтим Османи, досегашен инспектор за труд од 
областа на работните односи во подрачната единица 
„Чаир“ Скопје 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

3. Драгица Маркоска, шеф на отсек за труд при Собра-
нието на град Скопје 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

4. Донка Попоска, досегашен инспектор за труд од 
областа на заштитата при работа во подрачната еди-
ница „Кисела Вода“ - Скопје 

- за републички инспектор за труд од областа на зашти-
тата при работа 

5. Мустафа Сабри, референт за заштита при работа во 
Македонскиот народен театар 

- за републички инспектор за труд од областа на зашти-
тата при работа 

-
Подрачна единица „Кисела Вода“ - Скопје 

1. Радмила Климоска, досегашен инспектор за труд од 
областа на работните односи во подрачната единица 
„Центар“ Скопје 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

2. Бранислав Вељковиќ, самостоен проектант во ГП 
„Пелагонија" - Економска единица „Пелагонија 
проект“ 

- за републички инспектор за труд од областа на зашти-
тата при работа 

3. Димче Гроздановски, досегашен инспектор за труд 
од областа на работните односи во подрачната еди-
ница „Кисела Вода“ Скопје 

- за републички инспектор за труд, од областа на ра-
ботните односи 

4. Евгенија Паскова, раководител на правна служба во 
АД „Интекс - промет“ Скопје ' 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

5. Цана Тринчевска, моментално без работа и е прија-
вена во Заводот за вработување 

- за републички инспектор за труд од областа на зашти-
тата при работа 

Подрачна единица „Гази Баба“ - Скопје 

1. Гордана Симовска, досегашен инспектор за труд од 
областа на работните односи во подрачната единица 
„Центар“ - Скопје ' 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

2. Аце Јаневски, досегашен инспектор за труд од обла-
ста на работните односи во подрачната единица 
„Гази Баба“ Скопје 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 
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3. Загорка Георгиевска, самостоен референт за подго-
твување на нормативни акти во Собранието на опш-
тина „Карпош“ Скопје 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

4. Мирослав Белкоски, досегашен инспектор за труд од 
областа на заштитата при работа во подрачната еди-
ница „Центар“ 

- за републички инспектор за труд од областа на заш-
тита при работа 

5. Илија Дамјаноски, вработен во приватното претпри-
јатие „Алеко“ - Скопје 

- за републички инспектор за труд во областа на зашти-
тата при работа 

Подрачна единица „Карпош“ - Скопје 
1. Трајко Стојанов, досегашен инспектор за труд од 

областа на работните односи во подрачната единица 
„Центар“ - Скопје 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

2. Јелена Макеларска, началник на Одделението за бо-
речки прашања во подрачната“единица „Карпош“ -
Скопје 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

3. Гордана Кавај, досегашен инспектор за труд од обла-
ста на заштитата при работа во подрачната единица 
„Карпош“ - Скопје 

- за републички инспектор за труд од областа на зашти-

тата при работа 

Подрачна единица - Берово 

1. Дафинка Чучурска, референт за боречки прашања - за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи и заштита при работа 

Подрачна единица - Битола 
1. Тодор Милошевски, инспектор за труд од областа на 

работните односи 
- за републички инспектор за труд од областа на работ-

ните односи 
2. Стефан Божиновски, инспектор за труд од областа 

на работните односи 
- за републички инспектор за труд од областа на работ-

ните односи 
3. Билјана Дамјановска, досегашен асистент по трудово 

право на Правниот факултет во Битола 
- за републички инспектор за труд од областа на работ-

ните односи 
4. Борис Стојчевски, моментално невработен, прима 

паричен надоместок 
- за републички инспектор за труд од областа на заш-

тита при работа 
5. Петраки Поп-Андонов, моментално невработен 

(прима паричен надоместок) 
- за републички инспектор за труд од областа на зашти-

тата при работа 

Подрачна единица - Гостивар 
1. Салиу Зејди, досегашен инспектор за труд од областа 

на работните односи во подрачната единица Гости-
вар 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

Подрачна единица - Дебар 

1. Али Реџа, досегашен инспектор за труд од областа на 
заштитата при работа и работни односи во Подрач-
ната единица Дебар 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
- ните односи и заштитата при работа 

Подрачна единица - Демир Хисар 

1. Дончо Крстевски, досегашен инспектор за труд од 
областа на работните односи и заштитата при ра-
бота во подрачната единица Демир Хисар 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи и заштитата при работа 

Подрачна единица - Кавадарци 

1. Митко Атанасовски, досегашен инспектор за труд од 
областа на работните односи 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

Подрачна единица - Крива Паланка 

1. Мирса Филипоска, досегашен инспектор за труд од 
областа на работните односи и заштитата при ра-
бота 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи и заштита при работа 

Подрачна единица - Кичево 

1. Славко Павловски, досегашен републички инспек-
тор за труд и заштита при работа 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи и заштита при работа 

Подрачна единица - Кочани 

1. Стефан Крстев, помошник директор за производство 
и услуги во ПОС „Атом“ Кочани 

- за републички инспектор за труд од областа на зашти-
тата при работа 

Подрачна единица - Куманово 

1. Душан Серафимовиќ, досегашен инспектор за труд 
од областа на работните односи 

- за републички инспектор за труд од областа на рабо!-
ните односи 

2. Благоја Цветкоски, досегашен инспектор за труд од 
областа на работните односи 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

3. Бранко Петрушевски, досегашен инспектор за труд 
од областа на заштитата при работа 

- за републички инспектор за труд од областа на зашти-
тата при работа 

Подрачна единица - Неготино 

1. Бранко Јанев, досегашен инспектор за труд од обла-
ста на работните односи и заштитата при работа 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи и заштитата при работа 

Подрачна единица - Прилеп 

1. Никола Топчиоски, досегашен инспектор за труд од, 
областа на заштитата при работа 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

2. Тодор Алексоски, досегашен инспектор за труд од 
областа на работните односи 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 
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3. Снежана Цветковска, досегашен инспектор за труд 
од областа на работните односи , 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

Подрачна единица - Ресен 
1. Драгија Џуроски, досегашен инспектор за труд од 

областа на заштитата при работа и работните од-
носи 

- за републички инспекотр за труд од областа на работ-
ните односи и заштитата при работа 

Подрачна единица - Свети Николе 
1. Павлина Дукас, досегашен инспектор за труд од 

областа на работните односи и заштитата при ра-
бота 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи и заштита при работа 

Подрачна единица - Струга 

1. Славица Лошаноска, досегашен инспекотр за труд од 
областа на работните односи 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

2. Забзун Беса, референт за правни работи во СИЗ за 
вработување - Струга 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

3. Виолета Маџоска, досегашен инспектор за труд од 
областа на заштитата при работа 

- за републички инспектор за труд од областа на зашти-
тата при, работа 

Подрачна единица - Струмица 
1. Роза Ангелова, досегашен инспектор за труд од обла-

ста на работните доноси 
- за републички инспектор за труд од областа на работ1 

ните односи 
2. Марија Минова, досегашен инспектор за труд од 

областа на работните односи 
- за републички инспектор за труд од областа на работ-

ните односи 
3. Ѓорѓи Ѓорѓиев, досегашен инспектор за труд од обла-

ста на заштитата при работа 
- за републички инспектор за труд од областа на заш-

тита при работа 

Подрачна единица - Тетово 
1. Оливера Пејчиновска, досегашен инспектор за труд 

од областа на работните односи 
- за републички инспектор за труд од областа на работ-

ните односи 
2. Беадин Руфат, секретар на ТП „25 Мај“ - Тетово 
- за републички инспектор за труд од областа на работ-

ните односи 
3. Нијази Етеми, досегашен професор по информатика 

во УСО „Кирил Пејчиновиќ" - Тетово, моментално 
не работи 

- за републички инспектор за труд од областа на зашти-
тата при работа 

4. Бари Шабани, досегашен инспектор за труд од обла-
ста на работните односи 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

Подрачна единица - Титов Велес 
1. Стефка Ковачева, досегашен инспектор за труд од 

областа на заштита при работа 
- за републички инспектор за труд од областа на заш-

тита при работа 

Подрачна единица - Штип 

1. Методи Дамјанови, досегашен инспектор за труд од 
областа на работните односи 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

2. Драгица Насева, досегашен инспектор за труд од 
областа на работните односи 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи 

3. Ташко Недков, главен конструктор во РО „Метал-
на“ - Штип 

- за републички инспектор за труд од областа на заш-
тита при работа 

Подрачна единица - Виница 

1. Магдалена Атанасова, досегашен инспектор за труд 
од областа на работните односи и заштита при ра-
бота 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи и заштитата при работа 

Подрачна единица - Гевгелија 

1. Вилија Арнаудов, референт за подготвување седници 
на Собранието на општина Гевгелија 

- за републички инспектор за труд од областа на работ-
ните односи и заштита при работа. 

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

Број 17-2485/5 
3 ноември 1992 година 

Претседател на Владата, С к о п ј е Бранко Црвенковски, с.р. 

1 3 9 8 , 

Врз основа на член 155 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана на 
3 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ 
ИНСПЕКТОРИ ЗА ТРУД ВО МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност да се разрешат следните инспектори за труд во 
Министерството за труд и социјална политика: 

1. Славица Талеска, инспектор за труд од областа на 
работните односи во Републичкиот инспекторат за 
труд 

2. Маргарита Петкоска, инспектор за труд од О6Ј гга 
на работните односи во Подрачната единица Би-
тола. 

3. Јован Велев, инспектор за труд од областа на ра-
ботните односи и заштита при работа во подрач-
ната единица Гевгелија 

4. Ангелка Кузмановска, инспектор за труд во обла-
ста на работните односи и заштита при работа во 
подрачната единица Кратово х 

5. Љупчо Петкуќески, инспектор за труд од областа 
на работните односи во подрачната единица Охрид 

6. Надица Маркоска, инспектор за труд од областа на 
работните односи и заштита при работа во подрач-
ната единица Пробиштип 

Т. Миле Тасев, инспектор за труд од областа на работ-
ните односи и заштита при работа во подрачната 
единица Радовиш 
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8. Љупчо Георгиевски, инспектор за труд од областа 
на работните односи во подрачната единица „Цен-
тар“ Скопје 

9. Галабина Христова, инспектор за труд од областа 
на работните односи и заштита при работа во по-
драчната единица Делчево 

10. Лазар Митев, инспектор за труд од областа на ра-
ботните односи во подрачната единица Кочани 

11. Тихомир Перков, инспектор за труд од областа на 
работните односи во подрачната единица Титов 
Велес 

12. 'Борис Сирачевски, инспектор за труд од областа 
на работните односи и заштита на работа во по-
драчната единица Берово 

13. Сотир Петров, инспектор за труд од областа на 
работните односи и заштита при работа во подрач-
ната единица Валандово 

14. Феризе Елезоски, инспектор за труд од областа на 
заштита при работа во подрачната единица Гости-
вар 

15. Тодор Донев, инспектор за труд од областа на заш-
тита при работа во подрачната единица Кочани 

16. Љупчо Ангеловски, инспектор за труд од областа 
на заштита при работа во подрачната единица 
Охрид 

17. Ѓорѓи Јанушев, инспектор за труд од областа на 
заштита при работа во подрачната единица Стру-
мица 

18. Аниние Ѓорѓиоски, инспектор за труд од областа на 
заштита при работа во подрачната единица Тетово 

19. Владо Татарчев, инспектор за труд од областа на 
заштита при работа во подрачната единица „Чаир“ 
Скопје 

20. Наум Костадинов, инспектор за труд од областа на 
заштитата при работа во подрачната единица „Гази 
Баба“ - Скопје 

21. Владимир Златевски, инспектор за труд од областа 
на заштитата при работа и работни односи во по-
драчната единица Македонски Брод 

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

Број 17-2485/6 Петседател на Владата, 
3 ноември 1992 година Брешко Црвенковски, с.р. 

С к о п ј е 
1 3 9 9 . 

Врз основа на член 153, став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 3 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

1. За потсекретар во Министерството за одбрана 
се назначува д-р АЛЕКСА СТАМЕНКОВСКИ, досега-
шен помошник на републичкиот секретар за народна 
одбрана. 

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

Број 17-2865/6 Претседател на Владата, 
3 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 
1 4 0 0 . 

Врз основа на член 153, став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 3 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

1. За потсекретар во Министерството за одбрана 
се назначува ТОДОРЧЕ МАЛЕЗАНСКИ, досегашен 
преземен работник во Владата на Република Македо-
нија. , 

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

Број 17-2865/7 Претседател на Владата, 
3 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 
1 4 0 1 . 

Врз основа на член 153, став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 3 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА 

КУЛТУРА 
1. За потсекретар во Министерството за образова-

ние и физичка култура се назначува СТАНКА СЛА-
ВЕНСКА, досегашен директор на УСО „Орце Нико-
лов“ - Скопје. 

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

Број 17-3229/2 Претседател на Владата, 
. 3 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 
1 4 0 2 . 

Врз основа на член 158 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За републички, советник во Владата на Репу-
блика Македонија се именува ТАХИР КАДРИУ, пора-
нешен член на Делегацијата на Собранието на СРМ во 
Соборот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ. 

2. Именованиот се распоредува на работи и задачи 
во Министерството за односи со странство. 

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

Број 17-3382/1 Претседател на Владата, 
. 7 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 
1 4 0 3 . 

Врз основа на член 26 став 1 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на И ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За секретар на Владата на Република Македо-
нија се именува д-р ЈОСИФ ТАЛЕВСКИ, досегашен 
редовен професор на Техничкиот факултет во Битола. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. „ -

Број 17—3407/2 Претседател на Владата, 
11 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 
1 4 0 4 . 

Врз основа на член 26 став 1 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СЕКРЕТАР 

НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Д-р НИКОЛА КРЛЕСКИ се разрешува од 
должноста секретар на Владата на Република Македо-
нија. 

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

Број 17-3414/1 Претседател на Владата, 
11 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 
1 4 0 5 . 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИ-

ЗИЧКА КУЛТУРА 

1. КОСАРА ТОЧКОВА се разрешува од должно-
ста помошник на претседателот на Републичкиот коми-
тет за образование, култура и физичка култура. 

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

Број 17-3024/2 Претседател на Владата, 
3 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 
1 4 0 6 . 

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1: СИМЕОНКА ГУЧЕВА се разрешува од долж-
носта помошник на министерот за образование и фи-
зичка култура. 

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

Број 17-3024/3 Претседател на Владата, 
3 ноември 1992 година. Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 
1 4 0 7 . 

Врз основа на член 153, став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3 ноември 1992 година донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО 

ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА 

1. За потсекретар во Педагошкиот завод на Маке-
донија се назначува НИКОЛА ВАСИЛЕВСКИ, разре-
шен од должноста потсекретар во Републичкиот коми-
тет за образование, култура и физичка култура. 

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

Број 17-2729/2 Претседател на Владата, 
3 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

С к о п ј е 
1 4 0 8 . 

Врз основа на член 153, став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3 ноември 1992 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА 
МАКЕДОНИЈА 

1. За помошник на директорот на Педагошкиот 
завод на Македонија се назначува д-р НАСЕ КОНДОВ-
СКИ, досегашен самостоен педагошки советник во Пе-
дагошкиот завод на Македонија. 

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

Број 17-2729/3 Претседател на Владата 
3 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

С к о п ј е 
1 4 0 9 . . 

Врз основа на член 153, став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА 
МАКЕДОНИЈА 

1. За помошник на директорот на педагошкиот 
завод на Македонија се назначува м-р ЈУГОСЛАВ МИ-
НОВСКИ, досегашен самостоен педагошки советник 
во Педагошкиот завод на Македонија. 

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

Број 17-2729/4 Претседател на Владата, 
3 ноември 1992 година БранкоЦрвенковски, с.р. 

С к о п ј е 
1 4 1 0 . 

Врз основа на член 153, став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3 ноември 1992 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА 
МАКЕДОНИЈА 

1. За помошник на директорот на- Педагошкиот 
.завод на Македонија се назначува ГОРИЦА МИЦКО-
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СКА, досегашен самостоен педагошки советник во Пе-
дагошкиот завод на Македонија. 

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

Број 17-3025/2 Претседател на Владата, 
3 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

1411. С К 0 П Ј С 

Врз основа на член 153, став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3 ноември 1992 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
' ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА 
МАКЕДОНИЈА 

1. За помошник на директорот на Педагошкиот 
завод на Македонија се назначува ЕЛЕНА МИХАЈ-
ЛОВСКА, досегашен професор во училиштето за 
средно образование „Орце Николов“ - Скопје. 

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

Број 17-3025/3 Претседател на Владата, 
3 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

С к о п ј е 
1 4 1 2 . 

Врз основа на член 153, став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3 ноември 1992 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА 
МАКЕДОНИЈА 

1. За советник на директорот на Педагошкиот за-
вод на Македонија се назначува СИМЕОНКА ГУЧ-
ЕВА, досегашен помошник на министерот за образова-
ние и физичка култура. 

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

Број 17-3025/4 Претседател на Владата, 
3 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

С к о п ј е 
1 4 1 3 . 

Врз основа на член 5 од Законот за Агенцијата за 
преструктуирање и развој („Службен весник на СРМ“ 
бр. 20/90 и 36/90), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 3 ноември 1992 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА Ј.П. АГЕНЦИЈА З А 
ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ И РАЗВОЈ 

1. За вршител на должноста директор на Јавното 
претпријатие Агенција за преструктуирање и развој, се 
именува ВЛАДИМИР ШАХОВ, заменик на директо-
рот на оваа Агенција. 

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

Број 17-3316/1 Претседател на Владата, 
3 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

С к о п ј е 

1 4 1 4 . 
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 11 ноември 1992 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИН-
СПЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА 

ИНСПЕКЦИЈА 

1. За главен републички инспектор за техничка 
инспекција на Републичкиот инспекторат за техничка 
инспекција, се именува СТРЕЗО БУЦЕВСКИ, досега-
шен главен републички инспектор за техничка инспек-
ција. 

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

Број 17-3299/2 Претседател на Владата, 
11 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

С к о п ј е 
1 4 1 5 . -

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за заштита 
на спомениците на културата („Службен весник на 
СРМ“ бр. 24/73), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана од 11 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД З А ЗАШ-

ТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

1. Се разрешуваат сегашните претставници на 
општествената заедница во Советот на Републичкиот 
завод за заштита на спомениците на културата, поради 
истек на времето за кое се именувани: 

- инж. Антун Мославац, 
- Димитар Малиданов, 
- д-р Иван Микулчиќ. 
2. З а претставници на општествената заедница во 

Советот на Републичкиот завод за заштита на спомени-
ците на културата се именуваат: 

- дипл.инж.арх. Трајко Димитров, пензионер, 
- доц. д-р Елица Манева, професор на филозоф-

скиот факултет во Скопје, 
- доц. д-р Момчило Петревски, декан на Факулте-

тот за ликовни уметности - Скопје. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-2024/2 
11 ноември 1992 година 

С к о п ј е 
1 4 1 6 . ^ ^ 

Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 36 од Законот за општествена 
заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 
40/87; 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија 
на седницата, одржана на 3 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЦА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА КДУ ,ДЕТСКА РАДОСТ“ - ГЕВГЕ-

ЛИЈА 

1. Владата на Република Македонија дава .соглас-
ност на Одлуката на Советот на Комбинираната детска 
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установа „Детска Радост“ во Гевгелија, со која за инди-
видуален работоводен орган на установата е именувана 
ФРОСКА РИСТОВА, педагог. 

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

Број 17-613/9 Претседател на Владата, 
3 ноември 1992 година Б Р а н к о Црвенковски, с.р. 

С к о п ј е 
1 4 1 7 . 

Врз основа на член 36 од Законот за општествена 
заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 
40/87; 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија 
на седницата, одржана на 3 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА З А 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА Р О З А ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за Одлуката на Советот на РО за згрижувала, 

- воспитание и образование „Орце Николов“ - Скопје, со 
која за индивидуален работоводен орган на организаци-
јата повторно е именувана СЛОБОДАНКА ГАЗЕ-
ПОВА, педагог. 

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

Број 17-613/10 Претседател на Владата, 
3 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

1 4 1 8 . С к О П | е -
Врз основа на член 16, став 1 од Законот за сцен-

ско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 
4/86 и 51/88), Владата на Република Македонија на сед-
ницата, одржана на 3 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „БЕЛИ 

МУГРИ“ - КОЧАНИ 

1. Владата на Република Македонија дава согласност 
на Одлуката на Советот на Домот на културата „Бели 
Мугри“ во Кочани, со која за индивидуален работово-
ден орган на Домот повторно е именуван Благој Пенов, 
професор по филозофија. 

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

Број 17-614/7 Претседател на Владата,1 

3 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 
С к о п ј е 

1 4 1 9 . 

Врз основа на член 16, став 1 од Законот за сцен-
ско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 
4/86 и 51/88), Владата на Република Македонија на сед-
ницата, одржана на 3 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА З А 

ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА КУЛТУРНИОТ ЦЕНТАР „25 МАЈ“ 

ВАЛАНДОВО 
1. Владата на Република Македонија дава согласи 

ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе при 

Културниот центар „25 Мај“ - Валандово“, со која за 
индивидуален работоводен орган на Центарот пов-
торно е именуван Леонид Манчев, наставник по му-
зичко воспитување. 

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

Број 17-614/8 Претседател на Владата, 
3 ноември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

1 4 2 0 . С К 0 П Ј С 

Врз основа на член 155 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 3 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ З А НАЗНАЧУВАЊЕ 
УРБАНИСТИЧКИ И ГРАДЕЖНИ ИНСПЕКТОРИ 
ВО ПОДРАЧНИТЕ ЕДИНИЦИ НА МИНИСТЕР-
СТВОТО З А УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, 

СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА 
I. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност за урбанистички и градежни инспектори во по-
драчните единици на Министерството за урбанизам, 
градежништво, сообраќај и екологија да бидат назна-
чени и тоа: 

1. Наталија Јаневска, дипл. инженер архитект 
- за урбанистички инспектор за општина Гостивар 

2. Ѓурковски Митре, дипл. инженер архитект 
- за урбанистички инспектор за општина Гостивар 

3. Џемаили Сервет, дипл. градежен инженер 
- за градежен инспектор за општина Гостивар 

4. Стојановски Ацо, дипл. градежен инженер 
- за урбанистичко-градежен инспектор за општина 

Кратово 
5. Стојковски Гроздан, дипл. градежен инженер 

- за градежен инспектор за општина Титов Велес 
6. Ѓорѓиев Љупчо, дипл. градежен инженер 

- за градежен инспектор за општина Титов Велес 
7. Трампов Кирил, дипл. градежен инженер 

- за градежен инспектор за општина Гевгелија 
8. Стојановски Никола, дипл. инженер архитект 

- за градежен инспектор за општина Кичево 
9. Арсовски Јордан, дипл. градежен инженер 

- за градежен инспектор за општина Куманово 

II. ,Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-2036/3 „ 
3 ноември 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Бранко Црвенковски, с.р. 

1 4 2 1 . 

Врз основа на член 155 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 3 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ З А Н А З Н А Ч У В А Њ Е 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСПЕКТОР ВО ПОДРАЧНАТА 
ЕДИНИЦА НА МИНИСТЕРСТВОТО З А ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

ВО КИЧЕВО 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за земјоделски инспектор во подрачната единица 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-

/ 
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стопанство во Кичево да биде назначен Славе Пиперко-
ски, досегашен раководител на Работната единица на 
Л О С „Кооперација4' - Тетово во Кичево. 

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

Број 17-2411/2 
3 ноември 1992 година Претседател на Владата, 

С к о п ј е Бранко Црвенковски, с.р. 

1 4 2 2 . 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 3 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ШУМАРСКИ ИНСПЕКТОР ВО ПОДРАЧНАТА 
ЕДИНИЦА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

ВО ГЕВГЕЛИЈА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за шумарски инспектор во подрачната единица на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство во Гевгелија да биде назначен Илија Танев, 
досегашен раководител за експлоатација, пошумување 
и одгледување на шуми во Шумското стопанство „Ко-
жуф" Гевгелија. 

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

Број 17-2411/3 
3 ноември 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1 4 2 3 . 

Врз основа на член 24 од Законот за Центарот за 
образование на кадри за безбедност и општествена са-
мозаштита („Службен весник на СРМ“, бр.10/84 и 36/ 
88), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 7 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЦЕНТАРОТ З А ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ 
З А БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШ-, 
ТИТА „ЕЛИСИЕ ПОПОВСКИ-М АРКО“, СКОПЈЕ 

1. Д-р Ѓоко ТОЗИ се разрешува од должноста ди-
ректор на Центарот за образование на кадри за безбед-
ност и општествена самозаштита „Елисие Поповски -
Марко“ - Скопје. 

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

Број, 17-3247/2 
7 ноември 1992 година 

С к о п ј е 

1 4 2 5 . 

Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 24 од Законот за Центарот за 
образование на кадри за безбедност и општествена са1 

мозаштита („Службен весник на СРМ“, бр. 10/84 и 36/ 
88), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 7 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ З А 
ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ З А БЕЗБЕДНОСТ И 
ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА „ЕЛИСИЕ ПО-

ПОВСКИ - МАРКО“ - СКОПЈЕ 

1. За директор на Центарот за образование на ка-
дри за безбедност и општествена самозаштита „Елисие 
Поповски - Марко“ - Скопје, се именува м-р Грозде 
Цветковски, началник на Управата за стручно-анали-
тички и истражувачки работи во Министерството за 
внатрешни работи. 

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

Број 17-3365/1 „ ' 
7 ноември 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1 4 2 4 . 

. Врз основа на член 58 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78, 43/78, 35/ 
85,17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА И РЕХАБИ-

ЛИТАЦИЈА „БАЊА БАНСКО“ - СТРУМИЦА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работниците на Заво-
дот за заштита и рехабилитација „Бања Банско“ -
Струмица, со која за индивидуален работоводен орган 
на Заводот повторно е именуван П А Н Ч О ВАСИЛЕВ-
СКИ, наставник по музика. 

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

Број 17-612/8 
7 ноември 1992 година 

С к о п ј е 

1 4 2 6 . 

Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 36 од Законот за општествена 
заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 
40/87; 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7 ноември 1992 година, донесе 

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

ОРГАН НА КДУ „БРЕШИА" - ДЕБАР 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работната заедница на Комбини-
раната детска установа „Брешиа" - Дебар, со која за 
индивидуален работоводен орган на установата е име-
нувана ШИРЕТЕ ГРАЖДАНИ, досегашен вршител на 
должноста директор на установата. 

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

Број, 17-613/11 
7 ноември .1992 година 

С к о п ј е 
Претседател на Владата 

Бранко Црвенковски, с.р. 
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1 4 2 7 . 

Врз основа на член 155 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ ВО МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШ-
ТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА - ПОДРАЧНА 

ЕДИНИЦА БИТОЛА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за инспектор за патен сообраќај во Министер-
ството за урбанизам, градежништво, сообраќај и еко-
логија - подрачна единица Битола, да биде назначен 
ВЛАДО ЛАСОВСКИ, досегашен преземен работник 
во Министерството за урбанизам, градежништво, соо-
браќај и екологија - подрачна единица Битола. 

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

. Број 17-2908/3 
7 ноември 1992 година Претседател на Владата 

С к о п ј е Бранко Црвенковски, с.р. 

1428. „ - - - . -
Врз основа на член 35 од Законот за библиотеч-

ната дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 35/84 и 51/ 
88), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 ноември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА „ИС-

КРА“ - К О Ч А Н И 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на Матичната библиотека 
„Искра“ - Кочани, со која за индивидуален работово-
ден орган повторно е именуван Костадин Романов, про-
фесор по педагогија. 

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

Број 17-1569/3 
11 ноември 1992 година Претседател на Владата 

С к о п ј е Бранко Црвенковски, с.р. 

луката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
се постави прашањето за нејзината согласност со член 
52 став 1 и 4 од Уставот на Република Македонија. 

4. На седницата Судот утврди дека Одлуката е 
донесена на 28 февруари 1992 година и дека во член 11 
од Одлуката е предвидено таа да влезе во сила со денот 
на донесувањето, а да се применува од 1 јануари 1992 
година. Исто така, Судот утврди дека во член 13 од 
Одлуката е предвидено таа да се објави во .,Службен 
гласник на Општина Делчево“ и дека Одлуката е обја-
вена на 9 март 1992 година. 

Според член 52 став 1 и 4 од Уставот прописите се 
објавуваат пред да влезат во сила и не можат да имаат 
повратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога . 
тоа е поповолно за граѓаните. 

Со оглед на тоа што со член 11 од Одлуката се 
предвидува нејзино влегување во сила со денот на доне-
сувањето, а не по објавувањето и да се применува пред 
влегувањето во сила, Судот оцени дека таа одредба од 
Одлуката не е во согласност со означените уставни 
одредби, поради што Одлуката не можела да се приме-
нува пред нејзиното објавување. 

Врз основа на изнесеното,, се одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

У.бр.111/92 
18 ноември 1992 година Претседател 

С к о п ј е н а Уставниот суд на Република 
Македонија, 

м-р Јордан Арсов, с.р. 

1429. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

нова на член 112 став 2 од Уставот на Република Маке-
донија и член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 
ноември 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 11 од Одлуката за висината 
на надоместокот за употреба на уредено градежно зем-
јиште за 1992 година, донесена од Собранието на Опш-
тината Делчево на 28 февруари 1992 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во „Службен гласник на 
Општина Делчево“. 

3. Уставниот суд на "Република Македонија, со Ре-
шение У.бр.111/92 од 30 септември 1992 година, поведе 
постапка за оценување уставноста на одредбата од од-

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА З А НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА УТВРДЕ-
НИТЕ ДАВАЧКИ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ПРИ УВО-

ЗОТ НА ДЕРИВАТИ НА НАФТА 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во Уредбата за изменување на Уред-
бата за начинот на плаќање на утврдените давачки што 
се плаќаат при увозот на деривати на нафта („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 72/92), е поткрадната грешка, поради 
што се дава исправка на Уредбата за изменување на 
Уредбата за начинот на плаќање на утврдените давачки 
што се плаќаат при увозот на деривати на нафта. 

1. Во член 1, во потточка „а“, во алинеја 4 наместо 
броевите „142,086, односно 116,795" треба да стојат 
броевите: „124,324 односно 102,195", а во алинеја 6, 
наместо бројот „19,364" треба да стои бројот „16,818". 

2. Во потточка „в“, алинеја 2 наместо бројот 
„139,107" треба да стои бројот „131,107", а во алинеја 4 
наместо броевите: „85,980 односно 70,676" треба да сто-
јат броевите: „89,532 односно 73,596". 

Скопје 25.11.1992 година Од Владата на Република 
Македонија 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд се води постапка за утврдување на 

смртта на лицето Љазими Шенази од с. Лакавица - ЈЈрсти-
варско, по предлог на предлагачот Љазими Атем од 
истото село. 

Се повикува лицето Љазами Шенази од татко 
Атем и мајка Бастрије, роден на 26.IX.1975 година, во 
с. Лакавица - Гостиварско, каде што имал последно 
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живеалиште, во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ“ и на оглас-
ната табла во судот, да се јави во Општинскиот суд во 
Гостивар. Истовремено, судот ги повикува сите лица 
што знаат за неговиот живот да му соопштат на овој 
суд. По истекот на рокот од 15 дену, доколку повика-
ното лице не се јави пред овој суд, ќе се утврди дека е 
умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 167/92. 
(309) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ 

Пред Општинскиот суд во Кавадарци се води по-
стапка за поништување на спогодба по тужбата на ту-
жителот Стојанова Роска, ул . „Бошко Буха“ бр. 2, и 
Трајкова Донка, ул. „16 јуни“ бр. 36/а, и двете од Кава-
дарци, против тужениот Стојков Блажо од Кавадарци, 
со непозната адреса во Шведска, 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок 
да ја достави својата адреса на живеење. 

Доколку не се јави во рок од 15 дена, за привремен 
застапник ќе му биде поставен адвокатот Томе Спанџов 
од Кавадарци кој ќе ги застапува неговите интереси до 
правосилното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Кавадарци, П. бр. 284/91. 
(313) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ 

Пред овој суд е заведен спор по тужбата на тужи-
телката Атанасова Босилка од Радовиш, ул. „22 Декем-
ври“ бр. 4, против тужениот Ацо Трајанов - Габреша-
нец од Радовиш, сега на привремена работа во Герма-
нија со непозната адреса. 

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

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 во Радовиш, П. бр. 610/92. 
(311) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води брако-
разводен спор по тужбата на тужителот Спировски Јо-
ванче од с. Доброште - Тетово, против Зорка Спиров-
ска, од с. Доброште, сега со непозната адреса во Бер-
лин - Германија. 

Се повикува тужената Зорка Чедомир Спировска, 
родена Јаниќијевиќ од с. Доброште, а сега со непозната 
адреса, да се јави до Општинскиот суд во Тетово во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот 
рок да одреди полномошник. Доколку не се јави и н е . 
одреди полномошник, преку Центарот за социјална ра-
бота во Тетово ќе и биде одреден привремен застапник 
кој ќе ја застапува до правосилното окончување на спо-
рот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр.. 1432/92. 
(312) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Пред Општинскиот суд во Штип се води постапкта 
в за развод на брак по тужбата на тужителот Гошев Тони 

од Штип против тужената Ѓошева (Пападопулу) Васи-
лики од Штип, сега со непозната адреса на живеење во 
странство. 

Се повикува тужената бошева (Пападопулу) Наси-
лни! да се јави во овој суд во рок од 30 дена од денот на 

објавувањето на огласот и да достави адреса или по-
стави полномошник. Доколку не се јави во рок од 30 
дена и не достави адреса или не овласти полномошник, 
судот ќе и постави привремен застапник, кој ќе ја заста-
пува во оваа постапка. 

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 959/92. (310) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во битола, со решението Срег.бр 

1426/92, на регистарска влошка бр. 1-5268. го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за услуги, 
трговија на големо и мало и увоз-извоз „ Л И М И - К О М П А Н И " , н.о.. 
ул. „Славко Лумбарковски" бр. 13, Битола. Основач е Хрони Лилјана. 

Дејности: 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070120, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212 , 070213, 070214, 070219, 070221, 070222 , 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 
110303, 110309, 110908, 070310, 070320; посредување и застапување, 
меѓународна шпедиција; малограничен промет. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1426/92. (2861) 

Окружниот стопански суд во Штип, го заниша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за промет 
на големо и мало, 
увоз-извоз „ЈАСМИНА“, п.о., ул. „Крушевска република'4 бр. 13, Бс : 

рово. 
Дејности: 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122. 

070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 
070223 , 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080129 , 080190, 080201, 080202, 090140, 090150, 090160, 090209, 110309, 
110909,070310,070320. 

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет, претпријати-
ето одговара со сите свои средства, п.о., а за обврските на претпријати-
ето, основачот не одговара. 

Претпријатието во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет ќе го претставува и застапува Јасмина Радинска, со 
неограничени овласувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (2862) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 8185/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-21786-0-0-0, го заниша во судскиот 
регистар основањето на Трговското прети риј атијатие „Медиком", 
Д .О .О. , ул. „Моша Пијаде“ бб, ламела 1/1-8, Кавадарци. Претпријати-
ето е основано со акт за основање од 2.VII. 1992 година, а основачи се 
Саша Петров, Јордан Петров и Соња Милкова. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129 , 070132, 070140, 070221, 
070222 , 070223 , 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 
110309, 110909; надворешна трговија: 070310, 070320; застапување на 
странско лице; продажба на стоки од консигнациони складови; посреду-
вање; реекспорт. 

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

трговски промет е Саша Петров, директор, без ограничувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 8185/92. (2863) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
3018/92, на регистарска влошка бр. 1-6456, го заниша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за промет и услуги, увоз-извоз 
„ВИДОБИШТА", п.о., ул. „Марко Цепенков“ бр. 82, Охрид. 

Дејности: 07011, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221. 070222, 070224, 
070225 , 070226 , 070229. 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 
060502, 090150, 012623. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Снежана Димоска, основач и директор на претпријатието, со 

неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности л.к. бр. 
110444 и МБ (Ш6967435003, СВР-Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 3018/92. (2864) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
2086/92, на регистарска влошка бр. 1-5746, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Услужното прометно претпријатие „СОФИЈА“, 
п.о., ул. ,.Цар Самуил“ бр. 82, Охрид. Основач е Кочо Паскали, со 
одлука од 12.V.1992 година. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125 , 070126. 070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070213 , 070214, 070221, 070222, 070223 , 070224 , 070225. 070226, 
070229, 070230 , 070240, 070250, 080111, 080112 , 080,113 , 080114, 080119, 
080121, 080129 , 080190, 080201, 080202, 070310, 070320. 090209, 012001, 
012002,110309. 
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Полни овластувања, полна одговорност 
Кочо Паскали 
Од Окружниот стопански суд но Битола. Г р е г П р 2086/92 (2865) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша но судскиот реги-
стар основањето на Трговското претпријатие „К АМ Б У Р И “ , увоз-иј-
воз, П.О. бул. „ ЈНА“ бр. 20/18, Штип. Основач е Зиков ЈБупчо 

Дејности: 070111,070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125 , 070126,^)70127, 070128, 070129 , 070132 , 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222 , 070223 , 070224. 
070225, 070226 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260 , 080190, 080201, 
110309, 070310, 070320; малограничен промет со Бугарија, посредување, 
истапување ; реекспорт. 

Неограничени овластувања; потполна одговорност. 
Зиков ЈБупчо, директор и застапник во надворешно-трговскиот 

промет, со неограничени овластувања при застапувањето. 
О д Окружниот стопански суд во Штип, ' (18%) 

Окружниот стопански суд во Штип, го заниша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатието во приватна сопственост за трго-
вија на големо и мало „ М А Ц О - К О М Е Р Ц " , увоз-извоз, ул. „Миро 
Карага“ бр. 190, Пробиштип. Основачи се: Маиов Влатко , л .к .бр 
24500 и Маџов Митко, л .к . бр. 31135, со вкупен основачки влог од 
16.000 денари. 

' Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 
070132, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070219, 07022, 
070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 06050, 110909, 070226, 070229, 
070230, 070250, 070260, 060502, 070310, 070320, 110302, 110303, 110309, 
110404, 110620; надворешен трговски промет: 070310 надворешната трго-
вија со прехранбени производи; 070320 надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 

Неограничени овластувања; потполна одговорност. 
Маџов Влатко, директор и застапник во надворешно-трговскиот 

промет, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, (1897) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за произ-
водство и трговија, увоз,-извоз „ З И П I" , П . О . , ул. „Коле Неделковски“ 
бр. 23, Штип. Основач е Кировска Искра . 

Дејности: 013021, 013010, 013099, 060502, 060503, 060602, 07011 
070111, 070112, 070113 , 070114, 07012, 070122, 070123 , 070124 , 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150 
070021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070022, 070221 070222 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250 070260' 
070310, 070320, 030003 , 020110, 08011, 08012, 080111, 080121,' 080122' 
080129, 08020, 080201, 080202, 090121, 090131, 090132, 090140 090171 
090172, 090179, 090201, 090209, 110309, 110903, 110905, 110909 012310 
012321, 012323, 012611, 012622, 012623, 011941, 011949. 

Неограничени овластувања; потполна одговорност. 
Директор и застапник е Кировска Искра , без ограничувања. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, (1940) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги-
стар проширувањето на дејноста на Производното, прометно претпри-
јатие „Кара-Орман" во приватна сопственост со Ц . О с. Стар Караор-
ман. 

Дејности: 012310, 013099 . 013121, 013200, 080190, 110909. 070112, 
070113, 070114, 070122 , 070126, 070128, 070129 , 070131, 070132, 070213. 
070214, 070226, 070228, 070250. 070260; малограничен промет со Буга-
рија; реекспорт; посредување во меѓународниот промет со стоки и 
услуги; консигнација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, (1995) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за промет, услуги, производство и 
извоз-увоз „ М И С А Б О " , П,О. ул. „5 Ноември“ бр. 79, Струмица. Осно-
вач е Делев Митко, основано со одлука бр 01-01 од 15. V. 1992 година. 

Дејности: 020110. 020121. (120131, 020140 , 012322 , 012613 , 012621, 
012622, 012623, 012624 , 012820. 012830, 060501, 060502 , 060503. 060601, 
070111, 070112, 070113, 070114 , 070121, 070122 , 070123 . 070124, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214 , 070219, 070221, 070222. 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113 , 080114, 080119, 
080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090124 , 090129 , 090131, 090133. 
090139, 090140, 090150, 090209, 110303, 110301, 110302, 110309, 110909; 
дејности во надворешен промет: 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Делов Митко, директор, со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (2010) 

Окружниот стопански суд но СКОПЈС, СО решението Г р е г бр 
3920/92, на регистарска влошка бр 1-19887-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на I ргхжското претпријатие „РАД - П Р О М Е Т ' . 
увоз - И З В О З . д о о . бул „ А В Н О Ј “ 114, Скопје Основачи се „Р АД -
П Р О М Е Т ' , белград, Павлина Наковска - К а т о в с к и , Бојанка Поповиќ 
и Зоран Цветковски од Скопје 

Дејности 07011, 070112, 070114, 070122, 070123, 070125. 070126. 
070127, 070128, 070129,.070211, 070212 , 070213, 070214, 070219, 070226. 
070229, 110303. 110309, 110909, 110620; дејности во надворешниот про-
мет 070310, 070320; посредување и застапување во промет со стоки и 
услуги. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своЈа сметка, а за обврските сторени кон трети лица 
претпријатието одговара со целиот имот ... 

Лице овластено за застапување е Павлина Паковска - К а т о в с к и , 
в.д. директор , со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег . бр. 3920/92 (2697) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег. бр. 
2799/92, на регистарска влошка бр. 1-16847-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„ Ц В Е Т “ , експорт - импорт, д .о .о . , ул. „Илинденска“ бр. 22, с. Стај-
ковци, Скопје. Основач е З о р а н Цветковски. 

Дејности: 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, 110309, 110909, 
110302, 080190 , 060602, 020110, 020121, 020140, 013909, 013030, 013115; 
013021, 013121, 013050, 013041, 090123, 090171, 090181, 090189, 050302. 
013400, 011941, 011949; дејности во надворешниот промет: 070310. 
070320; посредување во прометот со стоки и услуги; застапување во 
прометот со стоки и услуги. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка , а за обврските сторени кон трети лица 
претпријатието одговара со целиот имот. 

Лице овластено за застапување е Зораи Цветковски , директор , со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег . бр . 2799/92 (2699) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег . бр. 2042/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4738-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Приватното трговско претпријатие „ Л И С А Н Т Р Е Ј Д “ , 
увоз - извоз, П . О . , ул. „Маршал Тито“ бр. 35, Штип. Основач е Лидија 
Влахова, со л .к . бр. 102139, издадена од УВР Штип. 

Дејности: 0 7 0 Ш , 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; надво-
решно трговско работење: 070310, 070320. 

Неограничено овластување; потполна одговорност . 
Лидија Влахова, директор на претпријатието, ќе го застапува 

како во внатрешниот така и во надворешниот трговски промет , неогра-
ничено. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег . бр. 2042/92 (2700) 

Окружниот стопански суд во Битола , со решението Срег . бр. 
2818/92, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Градежното занаетчиско претпријатие „ Р А Б О Т Н И К “ , со ц .о . . ул. , Л е -
нинова“ бб, Битола. 

Проширување на дејности: 0701 И , 070112, 070113, 070114, 0702П , 
070212, 070213, 070214,070219. 

О д Окружниот стопански суд во Битола , Срег . бр . 2818/92 (2701) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2824/92, на регистарска влошка бр. 1-6302. го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Приватното претпријатие за трговија на големо и 
мало и увоз - извоз , ,КОРДА“ , п.о . , ул. „Кузман Јосифовски - Питу“ 
бр. 5, Битола . Основач е Калиопи Пили - Кузева. 

Дејности: 080190, 080201, 080202, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122 , 070123, 070124 . 070125. 070126, 070127 . 070128. 070129, 
070132 , 070140 , 070150, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 
070222 , 070223 , 070224, 070225, 070226, 070229, 070230 , 070240. 070250, 
070260,110903,110909. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Калиопи 

Цили - Кузева. 
Од Окружниот стопански суд во Битола . Срег. бр . 2824/92 (2704) 

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег . бр. 
8761/92, на регистарска влошка бр. 1-21907-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието во мешовита сопственост за 
производство, трговија на големо и мало, извоз - увоз „ М Е Л Б А Т -
М А К “ , - Д . О . О . , ул. „4-ти Јули“ бр. 4-1/15, Скопје . Основачи се: „ВУ-
Н Е Л “ . Претпријатие за производство, внатрешна и надворешна трго-
вија, со потполна одговорност, бул. „Маркс и Енгелс" бр . 9, Нови Сад. 
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ЗПРУ „МЕЛБАТ“, Маркетинг за електрични батерии! бул. „Маркс и 
Кителе“ бр. 9, Нови Сад и Властимир Ампов, ул. „Никола Карев“ 6-3-1/ 
9, Пробиштип. Претпријатието е основано со договор за основање, 
склучен помеѓу основачите од 6.VII. 1992 година. 

Дејности: 011092, 013500, 090121, 090129, 090139, 110401, 110402, 
110403, 110404, 110611, 110620, 110901, 110909 , 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, 070310, 070320; реекспорт; застапување на 
страни фирми; посредување во прометот со стоки од иностранство; 
консигнациона продажба. 

Основачите вложуваат основни средства во вкупен износ од 
2.160.000,00 денари. Во правниот промет настапува со неограничени 

овластувања и одговара потполно со својот имот. 
Претпријатието го застапува директорот Властимир Ампов, кој 

во правниот промет со други лица има неограничени овластувања, како 
и во надворешно - трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег. бр. 8761/92 (2752) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2160/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4831-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Производното и трговско претпријатие на големо и 
мало, увоз - извоз „АСТОН“, со П.О., со Босилово, Струмица. Осно-
вачи се: Васе Трендов, л.к. бр. 148541 и МБ 1402970460017 и Зоранчо 
Трајков, л.к. бр. 187498 и МБ 280696М60034, издадени од УВР Стру-
мица. 

Дејности: 02011, 020110 , 02012 , 020120, 02013 , 020130, 02014, 
020140, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121. 
070122, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 0702, 07021, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 
07015, 070150, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 0703, 07031, 070310, 
07032, 070320; малограничен промет со Бугарија и Грција; 0801, 08011, 
080111, 08012, 080121. 080129, 110309. 

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

Васе Трендов, директор како и 'застапник во надворешно - тргов-
скиот промет, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2160/92 (2753) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2205/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4870-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на 
големо и мало „ЕМИРИЦА“, п.о., с. Милино, Свети Николе. Осно-
вачи се. Стојчев Герасим и Стојчев Саша, со договор за основање од 
30. VII. 1992 година. 

Дејности: 070111, 070112 , 070113, 070114. 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070132, 070211. 070212, 070213 , 070219, 
070221, 070223, 070224, 070222, 070225. 070229, 070250, 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските со трети /кица одговара во 
висина на својот влог. 

Лице овластено за застапување е Стојчев Герасим, директор, со 
неограничени овластувања, во внатрешниот и надворешно - тргов-
скиот промет, во рамките на дејноста. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2205/92 (2754) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2183/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4851-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието за промет на големо и мало „Блан“, 
увоз - извоз, со П.О. , с. Лозово, општина Св. Николе. Основач е 
Блажо Ангеловски. 

Дејности: 070111, 070112, 070113! 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 07014, 070140, 
070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226. 07(1229, 07023, 070230, 
07025, 070250, 0703 Г, 070310, 07032, 070320. 

Во правниот промет со трети лида претпријатието има неограни-
чени овластувања, а за своите обврски одговара со целиот свој имот. 

Блажо Ангеловски, директор, во застапувањето и потпишува-
њето во внатрешното и надворешно - трговското работење. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2183/92 (2756) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7344/92, на регистарска влошка бр. 1-21147-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското, производство, услужно претприја-
тие ,ЏОРЏ-КОМЕРЦ", Ц.О., с. Тимјаник, Неготино. Претпријатието 
е основано со акт за основање од 17.VI. 1992 година, а основач е Ѓорѓи 
Стојанов. 

Дејности: 012321, 012323, 013500, 01311, 013113, 013114, 020110, 
020121, 020131, 020140, 020202, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 
060601, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070132, 070140, 070211, 070212 , 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080111, 080114, 080119, 080129, 080190, 080201, 

080202, 080121, 080123, 080124, 090131, 090132, 090139, 090201, 090209, 
110301, 110302, 11303; надворешна трговија: 010310, 070320; продажба 
на стоки од консигнациони складови; посредување; меѓународен тран-
спорт на стоки и патници; туристички работи со странство; меѓуна-
родна шпедиција; сообраќајно-агенциски работи; застапување; мало-
граничен промет со прехранбени и непрехранбени производи со Грција, 
Бугарија и Албанија. 

Претпријатието во приватниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. З а обврските сторени во приватниот промет 
претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
П|Х)мет е Ѓорѓи Стојанов, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7344/92. (2948) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
3212/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното 
претпријатие за трговија на големо и мало „ПЛИМУТ", увоз-извоз, 
П .О. , ул. „Благоја Николоски“ бр. 29, Прилеп. Основач е Мијачески 
Марјан, со л.к. бр. 199459 и М Б 2409960440059, МВР Прилеп. 

Дејности: трговија на мало 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070132, 
070140; трговија на големо 0702,070211, 070212, 070213, 070214,070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 
080190, 070310 надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 
надворешна трговија со непрехранбени производи; меѓународна шпеди-
ција. 

Полно овластување; полна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Мијачески Марјан, директор. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3212/92. (2949) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
3264/92, на регистарска влошка бр. 1-6666, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за произ-
водство, промет и услуги „МАТРАК - КОМЕРЦ' 1 , со П.О. , ул. „Егеј-
ска“ бр. 24, Прилеп. Основач е Матракоски Димче, со л.к. бр. 193520 и 
М Б 0903963440014. 

Дејности: 050100, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223 , 070224 , 070225, 070226, 070230, 070250, 070310, 070320, 080190, 
080201, 090110, 090212, 090129, 110309. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Матрако-

ски Димче. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3264/92. (2950) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 2863/ 
92 ; на регистарска влошка бр. 1-17743-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„Албатрос" експорт-импорт д.о.о. Скопје, бул. „3-та Македонска бри-
гада“ 23/11, а основач е Павлина Паковска - Катовски од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070119, 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, 
110309, 110909, 110302, 013400, 090123, 090171, 090181, 090189,ч 050302, 
020110, 020121, 020140, 013909, 013030, 013155 , 011941, 011949, 013а21, 
013021. 

Дејности на претпријатието во надворешниот промет се: 070310, 
070320, посредување во прометот со стоки и услуги, застапување во 
прометот со стоки и услуги. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието ќе истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските сторени кон трети лица 
претпријатието ќе одговара со целиот имот. 

Лице овластено за застапување е Павлина Наковска - Каштовски, 
директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2863/92. (2698) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 8379/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-21509-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие и запишување право на надво-
решно работење под фирма: Друштво со ограничена одговорност за 
инжинеринг, градежништво и .трговија „Вардар-Градба" ескпорт - им-
порт Д .О .О . - Скопје, Бул. „Партизански одреди“ бр. 80, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање а основач е: 
Акционерското друштво за завршни работи во градежништвото на 
Југославија, „Заврај" - Белград. 

, Дејноста: 110104, 050100, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070260, 
110302, 110303, 110309, 110909, 110905, 070310, 070320, изведување на 
инвестициони работи во странство, застапување на странски лица, про-
дажба на стоки од консигнациони складови, посредување во над во-
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решно трговски промет, реекспорт. Неограничени овластувања. Це-
лосна одговорност. Лице овластено за застанување во надворешен про-
мет е Весна Ѓорѓиоска, е.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8379/92. (2644)) 

Неограничени овластувања; потполна одговорност. 
Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот про-

мет с Ристо Русев, директор, со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Штип (2494) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 8108/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-21257-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатие за производство, транспорт и 
трговија „Скај холдинг“, Д.О. , Скопје. 

Дејности: 011723, 011724 , 011729, 011910, 011920, 011930, 011941, 
011949, 012310, 012321, (Ј12323, 012322, 012324 , 013400, 060201, 060202, 
060301, 060401, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114. 
070121, 070122, 070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129., 
070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219 , 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080201, 
080202 , 090202, 090209, 110302, 110303, 110309, 110909, 070240, 070310, 
070320; услуги во надворешно-трговскиот промет во рамките на дејно-
стите; посредување и застапување во прометот со стоки и услуги; мар-
кетинг; меѓународна шпедиција; трустички услуги, услуги за превоз на 
патници и стока во меѓународниот друмски сообраќај; услуги рента-а-
кар. 

Во правниот промет одговара со својот имот, а со трети лица 
наст-апува во свое име и за своја сметка. 

Радослав Арсевски, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8108/92 (2490)) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 6167/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-20881-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „ВЛА-
КОМ ", експорт-импорт, Д . О . О . , ул. „Филип Филиповиќ" бр. 3, Скопје. 
Претпријатието с основано со акт за основање, а основач е Владимир 
Соколовски. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 0701212, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127 , 070128. 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260 , 080111, 080112, 
080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123 , 080129, 080190, 080201. 
080202. 090209, 110302, 110309, 110903, 110904, 110909; дејности во над-
ворешно-трговски промет: 070310 надворешна трговија со прехранбени 
производ; 070320 надоврешна трговија со неирехрабнени производи; 
застапување и посредување во прометот со стоки и услуги; реекспорз, 
консигнација. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица има неограни-
чени овластувања, а за обврските кон трети лица одговара со целиот 
свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет е Владимир Соколовски, работоводен орган, со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6167/92 (2491) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 6764/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-5657-0-0-0, го з а п и ш а во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Производственото - прометно, 
проектанско, монтажноинсталатереко и инженеринг претпријатие 
„ПРОМОНТИНГ", ц.о., бул „АВНОЈ“ бр. 86-Н/14, Скопје. 

Дејноста се проширува со 0701. 07011, 070111, 070112, 070113, 
070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 
070213. 070214,070219,.070221, 070222, 070226, 070229; дејност во надво-
решно-трговски промет: 070310, 070320; застапување и посредување. 

Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот про-
мет е Петрунов Чедомир, директор на претпријатието, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6764/92 (2492)) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 580/ 
92, на регистарска влошка бр 1-1400-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар ,промената на „ ПАЛАСТУРИСТ", А.Д. за туризам и угостител-
ство, П.О., Градски трговски центар, кула 111/3, Скопје. 

Се брише досегашниот-застапник во внатрешно и надворешно-
трговски промет Вања Битољану, директор без огрничување, а се запи-
шува новиот застапник Биљана Пантова, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во С.копје, Срег. бр. 580/92 (2493) 

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трго-
вија на големо и мало, увоз-извоз „РУМА“, П.О., ул. „Благој Мучето“ 
46/3. Струмица. Основач е Ристо Русев. 

Дејности: 07011, 070112, 070111, 070113. 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07025, 070250, 08012, 
080121. 080122, 08019, 080190, 08020, 080201, 080202, 030003, 0703. 07031, 
070310, 07032, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своЈа сметка. Основачите за обврските на прстириЈатието 
не одговараат. 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 25-35/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-1184-2-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар Деловната единица, Ветеринарен институт „СКОПЈЕ“, П,.О., ул. 
„Лазар Поп Трајков“ 5-7, Деловна единица, Завод за дијагностика и 
биотехнологија, ул. „Лазар Поп Трајков 5-7, Скопје. 

Дејност: 120203. 
Лице овластено за застапување е Михаил Данев, раководител кој 

одговара за материјалното и финансиското работење на Заводот. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2535/92 (2495) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 2536/ 
92. на регистарска влошка бр. 1-1184-1-0-0, ја запиша ро судскиот реги-
стар Деловната единица, Ветеринарен институт „СКОПЈЕ“, Ц.О,, ул. 
„Лазар Поп Трапов“ 5-7, Деловна единица, Завод за репродукција, ул. 
„Лазар Поп Трајков“ 5-7, Скопје. 

Дејност: 120203. 
Лице овластено за застапување е Коле Поповски, раководител 

КОЈ одговара за материјалното и финансиско работење на Заводот. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2536/92 (2496) 

Окружниот стопански суд во Скоце со решението Срег. бр. 7630/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-11133-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на основачите на Трговското претпријатие за про-
мет на големо, мало и увоз-извоз „МИК - 2001". н.о., ул. „Желево“ бр. 
3/3-1, Скопје. 

Во претпријатието од 1.VI.1992 година како основачи пристапу-
ваат Јанчев Влатко и Јанчев Ване. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7630/92 (2497) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7855/92, на регистарска влошка бр. 1-21004-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Станбената задруга „МОДИНГ", п.о., ул. 
„167" бр. 18, Тетово, со договор за основање бр. 01-01 за станбена 
задруга во приватна сопственост од 29.VI. 1992 година. „ 

Дејности: вршење на инвеститорски работи за изградба на се : 

мејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку 
истите се наоѓаат во станбената задруга во која се наоѓаат и становите 
на членовите на станбената задруга; организирање на цггедење за стан 
за членовите на задругата; купување на станбени згради и станови, 
како и деловни простории, доколку истите се предвидени во станбената 
зграда во која се наоѓа и станот на членот станбената задруга заинтере-
сиран за вршење на дејности со личен труд, од општествено-правно 
лице за потребите на своите членови; набавување на градежнен и друг 
материјал и елементи потребни за изфадба на станбени згради, станови 
и деловни простории за своите членови; одржување на станбени згради 
и станови на членовите на станбената задруга. 

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет задругата 
одговара со сиот свој имот, а за тие што не можат да се намират од 
имотот на задругата, одговараат задругарите до висината на основач-
киот влог. 

Лице овластено за претставување и застапување на задругата е 
Салим Хасани, в.д. директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7855/92. (2951) \ 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4606/92, на регистарска влошка бр. 1-18956-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за проектирање, изведување, 
трговија и услуги „МОДИНГ", Д.О. , експорт - импорт, ул. „167" бр. 
18, Тетово. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/92 од 
14.1У.1992 година, а основач е Салим Хасани. 

Дејноста: 011320, 012001, 012142, 013030, 040002, 040003, 050100, 
050201, 050202, 050301, 060501, 060502, 07011, 07012,-07013, 070140, 
070150, 07022, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080121, 08020, 
100101, 100102, 100103, 100200, 100320, 100352, 110309, 110401, 110402, 
110403, 110404, 110909, 130140; надворешен промет: 070310, 070320; 
прометно - агенциски работи; повторен извоз на привремено увезени 
стоки (реекспорт); посредување во надворешен трговски промет; купу-
вање на стоки во странство и продажба на тие во странство; застапу-
вање на странски лица; продажба на странска стока од консигнација и 
во слободни царински продавници; малограничен промет и организа-
ција на меѓународен саем; меѓународен инженеринг, проектирање, над-
зор и изведување во странство. 

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 целиот свој имот. 

. Лице овластено за застапување е Салим Хасани, директор на 
,претпријатието, без ограничување, во внатрешниот и надворешниот 
промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4606/92. (2952) 
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СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 242/90 од 15. XI. 1992 година отвори стечајна постапка над Прет-
пријатието за трговија на големо и мало, увоз-извоз ,Лиги и Дити-
Комерц" Скопје. 

За стечаен судија се именува Бранко Ордановски, судија на ОВОЈ 
суд. За стечаен управител се определува Доксе Филиповски од Скопје, 
ул. „Бриселска“ бр. 7/3—6, тел. 258-375. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
вата своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријава 
во два примероци со докази, Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите на стечајниот должник за 15.1.1993 година во 9,20 часот, соба 
број 81 на овој суд. Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со решението Ст. бр. 57/92 од 27.Х.1992 година е одлучено стечај-
ната постапка кон СЗ „Наш дом“ -, Кочани да не се спроведува и да се 
заклучи. Против решението на советот, доверителите можат да изјават 
жалба во рок од 15 дена од неговото објавување во „Службен весник на 
ЕМ". . , 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (3075) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението 
Ст. бр. 33/91 од 12.XI. 1922 година е заклучена стечајна постапка над 33 
„Штучанка“ с. Штука, Струмица. 

По правосилноста на решението оваа задруга ќе се брише од 
регистарот на стопанските организации. 

Решението можат да го напаѓаат доверителите со жалба во рок 
од 8 дена по објавувањето на огласот, до Стопанскиот суд на Македо-
нија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (3076) 
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на Педагошкиот завод на Македонија 1384 

1412. Решение за назначување советник на директорот 
на Педагошкиот завод на Македонија 1384 

1413. Решение за именување вршител на должноста ди-
ректор на ЈП Агенција за преструктуирање и раз-
вој 1384 

1414. Решение за именување главен републички инспек-
тор за техничка инспекција на Републичкиот ин-
спекторат за техничка инспекција 1384 

1415. Решение за разрешување и именување претстав-
ници на општествената заедница во Советот на 
Републичкиот завод за заштита на спомениците 
на културата ! . . . 1384 

1416. Решение за давање согласност на Одлуката за 
именување индивидуален работоводен орган на 
КДУ ,Детска Радост“-Гевгелија 1384 

1417. Решение за давање согласност на Одлуката за 
именување индивидуален работоводен орган на 
РО за згрижување, воспитание и образование 
„Орце Николов“ - Скопје 1385 

1418. Решение за давање согласност на Одлуката за 
именување индивидуален работоводен орган на 
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1419. Решение за давање согласност на Одлуката за 
именување индивидуален работоводен орган на 
Културниот центар „25 Мај“ Валандово 1385 

1420. Решение за давање согласност за назначување ур-
банистички и градежни инспектори во подрач-
ната единица на Министерството за урбанизам, 
градежништво, сообраќај и екологија 1385 

1421. Решение за давање согласност за назначување 
земјоделски инспектор во подрачната едиш!ца на 
Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство во Кичево 1385 

1422. Решение за давање согласност за назначување шу-
марски инспектор во подрачната единица на Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство во Гевгелија 1386 

1423. Решение “за именување директор на Центарот за 
образование на кадри за безбедност и опште-
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1424. Решение за разрешување од должноста директор 
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1425. Решение за давање согласност на Одлуката за 
именување индивидуален работоводен орган на 
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1426. Решение за давање согласност на Одлуката за 
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1427. Решение за давање согласност за назначување ин-
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- подрачна единица Битола 1387 

1428. Решение за давање согласност на Одлуката за 
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