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985. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 52/91), а во врска со член 2 и 7 од 
Законот за помилување („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 15/77), Претседателот на Репу-
блика Македонија на 23.07.1992 година донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ 
ЛИЦА ПО ПОВОД 2 АВГУСТ 1992 ГОДИНА - НА-
ЦИОНАЛНИОТ ПРАЗНИК НА МАКЕДОНСКИОТ 

НАРОД 

I 

Потполно/се ослободуваат од .натамошно издржу-
вање на изречената казна затвор осудените лица: 

1. Велинова Салтир Перса 
2. Адем Метуш Седат 
3. Димовски Апостол Стојан 
4. Иванов Борис Горан 
5. Лостов Јован Темелко 
6. Рашидовски Челе Алајдин 
7. Сулејмани Абдураим Идрис 
8. Тодоровиќ Симеон^ Владо 
9. Јовановски Трајан Драги 

10. Мемедовски Осман Дестан 
11. Зекирај Зумбир Риза 
12. Кастрати Ќемал Салих 
13. Красниќи Азем Насер 
14. Љајќи Истреф Абди 
15. Сертоли Сефер Хаџи 
16. Тачи Махмуд Нахит 

II 

Делумно се ослободуваат од натамошно издржу-
вање на изречената казна затвор осудените лица: 

1. Алити Фазлија Џеват, од 5 (пет) години, 2 
(два) месеца и 20 (дваесет) дена, на 4 (четири) години 8 
(осум) месеци и 20 (дваесет) дена, 

2. Амети Мефаил Џезие, од 6 (шест) години, 1 
(еден) месец и 28 (дваесетиосум) дена на 5 (пет) години, 
7 (седум) месеци и 28 (дваесетиосум) дена, 

3. Ангеловски Владимир Јованчо, од 9 (девет) 
години, 3 (три) месеци и 14 (четиринаесет) дена на 8 
(осум години, 3 (три) месеци и 14 (четиринаесет) дена, 

4. Андонов Ефтим Опвен, од 8 (осум) години, 8 
(осум) месеци и П (единаесет) дена на 7 (седум) години, 
8 (осум) месеци и 11 (единаесет) дена, 

5. Бекири Иљаз Агим, од 3 (три) години, 11 (еди-
наесет) месеци и 20 (дваесет) дена, на 3 (три) години, 5 
(пет) месеци и 20 (дваесет) дена, 

6. Гравчев Киро Борисав, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 3 (три) години, 

7. Данев Добре Наско, од 2 (две) години, 8 (осум) 
месеци и 22 (дваесетидва) дена на 2 (две) години и 2 
(два) месеца и 22 (дваесетидва) дена, 

8, Ѓорѓиевска Ѓорѓи Снежана, од 7 (седум) го-
дини 5 (пет) месеци и 18 (осумнаесет) дена на 6 (шест) 
години, 8 (осум) месеци и 18 (осумнаесет) дена, 

9. Кадриќ Бејто Мустафа, од 8 (осум) години, 7 
(седум) месеци и 28 (дваесетиосум) дена на 8 (осум) 
години, 1 (еден) месец и 28 (дваесетиосум) дена, 

10. Крстева Диме Филимена, од 3 (три) години, 11 
(единаесет) месеци и 3 (три) дена, на 3 (три) години, 5 
(пет) месеци и 3 (три) дена,, 

11. Мустафовски Равим Рецеп, од 9 (девет) години, 
6 (шест) месеци и 13 (тринаесет) дена на 9 (девет) го-
дини и 13 (тринаесет) дена, 

12. Реџеповиќ Мехдија Насер, од 7 (седум) години, 
11 (единаесет) месеци и 5 (пет) дена на 7 (седум) години, 
5 (пет) месеци и 5 (пет) дена, 

13. Стојанов Горѓи Иљо, од 9 (девет) години, 7 
(седум) месеци и 13 (тринаесет) дена на 8 (осум) години, 
7 (седум) месеци и 13 (тринаесет) дена, 

14. Асани Рамуш Ризах, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 4 (четири) месеци, 

15. Воца Ќазим Ѓилазим, од 7 (седум) години 9 
(девет) месеци и 10 (десет) дена на 7 (седум) години и 10 
(десет) дена, ѓ \ 

16. Кадриу Локман Муса, од 8 (осум) години, 10 
(десет) месеци и 21 (дваесетиеден) ден на 8 (осум) го-
дини, 1 (еден) месец и 21 (дваесетиеден) ден, 

17. Крстев Блажо Љупчо од 4 (четири) години и 9 
(девет) месеци и 22 (дваесетидва) дена на 4 (четири) 
години и 22 (дваесетидва) дена, 

18. Антов Ѓорѓи Тони, од 3 (три) години, 8 (осум) 
месеци и 5 (пет) дена, на 3 (три) години, 2 (два) месеца и 
5 (пет) денд, 

19. Амитовски Рецеп Ирфан, од 7 (седум) години, 5 
(пет) месеци и 8 (осум) дена на 6 (шест) години, 11 
(единаесет) месеци и 8 (осум) дена, 

20. Иљази Муртезан Иљаз, од 7 (седум) години, 3 
(три) месеци и 1 (еден) ден, на 6 (шест) години, 9 (де-
вет) месеци и 1 (еден) ден, 

21. Спировски Бељан Спиро, од 8 (осум) години, 4 
(четири) месеци и 15 (петнаесет) дена на 7 (седум) го-
дини, 10 (десет) месеци и 15 (петнаесет) дена, 

22. Блажевски Пеце Љубе од 1 (една) година; 10 
(десет) месеци и 18 (осумнаесет) дена на 1 (една) го-
дина, 7 (седум) месеци и 18 (осумнаесет) дена, 

23. Белчески Пројче Зоре, од 9 (девет) месеци на 6 
(шест) месеци, 

24. Дурмишов Мустафа Рецеп, од 6 (шест) години 
и 2 (два) месеца на 5 (пет) години и 8 (осум) месеци, 

25. Имеровски Бељул Асан, од 1 (една) година, 4 
(четири) месеци и 26 (дваесетишест) денови на 1 (една) 
година, 1 (еден) месец и 26 (дваесстишест) дена, 

26. Јованов Добре Николчо, од 2 (две) години, 4 
(четири) месеци и 5 (пет) дена на 2 (две) години, 1 
(еден) месец и 5 (пет) дена,' 

27. Николовски Благој Николче, од 10 (десет) ме-
сеци на 7 (седум) месеци, 

28. Панов Глигор Здраве, од 1 (една) година, 5 
(пет) месеци и 26 (дваесетишест) дена на 1 (една) го-
дина, 2 (два) месеца и 26 (дваесетишест) дена, 
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29. Бујаровски Арсо Илија, од 5 Ј(ПСТ) ГОДИНИ, 3 
(три) месеци и 25 (дваесстипет) дена на 4 (четири) го-
дини, 9 (девет) месеци и 25 (дваесетипст) дена, 

30. Ѓорѓиев Веле Слободан, од 2 (две) години и 10 
(десет) месеци на 2 (две) години и 4 (четири) месеци, 

31. Ѓорѓиев Ристо Васко, од 4 (четири) години, 2 
(два) месеца и 23 (дваесетитри) дена, на 3 (три) години, 
8 (осум) месеци и 23 (дваесетитри) дена, 

32. Николов Никола Тони, од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години, 

33. Москов Дељо Петар, од 1 (една) година, 6 
(шест) месеци и 19 (деветнаесет) дена на 1 (една) го-
дина, 3 (три) месеци и 19 (деветнаесет) дена. 

34. Аугустиновиќ Мето Живко, од 2 (две) години 3 
(три) месеци и 27 (дваесетиседум) дена на 1 (една) го-
дина, 9 (девет) месеци и 27 (дваесетиседум) дена, 

35. Стаменков Петар Никола, од 1 (една) година, 
10 (десет) месеци и 11 (единаесет) дена на 1 (една) 
година, 7 (седум) месеци и И (единаесет) дена, 

36. Атанасов Глигор Ванчо, од 1 (една) година, и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година и 3 (три) месеци, 

37. Симоноски Левко Сашо, од 7 (седум) месеци на ч 
4 (четири) месеци, 

38. Дукоски Саво Живко, од 10 (десет) на 7 (седум) 
месеци, 

39. Борнику Исљам Алајдин, од 1 (една) година на 
9 (девет) месеци, 

40. Антониев Величко Слободан, од 1 (една) го-
дина на 9 (девет) месеци, 

41. Велинов Стево Ѓорѓи, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 3 (три) години, 

42. Галапчев Ефтим Ѓорѓи, од 2 (две) години и 3 
(три) месеци на 1 (една) година и 9 (девет) месецу, 

43. Дебрешлиоски Димитрија Васко од 2 (две) го-
дини, 5 (пет) месеци и 1 (еден) ден на 1 (една) година, 11 
(единаесет) месеци и 1 (еден) ден, 

44. Димовски Никола Трајче од 3 (три) години, 1 
(еден) месец и 15 (петнаесет) дена на 2 (две) години, 7 
(седум) месеци и 15 (петнаесет) дена, 

45. Идризи Идриз Даим, од 2 (две) години и 14 
(четринаесет) дена на 1 (една) година 6 (шест) месеци и 
14 (четиринаесет) дена, Ј 

46. Костов Илија Димче, од 1 (една) година на 9 
(девет) месеци, 

47. Милев Глигор Кире, од 1 (една) година, 11 
(единаесет) месеци и 10 (десет) дена на 1 (една) година 5 
(пет) месеци и 10 (десет) дена, 

48. Мишев Никола Зоран од 1 (една) година, и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година 

49. Младеновски Косто Петре од 1 (една) година 
на 9 (девет) месеци, 

50. Ников Ѓорѓи Зоранчо, од 2 (две) години, 7 
(седум) месеци и 24 (дваесетичетири) дена на 2 (две) 
години, 1 (еден) месец и 24 (дваесетичстири) дена, 

51. Ристески Драгутин Гоце, од 1 (една) година, 6 
(шест) месеци и 13 (тринаесет) дена на 1 (една) година, 
3 (три) месеци и 13 (тринаесет) дена, 

52. Станојковски Перо Стојадин, од 2 (две) години, 
3 (три) месеци и 14 (четиринаесет) дена на 2 (две) гб-
дини и 14 (четиринаесет) дена, 

53. Стефановски Левко Стамболе, од 2 (две) го-
дини, 4 (четири) месеци и 5 (пет) дена н“а 2 (две) години, 
1 (еден) месец и 5 (пет) дена, 

54. Стојкоски Раде Зоран, од 1 (една) година, 6 
(шест) месеци и 16 (шеснаесет) дена на 1 (една) година, 
3 (три) месеци и 16 (шеснаесет) дена, 

55. Христов Александар Живорад, од 1 (една) го-
дина, 1 (еден) месец и 23 (дваесетитри) дена на 10 (де-
сет) месецон 23 (дваесетитри) дена, 

56. Аџиовски Зенун Бекташ, од 1 (една) година, 6 
(шест) месеци и 10 (десет) дена на 1 (една) година, 3 
(три) месеци и 10 (десет) дена, 

57. Ристевски Душан Аце, од 6 (шест) на 4 (четири) 
месеци, 

58. Атанасовски Благој Борче, од 9 (девет) месеци 
на 6 (шест) месеци. 

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

Број 08-1455 
28 07 1992 година л Претседател 

Скопје на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

986. 
Врз основа на член 6 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за исплата на платите и други 
надоместоци и дивиденди во Републиката („Службен 

весник на Република Македонија“, број 46/92), мини-
стерот за труд и социјална политика, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА 
ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА 
ПЛАТИ, НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕ-
СМЕТКАТА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ТАА ПРЕ-
СМЕТКА ДО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
КНИГОВОДСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на утврдување на из-

носот на средствата за исплата на плати, начинот на 
составување на пресметката и доставување на таа пре-
сметка до Службата на општественото книговодство во 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“, број 27/92), во членот 1 став 1 по зборо-
вите „нето плати“, се додаваат зборовите: „заклучно за 
месец јуни 1992 година“. 

Член 2 
По членот 1, се додава нов член 1а, кој гласи: 

„Член 1а 
Правните лица од член За од Законот, износот на 

месечните плати за месец јули 1992 година и натаму го 
утврдуваат на начин пропишан со овој Правилник и 
податоците ги искажуваат на Образецот МПС/1 - Пре-
сметка на средства за исплата на плати за месец 
1992 година, кој е составен дел на овој Правилник. 

Правните лица Образецот МПС/1 го составуваат 
врз основа на податоците за нето платете утврдени со 
Законот и врз основа на податоците кои ги утврдуваат 
на денот на составувањето на пресметката и тоа: 

1. Под реден број 1 се внесува податокот за нето 
платата по работник искажана на реден број 6 од Обра-
зецот МПС. 

2. Под реден број 2 се внесува износот на зголему-
вањето за 50% на нето платата искажана на реден број 
1 од овој образец. 

3. Под реден број 8 се внесува најниската нето 
плата утврдена во член 59 од Општиот колективен до-
говор на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“, број 29/92) и зголемена за 
50%, и така добиениот износ од 31.707 денари се множи 
со бројот на работниците искажан на реден бр. 4 од 
Образецот МПС/1. Најниската нето плата, правното 
лице ја исплатува доколку износот на реден број 10 е 
поголем од износот на реден број 7. 
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4. Износите на редните броеви 4, 6 и 12 с,е утврду-
ваат на ист начин како и износите во членот 1 став 2 
точките 5, 6 и 8. 

5. Другите редни броеви се пополнуваат спрема 
појаснувањата дадени во колоната 2 од образецот“. 

Член 3 
Во членот 2 став 1 по зборовите: „член 4", се 

додаваат зборовите: „став 1", а по зборовите, „месеч-
ните плати“, се додаваат зборовите: „заклучно за месец 
јуни 1992 година“. 

Член 4 
По членот 2 се додава нов член 2а, кој гласи: 

„Член 2а 
Правните лица од членот 4 став 2 од Законот, 

износот на месечните плати за месец јули 1992 година и 
натаму го утврдуваат на начин пропишан со овој Пра-
вилник и податоците ги искажуваат на ,Образецот МП/1 
- Пресметка на средствата за исплата на плати за месец 

1992 година Кој е составен дел на овој правилник. 
Правното лице го составува Образецот МП/1 врз 

основа на податоците за нето платите утврдени со За-
конот и врз основа на податоците кои ги утврдува на 
денот на составувањето на пресметката и тоа: 

1. Под реден број 1 се внесува податокот за нето 
платата по работник искажана на реден број 5 од Обра-
зецот МП, односно правото за исплата што го имало 
правното лице за месец март 1992 година врз основа на 
податоците искажани До Образецот МЛД-2, примену-
вајќи го коефициентот К-4,3141 и зголемено за 25%. 

2. Под реден број 2 се искажува износот на зголе-
мувањето по основ на усогласување на нето платите со 
стапката на пораст на платите во стопанството на Репу-
бликата за месец мај 1992 година во однос на месец 
март 1992 година, која изнесува 61,1% и е утврдена и 
објавена од страна на Републичкиот завод за стати-
стика. Стапката на пораст на платите од 61,1% се при-
менува на утврдената нето плата искажана на реден бр. 
1 од Образецот МП/1. 

Под реден број 4 се внесува износот на зголему-
вањето за 50% на нето платата искажана на реден број 
3 од Образецот. 

4. Износите на редните броеви 6,8,10 и 14 се утвр-
дуваат на ист начин како и износите во членот 1а став 2, 
точките 3 и 4. 

5. Другите редни броеви се пополнуваат спрема 
појаснувањата дадени во колоната 2 од Образецот“. 

Член 5 
Во ставот 1 и 2 на членот 4 зборовите „член 1 и 2", 

се заменуваат со зборовите „член 1, 1а, 2 и 2а". 
Член 6 

Во членот 6 по ставот 1 се додава нов став 2 кој 
гласи: 

„Надоместокот за исхрана на работниците, прав-
ните лица го исплатуваат во согласност со Општиот 
колективен договор на Република Македонија“. 

Член 7 
- По членот 6 се додаваат 2 нови члена 6а и бб кои 

гласат: 
„Член 6а 

Новоформираните правни лица нето платата на 
работниците ја утврдуваат согласно својот нормативен 
акт. 

Член 6б 
Износите во обрасците се искажуваат во денари 

без дени, а бројот на работниците на реден бр. 4 од 

Образецот МПС/1 и реден бр. 6 од Образецот МП/1 во 
два децимала и се впишуваат од десно во лево“. 

Член 8 , 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Бр. 12-5032 
31 јули 1992 година 

Скопје 
Министер 

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

О,бразец МПС/1 
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Образец МП/1 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА МЕЃУОПШТИН-
СКИОТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ НА 

ОПШТИНИТЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на опш-
тините во град Скопје се именуваат: “ 

Јордан Јовановски, социолог, вработен во Репу-
бличкиот завод за унапредување на социјалните дејно-
сти, 

Душанка Милосавлевиќ, правник, вработена во 
Детскиот дом „11 Октомври“ - Скопје и 

Тихомир Поповски, правник, вработен во Сојузот 
за физичка култура на град Скопје. 

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

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески, с.р. 

Број 10-2999/1 
16 јули 1992 година 

Скопје 

987. 

Врз основа на член 43 од Законот за социјална 
заштита („Службен венсик на СРМ“ број 9/78, 43/78, 
35/85, 17/91 и „Службен весник на Република Македо-
нија“ број 38/91) и Одлуката за овластување на Комиси-
јата за прашан,а на изборите и именувањата на Собра-
нието на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 16 јули 1992 година, донесе 

988. 
Врз основа на член 248 став 2к)Д Законот за насо-

чено образование („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 19/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија^" број 40/91) и Одлу-
ката за овластување на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, 
донесе О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЧИЛИШТЕТО ЗА 
ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ „2 АВГУСТ“- СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Училиштето за применета уметност „2 Август“ -
Скопје се именуваат: 

Климе Коробар, директор на Музејот на град 
Скопје и 

Марица Миладиновиќ, педагог во УСО „Јосип 
Броз Тито“ - Скопје 

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

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески с.р. 

989. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоче?но 

образование („Службен весник на СРМ“ број 10/85, 29/ 
86, 7/88, 19/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овла-
стување на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА СРЕДНОТО СТЕНО-
ДАКТИЛОГРАФСКО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТАР 

МИТРЕВ“- СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Средното стенодактилографско училиште „Димитар 
Митрев“ - Скопје се именуваат: 

Број 10-3000/1 
16 јули 1992 година 

Скопје 
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Богдан Неделковски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Ристо Малчески, асистент на Технолошко-мета-
луршкиот факултет во Скопје. 

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

Број 10-3001/1 
16 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески с.р. 

990. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87, и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 

КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШ-
ТИТА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА „БАЊА БАНСКО“ -

СТРУМИЦА 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Заводот за 
заштита и рехабилитација „Бања Банско“ - Струмица 
се избираат: 

Васил Зимбаков, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Борис Донев, директор при ЗЗ „Младост“ с. Бори-
сово Струмица. 

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

Број 10-3016/1 
16 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески с.р. 

Васил Гошев, социјален работник, директор на 
Центарот за социјални работи-Струмица и 

Никола Стефков, правник, раководител на ПЕ на 
Министерството за образование, физичка култура во 
Струмица. 

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

Број 10-3002/1 
16 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески с.р. 

992. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско 

уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 
4/86, и 51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број'28/91), комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 
јули 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 

ДОМ „СКОПЈЕ“ - ДЕБАР 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Општествениот дом „Скопје“ - Дебар се именуваат: 

инж. Душан Арабелски, вработен во ХЕ „Шпилје" 
- Дебар и 

Деар Лимановски, вработен во Медицинскиот цен-
тар во Дебар. 

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

Број 10-2998/1 
16 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески с.р. 

991. -
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/70, 43/78, 
35/85, 17/91 и „Службен весник на Република Македо-
нија“ број 38/91) и Одлуката за овластување на Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 16 јули 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

„БАЊА БАНСКО“ СТРУМИЦА 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работниците во Заводот за заштита и рехабилитација 
„Бања Банско“ Струмица се именуваат: 

993. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87, и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СО-

ЦИЈАЛНА РАБОТА ВО 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Центарот за 
социјална работа - Свети Николе се избираат: 

Љупчо Гасев, инспектор во ПЕ на Министерството 
за финансии во Свети Николе и 
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Љубе Костов, директор на РО „Месна индустрија“ 
Свети Николе. 

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

Број 10-3015/1 
16 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески с.р. 

994. 
Врз основа на член: 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87, и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МЕЃУОПШТИН-
СКИОТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА 

ОПШТИНИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на Меѓуопштин-
скиот центар за социјална работа на општините на град 
Скопје се избираат: 

м-р Димитар Трајковски, професор на Филозоф-
скиот факултет во Скопје - Институт за социјална ра-
бота и социјална политика и 

Весна Петковиќ, советник во Министерството за 
труд и социјална политика - Скопје. 

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

Број 10-3006/1 „ 
16 јули 1992 година ^ Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески с.р. 

995. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87, и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ 

ВО ГЕВГЕЛИЈА 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на Народниот 
музеј во Гевгелија се избираат: 

Данчо Калчев, вработен во гимназијата „Јосиф Јо-
сифовски“ - Гевгелија и , 

Ангел Хаци Николов, вработен во гимназијата 
„Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ва! 1,ето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-3008/1 
16 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески с.р. 

996. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен гласник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 43/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА СРЕДНОШКОЛ-
СКИОТ ДОМ „ЛАЗАР ЛАЗАРОВЦИ“ ТИТОВ 

ВЕЛЕС 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вана индивидуален работводен орган на Средношкол-
скиот дом „Лазар Лазаревски“ - Титов Велес се изби-
раат: 

Бранка Донева, педагог во УСО „Кочо Рацин“ -
Титов Велес, и 

Дончо Трајков, одговорен работник во одделени-
ето за општа управа во Министерството за правосуд-
ство и управа - Титов Велес: 

2.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. „ т . -
Б - ^о 3007/1 Претседател на Комисијата 
16 јули 1992 година з а прашања на изборите ќ 
Скопје именувањата, Ј Никола Крстески, с.р. 

997. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен гласник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 43/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ДОМ „СКОПЈЕ“ - ДЕБАР 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во Општестве-
ниот дом „Скопје“ - Дебар се избираат: 

Мевмед Муратовски, одборник во Собранието на 

\ 
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општина Дебар, вработен во Одд. за внатрешни работи 
Дебар и 

Алил Мурати, пензионер (поранешен работник во 
ОК на ССРНМ - Дебар). 

2.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. „ т . 
Боо\ 10-3004/1 Претседател на Комисијата 
16 јули 1992 година з а прашања на изборите и 
Скопје именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

998. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 43/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА СТОПАНИСУ-

ВАЊЕ СО ВОДИ „МАНТОВО" - РАДОВИШ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вано индивидуален работоводен орган на РО за стопа-
нисување со води „Мантово" - Радовиш се избираат: 

Симо Петров, секретар за ПОС „Радовишко поле“ 
Радовиш и 

Спасо Димитров, правник, потпретседател на Со-
јузот на земјоделците на општина Радовиш. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник-на Репу-
блика Македонија“. 
Број 10-3010/1 Претседател на Комисијата 
16 јули 1992 година з а прашања на изборите и 
Скопје именувањата, Никола Крстески, с.р. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. „ 
Број 10-3014/1 Претседател на Комисијата 
16 јули 1992 година з а прашања-на изборите и 
Скопје именувањата, Никола Крстески, с.р. 

1 0 0 0 . """ 

Врз основа на член 61 од Законот за избор на 
органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УСО „КОЛЕ НЕДЕЛ-

КОВСКИ“ - ТИТОВ ВЕЛЕС 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на УСО „Коле 
Неделковски“ - Титов Велес се избираат: 

Љупка Бујуклиева, правник во стручната служба 
на СО Титов Велес и 

Стефанка Ценева, Психолог во ЦОУ „Кирил и 
Методи“ Титов Велес. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. И“ 
Број 10-3013/1 Претседател на Комисијата 
16 јули 1992 година з а прашања на изборите и 
Скопје именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

999. 
Врз 'основа на член 61 од Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен гласник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 43/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЕМАУЦ „ГОШО ВИ-

КЕШИЕВ“ - КОЧАНИ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ЕМАУЦ 
„Гошо Викснтиев" - Кочани се избираат: 

Панче Богданов, директор на Општ правен сектор 
во АД „Хартија“ - Кочани 

Љубица Костадинова, директор на ОУ „Малина 
Пеливанова“ Кочани. 

1001. 

Врз основа на член 61 од Законот за избор на 
органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУ-
ЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на РО за згрижу-
вање и воспитание на деца од предучилишна возраст 
„Орце Николов“ - Скопје се избираат: 

м-р Душко Ачоски, самостоен педагошки совет-
ник во Педагошкиот завод на Македонија и 

Стојанка Ристова, директор на РО за згрижување, 
воспитание и образование на деца од предучилишна 
возраст „Кочо Рацин“ Скопје. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-3012/1 
16 јули 1992 година 

Скопје 

Број 10-3011/1 
16 јули 1992 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески с.р. 

Број 10-3005/1 
16 јули 1992 година 

Скопје 

100ЅЌ/. 
Врз основа на член 61 од( Законот за избор на 

органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ ОПЕРА ПРИ 

МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган На ООЗТ Опера 
при Македонскиот народен театар се избираат: 

Милка Ефтимова, професор на Факултетот за му-
зичка уметност - Скопје и 

Ружа Ристевска, секретар на Македонската фил-
хармонија. 

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

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстески с.р. 

Претседател 
на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 
Никола Крстевски, с.р. 

Врз основа на член 61 од Законот за избор на 
органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана , на 16 јули 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ДОМОТ НА КУЛТУ-

РАТА „ДИМИТАР БЕРОВСКИ“ - БЕРОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во Домот на кул-
турата „Димитар Беровски“ - Берово се избираат: 

Љубинка Клинчарска, правник, дописник на вес-
никот „Нова Македонија“ - Берово и 

Спасе Чамовски, проф. во ЦСО „Ацо Русковски“ 
- Берово. 

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

Број 3003/1 
16 јули 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 
1 

Врз основа на член 61 од Законот за избор на 
органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91) Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКРУСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ПИОНЕРСКИОТ ДОМ 

„БЛАГОЈ МУЧЕТО“ - СТРУМИЦА 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање „индивидуален работоводен орган во Пионер-
скиот дом „Благој Мучето“ - Струмица се избираат: 

Ванчо Младенов, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Савета Кучкова, правник, вработена во ПЕ Стру-
мица на Министерството за правосудство и управа. 

10 | 

Врз основа на член 61 од Законот за избор на 
органите на управување и на другите органи во ОЗТ 
(„Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/83) и 
Одлуката за овластавање на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ООЗТ ТУРСКА 
ДРАМА ПРИ РО ТЕАТАР НА НАРОДНОСТИТЕ -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во ООЗТ Турска 
драма при РО Театар на народностите - Скопје, се 
избираат: 

Мартин Ланчевски, доцент на Одделот за органи-
зација при Факултетот на драмски уметности Скопје и 

Владимир Светиев, артист ООЗТ Драма при МНТ. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 10-3009/1 
16 јули 1992 година „ Претседател 

Скопје н а Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 

Никола Крстески, с.р. 

О г л а с е н д е л 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје 1-Скопје е заведен 
спор за развод на брак по тужбата на тужителот Аме-
довски Шемседин од Скопје, застапував од полн. Аме-
товски Сефо од Скопје, против тужената Амедовска 
Селвета од Скопје, сега со непозната адреса на живе-
ење. 

Заради заштита на интересите на тужената на овој 
спор, судов назначува привремен застапник адвокат 
Владимир Стефановски од Скопје, кој што ќе ја заста-
пува се до правосилното окончување на спорот или се 
додека таа не се појави пред судот или не назначи свој 
полномошник. 

Од Општинскиот суд Скопје 1-Скопје. V П. бр. 
3108/92 

ЗАНИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3639/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18464-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за промет на големо и мало и извоз - увоз 
„БО-МИ", ЦО, Скопје, ул. „М. Тито“ бр. 87. Претпријатието е осно-
вано со Одлука бр. 01-01 од 25.111.1992 година, а основач е Ивановска 
Светлана од Скопје, с. Петровец, ул. „М. Тито“ бр. 87. 
Дејности: 07011; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070211; 
070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 
070226; 070229; 070230; 070250; 020140; 060502. 
Дејности во надворешен промет: 070310; 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица претпријатието одговара со сите свои средства, целосна одговор-
ност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет е Ивановска Светлана, основач и директор, со неофани-
чени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 3639/92 (937) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 170О/ 
92, на регистарска влошка бр. 2-16562-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на станбената задруга „СУКСЕС", Д.О., Гости-
вар, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 45. Задругата е основана со одлука за 
основање од 14.П.1992 година, а основачи се Таравари Лирим, ул. 
„Прво Ново Маало“, бр. 6, МБ2409964473016 од Гостивар, Фетаху 
Шпреса, ул. „Младен Груески44 бр. 16, МБ2409964478034 од Гостивар и 
Фетаху Абдула, ул. „Младен Груески“ бр. 16, МБ106963473047 од Го-
стивар. 
Дејности: вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни 
станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите 
се наоѓаат во станбената задруга; организирање штедење за стан за 
членовите на задругата, купување на станбени згради и станови, како и 
деловни простории, доколку истите се предвидени во станбената за-
друга во која се наоѓа станот на членот на станбената задруга заинтере-
сиран за вршење на дејност со личен труд со општествени правни лица 
за потребите на своите членови, набавување на градежен материјал и 
елементи потребни за изградба на станбени задруги, станови и деловни 
простории за своите членови и одржување на станбени згради и станови 
на членовите на станбената задруга. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1700/92 (1328) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3638/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18463-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за промет на големо и мало и експорт -
импорт „ЛЕЈДИ - ТРЕЈД“, ДО, Скопје, бул. ,Јане Сандански“ бр. 47/ 
1-8. Претпријатието е основано со одлука бр. 01-01 од 27.111.1992 го-
дина, а основач е Мнхајловска Славјанка од Скопје, бул. „Јане Сандан-
ски“ бр. 47/1-8. ' 1 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070211; 
070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 
070226; 070229; 070230; 070250; 020260; 090150; 090189; дејности во над-
ворешен промет: 070310; 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица претпријатието одговара со сите свои средства, целосна одговор-
ност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет е Михајловски Славјанка, основач и директор, со неограни-
чени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег.бр. 3638/92 (938) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3653/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18739-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство и трговија на големо и мало 
„Водно“ ц.о., увоз-извоз, Скопје. Основач на претпријатието е Ливри-
ниќ Бојка од Скопје со акт 01/92. 
Дејности: 011311; 011314; 011319; 070111; 070112; 070114; 070121; 070122; 
070123; 070124; 070126; 070127; 070128; 070129; 07013; 070132: 070140; 
070150; 070211; 070212; 070213; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 
070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 080201; 080202; 
090131; 110109; 110309; 110903; 110909. 

.Дејности во надворешно-троговскиот промет се: 070310; 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име ^ 
и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 
Ливриниќ Бојка, директор, без ограничување. 
Во надворешниот промет овластено лице е Ливриниќ Бојка, директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 3653/92 (943) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2467/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-16896-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство и промет на големо и мало 
„ПЕШ-ПРОМ", Д.О., Скопје, со право на вршење работи во надво-
решно - трговскиот промет, ул. „Велико Влаховиќ" 23/20, Скопје. 
ПретприЈатието е основано со акт за основање бр. 01/92 од 1.III. 1992 
година, а основач е Љубица Маловска, ул. „Велко Влаховиќ", 23/20, 
Скопје. 
Дејности: 011831; 011852; 011949; 012111; 012321; 012323; 012324; 012511; 
012512; 012513; 012514; 012515; 012521; 012522; 012523; 012614; 012623; 
012691; 013021; 013042; 013043; 013050; 013111; 013113; 013114; 013115 ; 
013119; 013121; 013200; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 
070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070211; 070212; 
070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224 ; 070225; 070226; 
070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 110303; 110260; дејности во над-
ворешно-трговскиот промет: 070310; 070320; посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, застапување на странски лица во 
Република Македонија, посредување во надворешно-трговскиот про-
мет, малограничен промет со Италија, Австрија, Унгарија, Грција, 
Албанија, Рум унија и Бугарија. 
Во правниот промет претпријатието истапува во свое име и за своја 
сметка. За обврските кон трети лица претпријатието одговара со сите 
свои средства. 
Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот промет е 
Љубица Маловска, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 2467/92 (1108) 

Окружниот, стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 4762/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-19007-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство, транспорт и трговија на 

големо и мало „ВАЛОН - КОМЕРЦ“,,увоз - извоз, Д.О., Кавадарци, 
ул. „Моша Пијаде“ бр. 29, 3/2. Основач е Костадинов Кристо, со акт за 
основање бр. 01-01 од 6. V. 1991 година. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070211; 070212; 
070213; 070124; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 
070229; 070230; 070250; 070260; 013050; 013113; 013114; 020110; 020121; 
020131; 020140; 020201; 050301; 050302; 060502; 080190; 080201; 080202; 
090121; 090122; 090131; 090160; 090181; 110340; 110309; 110404; 110903; 
110905; 110909. Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310 -
надворешна трговија со прехранбени производи. 070320 - надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во 
промет со стоки и услуги, агенциски услуги во транспортот, реекспорт, 
консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, застапу-
вање на странски физички и правни лица, малограничен промет со 
соседните земји. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во св!ое име 
и за своја сметка За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет е Костадинов Христо, директор, со неофаничено овласту-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 4762/92. (944) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 4011/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-17954-0-0-0 го запиша, во судскиот 
регистар Трговското претпријатие „ОБОД-СКОПЈЕ" Д.О.О., експорт 
- импорт, Скопје, ул ,Даме Груев“ бр. 7, СкопЈе. Претпријатието е 
основано со Договор за основање од 10.Ш.1992 година, а основачи се 
Претпријатието „ОБОД“ ЕЛ ЕКТРОИНДУСТРИ Ј А - ЦЕТИЊЕ и 
Ѓорѓија Вучиќ од Скопје. 
Дејности: 070211, 070212; 070213; 070214; 070219; 070221;070222; 070223; 
070224 ; 070225; 070226; 070229, 070230; 070240; 070250; 110303; 110404. 
Надворешно-трговски дејности: 070310, 070320. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот про-
мет е Ѓорѓија Вучиќ, е.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 4011/92. (1308) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.3278/ 
92, на регистарска влошка 1-17528-0-0-0 го запиша во судскиот регистар 
Претпријатието за трговија на големо и мало „БОНИ - КОМПАНИ“ 
експорт-импорт, п.о., СкопЈе, ул. „Жданец" бр. ЗЗ-б. Скратен назив: 
„Бони Компани“ експорт-импорт, п.о. Скопје.Основач: Бошко Васев-
ски од Скопје, со одлука за основање од 18.111.1992 година. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070123; 070124; 070125; 
070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 
070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 
070230; 070240; 070250; 110303; 110309; 110404; 110903; 110909; 070310; 
070320; 
Дејности во надворешно-трговскиот промет се: 070310; 070320;, реек-
спорт; застапување странски фирми. 

Неограничени овластувања и потполна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет е Бошко Васевски, директор, со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански Суд во Скопје, Срег.бр.3278/92 (586) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег.бр. 1589/ 
92 на регистарска влошка 1-16968-0-0-0, го запиша во судскиот регистар 
Претпријатието за трговија и услуги „Еврокомп 92" увоз-извоз, д.о., 
Скопје, ул. „Алија Авдовиќ“ бр. 32 
Претпријатието е основано со акт за основање4 бр. 1/1 од 06.11.1992 
година, а основач е Бајрамовиќ Рабит од Скопје. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 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; 070231; 070250; 070260; 090131; 090171; 
090201. 
Дејности во надворешно-трговскиот промет се; 070310; 070320 
претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет претприја-
тието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешното 
трговско работење е Бајрамовиќ Рабит, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1589/92 (587) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.9478/ 
91, на регистарска влошка 1-16282-0-0-0 го запиша во судскиот регистар 
Претпријатието за промет на големо и мало „ЛЕТЕКС" Д.О.О, увоз-
извоз, Скопје, ул. „Демир Трајко“ бр. 57. Претпријатието е основано со 
акт за основање 01-01 од 24.XII. 1991 година, а основач е Јаневска 
Лепосава, на ул. „Демир Трајко“ бр. 57 
Дејности:012611; 012612; 012613; 012621; 012622; 012623; 12699; 012820; 
012830; 012523; 012524; 012321; 012322; 012323; 070111; 070112; 070113; 

070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 110303; 070126; 070127 
070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213 
070214; 070215; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229: 
070230; 070240; 070250; 070260; 110309; 110903; 110620. 
Во правниот промет со трети лица, претпријатието настапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување и претставување во внатрешен и надво-
решен трговски промет е Јаневска Лепосава, директор, со неограни-
чени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.9478/91 (588) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 7697/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-17954-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста во трговското претпријатие 
„ОБОД-СКОПЈЕ" Д.О.О , експорт - импорт, Скопје, ул. „Даме Гру-
ев“, бр. 7, Скопје. 
Во внатрешниот промет се прошируваат следните дејности: 070111; 
070112; 070113 , 070114; 070121; 070122; 070123; 070124 ; 070125; 070126; 
070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 060502; 060503. 
Во надворешно-трговскиот промет се прошируваат следните дејности: 
работи од меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7697/92 (1329) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.2868/ 
92, на регистарска влошка 1-17443-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар Трговското претпријатие „КОКИ“, ц.о., увоз-извоз - Скопје, ул. 
„Стеван Филиповиќ" 3-2-13. 
Претпријатието е основано со одлука бр.1 од 09.111.1992 година, а 
основач е Никола Мирчески од Скопје. 
Дејности: 070111, 070112; 070113; 070114; 070121; 070122;070123; 070124: 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132;Ч)70140; 070150; 070211 
070220; 070213, 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225 
070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 110303; 110304; 110309; 110909 
070310; 070320. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите вложени средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговскиот 
промет е Никола Мирчески, директор, без ограничување. -

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.2868/92 (589) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег. бр. 
2265/92, на регистарска влошка бр. 1-2706-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Чрговското претприЈатије 
„Ж ЕЛЕЗ АР“, Н.О., извоз-увоз, АД, Скопје, ул „111 Македонска бри-
гада“ бр. 33-а. 
Во внатрешниот промет се прошируваат следните дејности' 110109. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 2265/92 (431) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2283/92, на регистарска влошка 1-17155-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство, промет, услуги и транспорт 
„МАДЕРА“, Д.О.О., увоз-извоз, Скопје. 

Претпријатието е основано од Драгомир Милошевски и Венци 
слав Паневски од Скопје, со договор за основање од 25.11.1992 година 

Дејности: 011941; 011949; 012622; 012623; 050301; 050302; 060502 
060503; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070211; 070212 
070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229 
070230; 070250; 070260; 110309; 110909; 070310; 070320. 

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

Лице овластено за застапување е Драгомир Милошевски, работо-
воден орган - директор, на претпријатието, со неограничена одговор-
ност. Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен про-
мет е Драгомир Милошевски со неограничени овластувања. 

Малограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија, застапу-
вање и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници во патниот сообраќај и реекспорт. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2283/92 (602) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10346/91, на регистарска влошка 1-15096-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар претпријатие за инженеринг и промет „АГ- ИНЖЕНЕРИНГ“ 
Д.О.О, со П.О. - Скопје, ул. „Салвадор Аленде“ бр. 60. Претпријати-
ето е основано со акт за основање на 27.ХП.1991 година, а основачи се 
Атанасовски Владо и Грков Зоран од Скопје. 

Дејности: 012310; 012321; 012322; 012323; 012324; 012410; 012421; 
012429; 013400; 050100; 050200; 050209; 050301; 050302; 060502; 060503; 
060601; 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; 080201; 080202; 
110103; 110302; 110309; 110402; 110403; 110404; 110902; 110909; надво-
решна трговија: 070310; 070320; продажба на стоки од консигнациони 
складови, застапување на странско лице, посредување, реекспорт. Нео-
граничени овластувања и целосна одговорност. Лице овластено за за-
стапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Владо 
Атанасовски, директор, без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10346/91 (603) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2229/92 на регистарска влошка 1-16977-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за промет и услуги „ВИНСКОП" ДОО -
Скопје, ул. „Полог“ б. 2. Претпријатието е основано со акт бр. 01-01 од 
24.11.1992 година, а основач е Миле Михајлов од Скопје, ул. „Полог“ 
бр. 2, л .к. 772008, М.Б: 0110936450083, МВР Скопје. 

Дејности: 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 07012; 070121 
070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 07013 
070140; 070150; 07021; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 07022 
070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240 
070250; 070260; 110303; 110309; 110903; 110905; 110909; 050302; 090132 
012622; 012623; 090150; 090124; 070310; 070320; надворешна трговија со 
прехранбени и непрехранбени производи; посредување и застапување 
во областа на прометот на стоки и услуги; малограничен промет со 
Албанија, Грција и Бугарија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2229/92 (604) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2234/92, на регистарска влошка 1-16994-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за промет и услуги ,,ЛИМАР“ Ц.О., Скопје, 
ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 149Д1-14. Претпријатието е основано со 
одлука 01-01 од 15.ХП.1992 година, а основач е Јагода Дренковска од 
Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 149Д1-14, л.к. 1103152, М.Е. 
2701955455059, МВР Скопје. 

Дејности: 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 07012; 070121; 
070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 07013; 
070150; 07021; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 
070222; 070223; 070224; 070226; 070229; 07030; 070240; 070250; 070260; 
110303; 110309; 110903; 110909; 050302; 090132; 012622; 012623; 090150; 
090124; 090122; 090123; 080129; 080190; 110905; 070310; 070320; надво-
решна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во областа на прометот на стоки и услуги, малогра-
ничен промет со Грција, Албанија и Бугарка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2234/92 (605) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1892/92, на регистарска влошка бр. 1-3617-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на МЗТ ПУМПИ ДОО, ,Скопје, 
ул. „Перо Наков“ бб. 
Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 070111; 070112; 
070113; 070114; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 011941; 011949; 
012321; 012329; 012421; 013500; 013400; 110901; 110909; 110905; 130233. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1892/92. (1264) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр, 1254/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4111-0, го запиша во судскиот регистар 
Претпријатието во приватна сопственост за производство, услуги и 
трговија на големо и мало, увоз-извоз ,,БР АС“, Пехчево, со П.О., ул. 
„Борис Кидрич" бр. 54. Основач е Синдраковска Елица од Пехчево. 
Дејности: 02012; 02021; 020129; 020140; 06050; 06051; 060502; 0701; 07011; 
070111; 070112; 070113; 070114; 07012; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125 ; 070126; 070127; 070128; 070129; 07013; 070132; 070140; 070150; 
0702; 07021; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 
070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 
0801; 080111; 080112; 080114; 080119; 08012; 080121; 080129; 080201; 
080202; 080301; 110302; 110303; 110304; 110309; 110903; 110905; 110909; 
070310; 070320. 
Во правниот промет со трети лица претрпијатието има неограничени 
овластувања. Во правниот промет со трети лица, претпријатието одго-
вара со сите свои средства, потполна одговорност. 
Директор на претпријатието е Синдраковска Елица, како и застапник 
во надворешно-трговскиот промет, со неограничени овластувања при 
застапувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1254/92 (1265) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1494/92, на регистарска влошка бр. 1-16478-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Приватното претпријатие за промет на стоки и услуги на 
големо и мало „СРНА“, со целосна одговорност, Скопје, ул. „Јане 
Сандански“ бр. 90-1/10. Претпријатието е основано со Одлука за осно-
вање, донесена од основачот Тодоровска Слободанка од 11.11.1992 го-
дина. 
Дејности: 070121 текстил и конфекција; 070122 обувки, кожа, гума и 
пластика; 070123 ковинска и електротекстилна стока; 070124 огрев и 
градежен материјал; 070125 домаќинство; 070123 ковинска и електро-
техничка стока; 070124 огрев и градежен материјал; 070126 керамика, 
стакло и порцелан; 070127 бои, лакови и хемикалии; 070128 книги, 
канцелариски материјал и прибор; 070129 тутун и останати непрехран-
бени производи; 07013 трговија на мало со мешовита стока; 070221 
текстил и конфекција; 070222 сурова кожа, волна и сл.; 070223 ковинска 
и електротехничка стока; 070224 градежен, санитарен и инсталациски 
материјал; 070225 хемиски производи, бои и лакови; 070226 хартија, 
канцелариски материјал и прибор; 070229 тутун и останати непрехран-
бени производи; 070250 трговија на големо со мешовита стока; 090110 
изработка на предмети од неметали; 090122 поправка и одржување на 
производи од прецизна механика; 090123 изработка на разновидни ме-
тални производи; 090132 поправка и одржување на радиоапарати и 
радиоуреди, телевизиски и телефонски апарати и уреди; 110909 оста-
нати неспомнати услуги. 
Работи за вршење во надворешен трговски промет: 070320 надворешна 
трговија со непрехранбени производи. Во правниот промет со трети 
лица истапува со неограничено овластување; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговско 
работење е Слободанка Тодоровска, директор, неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1494/92 (666) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2582/02. на регистарска влошка бр. 1-3072-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието /за меѓународна и внатрешна шпедиција со 
Јавни и царински складишта „ФЕРШПЕД“-Акционерско друштво, п.о., 
Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 17. Со одлука бр. 90 од 27.1.1992 
година Ја проширува дејноста: 070111 леб, печиво, млеко и млечни 
производи: 070112 зеленчук, овошје и преработки; 070125 мебел; 070132 
друга трговија со мешовити стоки; 090209 други лични услуги и услуги 
на домаќинства; други места за забава. Се прецизира дејноста: 110109 
други финансиски организации - менувачки работи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2582/92 (668) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2256/ 
92, на регистарска влошка 1-16734-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар Претпријатието за производство, промет и услуги „МИК-МАР" 
извоз-увоз, д.о.о., Скопје, ул. „Натанаил Кучевишки" бр. 16. 
Претпријатието “е основано со акт за основање од 24.11.1992 година, а 
основач е Жаклина Кекеновска од Скопје, М.Б. 0505967455010. 
Дејности: 011710; 011721; 011723; 011724; 011729; 012611; 012612; 012613; 
1012614; 012615; 0126621; 012622; 012623; 012624; 012691; 012699; 013021; 
060501; 060502; 060503; 060601; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 
070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 
070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 
070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 
080121; 080122; 080123; 080129; 110309; 110909. 
Дејности во надворешно трговскиот промет се: 070310; 070320; застапу-
вање и посредување во промет со стоки и услуги, консигнација, реек-
спорт. 

Неограничени овластувања и целосна одговорност. Лицето овла-
стено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Жаклина 
Кекеновска, директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 2256/92 (598) 
\ 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2544/ 
92, на регистарска влошка 1-17430-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар Претпријатието за трговија и услуги „МЕРКАТОР", увоз-извоз, 
ц.о., Скопје, ул. „Ташко Караџа“ 19/2-1. 
Претпријатието е основано со акт за осн,овање од 01.Ш. 1992 година, а 
основачи се Снежана Наумовска и Славица Зафировска од Скопје. 
Дејности: 011311; 011320; 012201; 012203; 110903; 012321; 012322; 012421; 
050100; 050201; 050202; 050203; 050209; 050301; 050302; 060502; 070211; 
070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 
070226; 070230; 070250; 070260; 110302; 11303; 110309; 110909; 110404; 
070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 
070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 013500; 070140; 070150. 
Дејности во надворешно-трговски промет: 070310; 070320; посредување 
и застапување на странски фирми И изведување на градежни работи во 
странство. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно 
трговско работење е Снежана Наумовска, директор без ограничување. 

Од окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 2544/92/92 (599) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9007/ 
91 на регистерска влошка 1-15016-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар. Претпријатието за производство, трговија и услуги „Електробат" 
увоз-извоз, ц.о., Скопје, ул. „Првомајска“ бб. 1 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 16.XII. 1991 
година, а основачи се Чеврески Христо и Ѓорѓиевски Мирчо. 
Дејност: 011793; 011799; 011990;; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 
070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 
070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070221; 070222; 07022; 070225; 
070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 090121. 
Дејности во надворешно трговскиот промет: ; 070310; 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет претприја-
тието одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното тргов-
ско работење е Чевревски Хрисго, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9007/91 (600) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.3811/ 
92 на регистарска влошка 18008-0-0-0, ги запиша во судскиот регистар 
Друштвото со ограничена одговорност за изнајмување возила и трго-
вија „УНИСГОУРС" 57, со п.о., Скопје, ул. „Даме Груев“ бр.5. 
Основачи: Акционерско друштво за туристичко посредување рента ќар 
и трговија „УНИСТОУРС" Сарајево (п.о.), „Тршчанска" бр.7. Стоја-
новски Тошо - Скопје, „Маршал Тито“ бр. 53. 
За обврски на друштвото, основачите одговараат до висината на вло-
жените средства. Дејности: 060503; 080201; 080202; 080121; 110302; 
110309; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070128; 070129; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 
070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 
070250; 110109. 
Друштвото има право во правниот промет да заклучува договори, спо-
годби и врши други правни работи во обемот на своите правни способ-
ности. За обврските друштвото одговара со целокупниот свој имот -
потполна одговорност. Лице овластено за застапување е Стојановски 
Тошо, без ограничувања. Во вршење на надворешно трговскиот про-
мет друштвото го застапува е.д. директорот 'Стојановски Тошо, без 
ограничувања. . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 3811/92 (601Ј 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 885/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-16931-0-0-0, го запиша во судскиот 
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регистар Друштвото со ограничена одговорност за сообраќајно - аген-
циски работи „ФЕР - АГЕНТ“ Скопје, ул. „Народен Фронт'4 бр. 17. 
Друштвото е основано со акт бр. 99 од 29.1.1992 година, а основач е 
„Фершпед" а.д. СкопЈе. 

Дејности: 060101 превоз на патници и стоки; 060201 превоз на 
патници и стоки во поморскиот сообраќај ; 060202 услуги,во поморскиот 
сообраќај: 060203 услуги на марините во поморскиот сообраќај; 060301 
превоз на патници и стоки во речниот сообраќај; 060302 услуги во 
речниот и езерскиот сообраќај; 060401 превоз на патници и стоки во 
воздушниот сообраќај; 060402 услуги на аеродром; 060403 услуги на 
стопанската авијација; 060501 превоз на патници во друмскиот сообра-
ќај, 060502 превоз на стоки во друмскиот сообраќај; 060503 услуги во 
друмскиот сообраќај; 060801 претоварил услуги во луки; 060802 прето-
варил услуги во пристаништа; 060803 претоварил услуги во железнички 
станици и на други места; 080201 туристички агенции; 110302 услуги на 
реклама и економска пропаганда; 110303 комерцијални работи на 
остварување на функцијата на промет на стоки и услуги; 110309 неспом-
нати услуги во областа На прометот; услуги на внатрешна и меѓуна-
родна шпедиција; посредништво; вршење комисиони работи во областа 
на прометот на стоки и сообраќајот; 110909 други неспомнати услуги и 
застапување на претпријатија (освен адвокатско). 
Штерјо Наков, работоводен орган, без ограничување во надворешно -
трговскиот промет. За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара на сите свои средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 885/92 (669) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 890/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-16932-0^0-0, го запиша во судскиот 
регистар Друштвото со ограничена одговорност за контрола на квали-
тетот и квантитетот на стоки „ФЕР - КОНТРОЛ" Скопје, ул. „Наро-
ден Фронт“ бр. 17. Основач е „ФЕР1ППЕД" А.Д. Скопје, со одлука бр. 
97 од 29.1.1992 година. 
Дејности: 110901 - услуги на контрола на квалитетот и квантитетот на 
стоки; контрола на квалитетот и квантитетот на стоки во производ-
ството и прометот на други дејности врзани ^контролата на стоки СО 
цертификат^ , 
Друштвото ги има сите овластувања во правниот промет со трети лица. 
Се запишува својство на лице овластено за застапување во внатреш-
ниот и надворешниот промет Штерјо Наков, работоводен орган, дирек-
тор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.-бр. 890/92 (670) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 
Ј0894/91 на регистарска влошка бр. 1-2534-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар Претпријатието за трговија на големо и мало „ТРГО-
МАГ" експорт - импорт, Д.О., Скопје, ул. „Благоја Стефовски" бб. 
Со одлука од 30.ХП.1991 година од претпријатието истапува Кецкаров-
ски Иван, а пристапува Јуруковски Никола од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 10894/91. (671) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2664/92, на регистарска влошка бр. 1-16860-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар Претпријатието за производство, промет и услуги „Н,е-
бана Компани“, експорт-импорт, Д.О.О. - Скопје, бул. „Партизански 
Одреди“ бр. 64, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање 
на ден 6.Ш.1992 година, а основач е Блаже Синановски. 
Дејности: 050100; 050302; 012310; 012323; 012201; 012202; 012321; 012322; 
090140; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 670Ш; 
070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 
070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070502; 060503; 
080190; 080201; 080202; 110401; 110402; 110403; 110404; 110620; 110302; 
110303; 110304; 110902; 110909; 070310; 070320. ( 

Продажба на стоки од консигнациони складови, застапување на стран-
ско лице, посредување, реекспорт, малограничен промет со Албанија, 
Грција и Бугарија. Неограничени овластувања и целосна одговорност. 
Лице овластено за застанување во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет е Блаже Синановски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2664/92 (672) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3038/ 
92, на регистарска влошк бр. 1-17489-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Трговското претпријатие „НИ КМ - КОМЕРЦ“ Д.О.О., ек-
спорт - импорт, Скопје, ул. „Ѓорѓи Крапчев“ бр. 14. Претпријатието 
како Д.О.О, е основано со договор бр. 0045/98 од 1992 година, а основач 
е Василевски Бранко. 
Дејности: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070222; 070223; 070224; 
070225; 070226; 070220; 070230; 070250; 070260; 070111; 070112; 070113 ; 
070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 
070129; 070131; 070132; 070140; 060901; 060502; 060503; 060601; 080190; 
080201; 080202; 110302; 110309; 110909; 070310; 070320. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието како Д.О.О, иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот 
промет со трето лице претпријатието одговара со својот имот. 
Божиновска Славијанка, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3038/92 (673) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 893/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-17184-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар Приватното претпријатие „МЕРИДИЈАН“, Крива Паланка, 
основач Кире Дејановски. 
ДеЈНОсти:011320; 011390; 011413; 0111721 011729; 011741; 011749; 012202; 
012321; 012115; 013121; 013500; 013909; 050301; 050302; 090122; 090131; 
090132; 090181; 110302; 110303; 110600; 110909; 070201; 080202; 080190; 
012909; 013113; 011314; 011420; 01183; 011930; 011941; 011990; 012001; 
012111; 012142; 012201; 012310; 012421; 012621; 012810; 013021; 013022; 
013200; 020110; 020120; 020140; 02020; 060101; 07011; 070111; 070112; 
070113; 070114; 07012; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 
070127; 070128; 070129; 07013; 070131; 070140; 07015; 07021; 070211; 
070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 070222; 070223; 070224; 
070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 0703; 070310; 070320. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Кире Дејановски се именува за директор на претпријатието и застапник 
во надворешно - трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 893/92 (674) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 451/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-15822-^-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за изградба на хидрограѓевински објекти и 
услуги „БАК - КОП“, Д.О., увоз - извоз с. М. Речица, Тетово. Прет-
пријатието е основано со акт за основање бр. 01/91 од 30.У.1991 година, 
а основач с лицето Деари Мустафа од с. Мала Речица од Тетово. 
Дејности: 050021; 050022; 060502; 100101; 100103; 070111; 070113; 070114; 
070121; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 
070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070215; 070221; 
070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 
080201; 080202; дејности во надворешнотрговскиот промет: 070310; 
070320. 
За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со 
сите свои средства. Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и на своја сметка, целосна одговорност, без огра-
ничување. Лице овластено за застапување на претпријатието во вна-
трешниот и надворешниот трговски промет и вршење услуги е Деари 
Мустафа, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 451/92 (675) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2097/92, на регистарска влошка бр. 1-5071-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за медиски услуги и дупликација „2001", 
д.о.о., Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 78/1-3. 
Дејности: 110302; 110909; 120311; 120361; 120362; 120363; 120364; 011721; 
011722; 011723; 011729; 011730; 011741; 011742; 011743; 011749; 012611; 
012612; 012613; 012614; 012615; 012621; 012622; 012623; 012624; 012691; 
012699; 013073; 013909; 013400; 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; 080190; 080201; 080202; 090110; 090131; 090132; 090133; 090139; 
110303; 110304; 110309; 110902; 110903; 110905; 070310; 070320. 
Работите во внатрешниот и надворешниот пролет ги вршат Марјан 
Карапанчев, Александар Јанковиќ и Башким Адеми. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2097/92. (636) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10937/91, на регистарска влошка бр. 1-15788-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар Претпријатието за промет и интелектуални услуги 
„ВИЗА-КОМ", експорт-импорт, Д.О.О, Скопје, ул. „Анкарска" бр. 
31. Скратен назив „ВИЗА-КОМ" експорт-импорт, Д.О.О. Претприја-
тието е основано со одлука бр. 1/91 од 31.ХПД991 година, а основач е 
Несторовски Оливер од Скопје ул. „Анкарска" бр. 31/24. 
Дејности: 070212; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 
070132; 070140; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070230; 
070250; 110309; 110909; 110302; 110404; 110620; 110902; 120321; 120349; 
070111; 070112; 070114; 070211; 070212; 070213; 070214; 070209.' 
Надворешен промет: 070310; 070320. 
Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за 
своја сметка како Д.О.О. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено 
за застапување во внатрешен и надворешен промет е Нестороски 
Радко, директор, со 'неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10937/91. (637) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. 'бр. 
2875/92, на регистарска влошка бр. 1-2657-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на Работната организација за основно воспиту-
вање и образование „Страшо Пинџур", Д.О., Кавадарци, поради издво-
јување на Основното училиште „Димитрие Ангелов - Габерот“ с. Ва-
таша, Д.О., Основното училиште „Страшо Пинџур", Д.О., Кавадарци, 
Основното училиште „Пере Тошев“, Ц.О., Кавадарци, Основното му-
зичко училиште „Лазо Мицев - Рале", Д.О., Кавадарци, Основното 
училиште „Гоце Делчев“, Д.О.. Кавадарци, Основното училиште 
,,Тоде Хаџи Тефов“, Д.О., Кавадарци, Работничкиот универзитет 
„Моша Пијаде“, Д.О., Кавадарци, Основното училиште „Димката Ан-
гелов - Габерот“, Д,О., Кавадарци и Основното училиште „Тошо Вел-
ков“, Д.О., Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2875/92 (638) 

А - ^ 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 

3066/92, на регистарска влошка бр. 1-2657-6-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар пренотацијата на одлуката за издвојување на Основното учи-
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лишпге „Тоде Хаџи Тефов:", Д.О.О, Кавадарци, од состав на Работната 
организација за основно воспитување и образование „Страшо Пинџур", 
Д.О., Кавадарци. . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3066/92. (639) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3065/92, на регистарска влошка бр. 1-2657-2-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар пренотацијата на одлуката за издвојување на Основното учи-
лиште „Тошо Велков - Пепето", Д.О., Кавадарци, од состав на Работ-
ната организација за основно воспитување и образование „Страшо 
Пинџур", Д.О.. Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3065/92. (640) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3067/92, на регистарска влошка бр. 1-2657-4-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар пренотацијата на одлуката за издвојување на Основното му-
зичко училиште „Лазо Мицев - Рале", Д.О., Кавадарци, од состав на 
Работната организација за основно воспитување ,и образование 
„Страшо Пинџур", Д.О., Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3067/92. (641) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 885/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-16931-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Друштвото со ограничена одговорност за сообраќајно - аген-
циски работи „ФЕР - АГЕНТ“ Скопје, ул. „Народен Фронт“ бр. 17. 
Друштшто е основано со акт бр. 99 од 29.1.1992 година, а основач е 
„Ферпдпед" а.д. Скопје. 

Дејности: 060101 превоз на патници и стоки; 060201 превоз на 
патници и стоки во поморскиот сообраќај ; 060202 услуги во поморскиот 
сообраќај; 060203 услуги на марините во поморскиот сообраќај; 060301 
превоз на патници и стоки во речниот сообраќај; 060302 услуги во 
речниот и езерскиот сообраќај; 060401 превоз на патници и стоки во 
воздушниот сообраќај; 060402 услуги на аеродром; 060403 услуги на 
стопанската авијација; 060501 превоз на патници во друмскиот сообра-
ќај, 060502 превоз на стоки во друмскиот сообраќај; 060503 услуги во 
друмскиот сообраќај; 060801 претоварил услуги во луки; 060802 прето-
варил услуги во пристаништа; 060803 претоварил услуги во железнички 
станици и на други места; 080201 туристички агенции; 110302 услуги на 
реклама и економска пропаганда; 110303 комерцијални работи на 
остварување на функцијата на промет на стоки и услуги; 110309 неспом-
нати услуги во областа на прометот; услуги на внатрешна и меѓуна-
родна шпедиција; посредништво; вршење комисиони работи во областа 
на прометот на стоки и сообраќајот; 110909 други неспомнати услуги и 
застапување на претпријатија (освен адвокатско). 
Штерјо Наков, работоводен орган, без ограничување во надворешно -
трговскиот промет. За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара на сите свои средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 885/92 (669) 

еко лице, посредување, реекспорт, малограничен промет со Албанија, 
Грција и Бугарија. Неограничени овластувања и целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет е Блаже Сиљановски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2664/92 (672) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 890/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-16932-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Друштвото со ограничена одговорност за контрола на квали-
тетот и квантитетот на стоки „ФЕР - КОНТРОЛ" Скопје, ул. „Наро-
ден Фронт“ бр. 17. Основач е „ФЕР1Ш1ЕД" А.Д. Скопје, со одлука бр. 
97 од 29.1.1992 година. 
Дејности: 110901 - услуги на контрола на квалитетот и квантитетот на 
стоки; контрола на квалитетот и квантитетот на стоки во производ-
ството и прометот на други дејности врзани со контролата на стоки со 
цертификат^ 
Друштвото ги има сите овластувања во правниот промет со трети лица. 
Се запишува својство на лице овластено за застапување во внатреш-
ниот И надворешниот промет Штерјо Наков, работоводен орган, дирек-
тор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.-бр. 890/92 (670) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3038/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-17489-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Трговското претпријатие „НИ НИ - КОМЕРЦ“ Д.О.О., ек-
спорт - импорт, Скопје, ул. „Ѓорѓи Крапчев“ бр. 14. Претпријатието 
како Д.О.О, е основано со договор бр. 0045/98 од 1992 година, а основач 
е Василевски Бранко. 
Дејности: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070222; 070223; 070224 
070225; 070226; 070220; 070230; 070250; 070260; 070111; 070112; 070113 
070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128 
070129; 070131; 070132; 070140; 060901; 060502; 060503; 060601; 080190 
080201; 080202; 110302; 110309; 110909; 070310; 070320. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието како Д.О.О, иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот 
промет со трето лице претпријатието одговара со својот имот. 
Божиковска Славија ика, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3038/92 (673) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 893/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-17184-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Приватното претпријатие „МЕРИДИЈАН“, Крива Паланка, 
основач Кире Дејановски. 
Дејности.011320; 011390; 011413; 0111721 011729; 011741; 011749; 012202: 
012321; 012115; 013121; 013500; 013909; 050301; 050302; 090122; 090131 
090132; 090181; 110302; 110303; 110600; 110909; 070201; 080202; 080190 
012909; 013113; 0И314; 011420; 01183; 011930; 011941; 011990; 012001 
012111; 012142; 012201; 012310; 012421; 012621; 012810; 013021; 013022 
013200; 020110; 020120; 020140; 02020; 060101; 07011; 070111; 070112 
070113; 070114; 07012; 070121;, 070122; 070123; 070124; 070125; 070126 
070127; 070128; 070129; 07013; 070131; 070140; 07015; 07021; 070211 
070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 070222; 070223; 070224 
070225 ; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 0703; 070310; 070320. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Кире Дејановски Се именува за директор на претпријатието и застапник 
во надворешно - трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 893/92 (674) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 451/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-15822-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за изградба на хидрограѓевински објекти и 
услуги „БАК - КОП“, Д.О., увоз - извоз с. М. Речица, Тетово. Прет-
пријатието е основано со акт за основање бр. 01/91 од 30.V.1991 година, 
а основач е лицето Деари Мустафа од с. Мала Речица од Тетово. 
Дејности: 050021; 050022; 060502; 100101; 100103; 070111; 070113:070114 
070121; 070123;, 070124; 070125; 070126; 070127 ; 070128; 070129; 070131 
070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070215; 070221 
070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260 
080201; 080202; дејности во надворешнотрговскиот промет: 070310 
070320. 
За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со 
сите свои средства. Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и на своја сметка, целосна одговорност, без огра-
ничување. Лице овластено за застапување на претпријатието во вна-
трешниот и надворешниот трговски промет и вршење услуги е Деари 
Мустафа, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 451/92 (675) 

Окружниот стопански суд во Скопје, Со решението Срег.бр. 
10894/91 на регистарска влошка бр. 1-2534-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар Претпријатието за трговија на големо и мало „ТРГО-
МАТ" експорт - импорт, Д.О., Скопје, ул. „Благоја Стефовски" бб. 
Со одлука од 30.XII. 1991 година од претпријатието истапува Кецкаров-
ски Иван, а пристапува Јуруковски Никола од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 10894/91. (671) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2664/92, на регистарска влошка бр. 1-16860-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар Претпријатието за производство, промет и услуги „Де-
бата Компани“, експорт - импорт, Д.О.О. - Скопје, бул. „Партизански 
Одреди“ бр. 64, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање 
на ден 6.111.1992 година, а основач е Блаже Синановски. 
Дејности: 050100; 050302; 012310; 012323; 012201; 012202; 012321; 012322; 
090140; 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; 070502; 060503; 
080190; 080201; 080202, 110401; 110402; 110403; 110404; 110620; 110302; 
110303; 110304; 110902; 110909; 070310; 070320. 
Продажба на стоки од консигнациони складови, застапување на стран-

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.303/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-15674-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Услужното трговско претпријатие „ЛИБЕРО Д.О.О., ек-
спорт-импорт, Скопје, ул. „Бојмија" бр.6. Претпријатието е основано 
со договор за основање бр.01-01 од 15.1.1992 година, а основач е Ман-
чев^ Маргарита од Скопје. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124 
070125; 070126; .070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070211 
070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225 
070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 080111; 080112; 080113 
080190; 080201; 080202; 110302; 110303; 110304; 110309; 110904; 110909 
120190; Л20311; 120312; 120322; 120349; 120362. 
Дејности од надворешна трговија: 070310; 070320; застапување на 
странски фирми и реекспорт, консигнациона продажба, малограничен 
промет со Грција, Бугарија, Италија, Албанија, Румунија, Унгарија, 
Австрија и Турција. Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои сред-
ства. 
Манчева Маргарита, директор, без ограничување и овластено лице со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 303/92. (772) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.1192/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-16408-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Производното услужно трговско претпријатие на големо и 
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мало извоз-увоз; Џ.О., „БРАДО-ПРОМ", ул. „Серава“ бр.142-а, 
Скопје. Претпријатието е основано од Орданка Додевска од Скопје, со 
одлука за основање од З.П.1992 година. 
Дејности: 050302; 050301; 060501; 060502; 060601; 070111; 070112; 070113; 
070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 
070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 
070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225 ; 070226; 070229; 070230; 
070250; 070260; 080201; 080202; 080190; 090110; 090140; 090150; 110309; 
110909; 011742; 070310; 070320. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува со свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Орданка Додевска, работоводен ор-
ган, директор на претпријатието, со неограничено овластување. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е 
Орданка Додевска со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1192/92. (773) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.2137/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-17279-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието во приватна сопственост за надворешно-
трговски промет на големо и мало „ПОПИС“, извоз-увоз, Д.О., 
Скопје, бул. „Видое Смилевски Бато“ бр..9, влез 1, приз. 1, основано со 
акт бр.02 од 1992 година, а основач е Цветаноски ЈБубе од Скопје. 
Дејности: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 
070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070111; 
070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 
070127; 070128; 070129; 07013; 070131; 070132; 07014; 070140; 110309; 
110909; 110903; 120311. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет, претприја-
тието одговара со сите свои средства. 
Работоводен орган на претпријатието е Цветаноски Љубе, вд директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.2137/92. (774) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.877/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-16001-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство, услуги и промет на големо и 
мало „НАБЛА" Д.О.О., Скопје, ул. „Црниче“ бр. 16-а. Претпријати-
ето е основано со акт за основање од 28.1.1992 година, а основач е 
Златко Ѓорѓиовски, бул. „Маркс и Енгелс" бр. 1/2-18, со л.к.бр.888546 и 
МБЈ710964450103. Дејности: 011313; 011319; 011390; 012310; 012351; 
012322; 012323; 050301; 050302; 050100; 070114; 070124 ; 070121; 070122; 
070123 ; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070140; 070150; 070219; 
070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070227 ; 070229; 070230; 
070240; 070250; 080190; 080201; 110302; 110303; 110309; 110402; 110403; 
110404; 110905; 110909; надворешно-трговски промет: 070310-надво-
решна трговија со прехранбени производи; 070320-надворешна трговија 
со непрехранбени производи. Во правниот промет,а) трети лица прет-
пријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските презе-
мени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со 
целокупниот свој имот-
Златко Ѓорѓиовски е директор на претпријатието со неограничени 
овластувања. 
Златко Ѓорѓиовски е лице овластено за застапување во надворешно-
трговскиот промет без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 877/92. (775) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.684/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-15893-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо 
и мало „РАНК КСЕРОКС, Ц.О.,експорт-импорт, Скопје, ул. „Вар-
шавска“ бр.54. Основач е Орце Блажевски од Скопје, бул. „Партизан-
ски одреди“ бр.78/22. 
Дејности: 011315; 011710; 011721; 011729; 011741; 011791; 011799;011949; 
012421; 012429; 012611; 012612; 012613; 012614; 012622; 012623; 012699; 
012820; 012830; 01301,0; 013021; 013022; 013030; 013041; 013042; 013043; 
013050; 013071; 013072; 013113; 013115; 013119; 013121; 013200; 013400; 
013500; 020110; 020121; 020140; 020201; 020202; 020203; 050100; 060501; 
060502; 060503 ; 060601; 060602; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 
070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 
070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214 ; 070219; 070221; 
070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 
070260; 070310; 070320; 080111; 080112; 080113; 080114; 080119; 080121; 
080122; 080123; 080129; 080190; 080201; 080202; 090121; 090122; 090123; 
090124; 090131; 090132; 090133; 090139; 090140; 090150; 090171; 090172; 
090179; 090181; 090183; 090189; 090201; 090202; 090209; 100391; 110102; 
110103; 110301; 110302; 110303; 110304; 110309; 110903; 110905; 110909. 
Во правниот промет со трети лица, претпријатието настапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување е Орце Блажевски, директор, со нео-
граничени овластувања. 
Во надворешниот трговски промет, претпријатието ќе го застапува 
Орце Блажевски, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.684/92. (776) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег.бр. 10758/91, на регистарска влошка бр. 1-2946-0-0-0, го запиша во 
судскиот регистар Претпријатието за трговија на големо и мало и 
услуги во прометот, Титов Велес, ул. „Ленинова“ бр.15. 
Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 011930. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 10758/91. (777) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.106/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-15758-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за трговија на мало и големо, угостителство и 
туризам „БЕСИАНА-КОМЕРЦ", експорт-импорт, Ц.О., Гостивар, 
ул. „Тоде Богданоски“ бр.38 Основач е Османи Фадби, директор, со 
неограничени овластувања. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 
070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 
070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 060501; 060502; 080111; 
080112; 080114 ; 080121; 080122; 080190; 080201; 080202; 110301; 110309; 
110903; 110909; 110109; 070310-трговија со прехранбени производи, 
070320-трговија со непрехранбени производи; малограничен промет со 
Бугарија, Грција и Албанија; увоз и извоз на стоки; работи на посреду-

вање во надворешно-трговскиот промет; работи на застапување на 
странски фирми и рееекспорт. Во внатрешниот промет со трети лица, 
претпријатието истапува со свое име и за своја сметка. За обврските 
преземени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара 
со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното тргов- -
еко работење е Османи Фадби, директор, со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 106/92. (778) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.1692/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-16533-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за трговија „ЕКОПРОМ", Д.О.О., Скопје, 
ул. „Чупино Брдо“ бр. 14. Основач е Колев Бранко, ул!. „Чупино Брдо“ 
бр. 14, Скопје, со одлука за основање од 10.Х.1992 година. 
Дејности:012521; 012523; 013500;070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 
070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 
070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070223; 070224; 
070225; 070226; 070229; 070230, 070250; 070260, 110309; 110909. 
Неограничено овластување, целосна одговорност. 
Претпријатието во правниот промет ќе го застапува Колева Зора, 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1692/92. (779) 

Врз основа на Решението на МВР на Република Македонија, 
Управа за внатрешни работи - Скопје, Сектор за управни работи Уп. 
бр. 10-5257/1 од 7.VII. 1992 година, со кое се врши запишување на 
промените во Статутот и се заверува Статутот, како и врз основа на 
Изводот од регистарот за извршена промена на назив бр. 01-6826/3 од 
13.VII. 1992 година, издаден од Републичкиот завод за статистика, досе-
гашниот Сојуз на организациите за сузбивање на алкохолизмот, нарко-
маните и никотинизмот во Македонија - Републичка конференција, се 
преименува во: Сојуз за превентива од алкохолизам, никотинизам и 
наркоманот на Македонија. 

Печатот и штембилот со стариот назив се огласуваат за нева-
жечки. 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 130/90 од 30. VI. 1992' година отвори постапка за присилно порам-
нување на Претпријатието Детска конфекција ,Л,екон“ од Гостивар со 
неговите доверители. 

Предлогот за присилно порамнување на стечајниот должник со 
неговите доверители гласи: плаќање на обврските на доверителите во 
висина на утврдените побарувања, како и дополнително утврдените 
побарувања на доверителите упатени на парница, со камата, во рок од 
три месеци сметано од денот на одобреното присилно порамнување. За 
управник на присилното порамнување се определува Љубомир Симо-
ски од Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 309, тел. 65-360. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до советот за порамнување на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се закажува рочиште за утврду-
вање на пријавените побарувања на доверителите на ден 11.VIII. 1992 
година во 9,00 часот во соба број 81 на овој .суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1229) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението 
Ст.бр. 162/91 се заклучува стечајната постапка против должникот ПТП 
„Пимекс" Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1232) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението 
Ст.бр.37/92 се заклучува стечајната постапка против должникот ПП 
„Филип Македонски“ од Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3233) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението 
Ст.бр.234/91 се заклучува стечајната постапка против должникот ПП 
„Кристал“ од Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1234) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека стечајната постапка над ПТП „Балканпромет" - Пробиштип се 
заклучува. По правосилноста на решението Сг.бр.22/91 од 25.V. 1992 
година ќе се брише од судскиот регистар. Доверителите имаат право на 
жалба од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Стопанскиот суд на 
Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1235) 

Стечајниот сбвет при Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека стечајната постапка над ППС „Генекс" - Штип се заклучува по-
ради немање имот. По правосилноста на решението Сг.бр. 153/91 од 
29.V. 1992 година ќе се брише од судскиот регистар. Доверителите 
имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето преку овој суд 
до Стопанскиот суд на Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1236) 

Стечајниот совет при Окружниот суд во Штип објавува дека 
стечајната постапка над ППС „Фитопром“-Струмица се заклучува. По 
правосилноста на решението Ст.бр. 6/91 од 25. V. 1992 година ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата. Доверителите имаат право на 
жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Стопанскиот 
суд на Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1230) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека стечајната постапка над ППС „Лукс“ - Кочани се заклучува по-
ради немање имот на должникот. По правосилноста на решението 
Ст.бр. 211/91 од 25.V. 1992 година ќе се брише од регистарот на прет-
пријатијата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објаву-
вањето преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1231) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1158/91 од 19. III. 1992 година е отворена стечајна постапка над 
Претпријатието за промет на големо и мало „ВОРЛД ТРЕЈД“ Скопје. 

За стечаен судија се именува Гордана Јовановиќ, судија на овој 
суд. 

За стечаен управник се определува Колевски Ѓорѓи од Скопје, 
ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 28, тел. 
219-897. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште 
за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечај-
ниот должник на ден 15. IX. 1992 година во 9,15 часот, соба бр. 60а во 
овој суд. / 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. - ј (1092) 

Окружниот стопански суд воСкопје објавувадекасорешЦиетоСт.бр. 
413/91 од 12. ХП 199Јлгодчна отвори стечајна постапка над Приватното 
трговско претпријатие „АЛКС-ПРОМЕТ" од Скопје. 

За стечаен судија СЕ ИМЕНУВА ЕМИЛИЈА Димитрова, судија на ОВОЈ 
суд. 

За стечаен управник се определува Младен Божиновски, од 
Скопје ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, тел. 
260-694. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на ОВОЈ суд со пријави во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите кон стечајниот должник, без одлагање. Се закажува ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на 
стечајниот должник на ден 3. IX. 1992 година во 9,45 часот во соба број 
на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1093) 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште 
за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечај-
ниот должник на ден 10. VIII. 1992 г. во 11,00 часот во соба бр. 60а во 
ОВОЈ с у д . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1094) 

ОкружниотстопанскисудвоСкопјеобјавувадекасорешениетоСт.бр. 
11/87 од 11. VI. 1992 година ја заклучи стечајната постапка над стечај-
ниот должник Работна организација за промет на големо и мало, откуп 
и посредување „Тргокооп" ООЗТ за промет на големо и мало „Кума-
ново промет“ од Куманово. По правосилноста на ова решение, стечај-
ниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1095) 

Со решението Ст.бр. 236/91 од 24.VI. 1992 година, Окружниот 
стопански суд во Битола отвори стечајна постапка према „Валтерпром" 
од Охрид која не се спроведува и се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (1250) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
на овој суд Ст.бр. 1590/91 од 7^.1992 година отвори стечајна постапка 
над „Нерзирекс-импорт" Претпријатие за внатрешен и надворешен 
промет од Скопје. 

За стечаен судија се именува Хариклија Мартиновска, судија на 
овој суд. За стечаен управник се определува Апостол Баевски, од 
Скопје, ул „Рузвелтова" бр. 8/5. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на 
овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат долж-
ниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одла-
гање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања 
на доверителите на стечајниот должник за 1.1Х.1992 година, во 8,20 
часот во соба број 81 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје ' (1254) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Сг.бр. 9/92 од 
15.VII. 1992 година објавува дека стечајна постапка кон ПП „Би-Би-
-пром" од Битола ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (1256) 
Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението 

Ст.бр. 213/91 од 9.VII. 1992 година ја заклучи стечајната постапка на 
ППС „Нико“ с. Градошорци. По правосилноста на решението ППС 
„Нико“ с. Градошорци се брише од регистарот на претпријатија. 

Решението може да го напаѓаат доверителите со жалба по Сто-
панскиот суд на Македонија, во рок од 15 дена по објавувањето на 
огласот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1253) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст.бр. 491/91 од 6.Х1.1991 година отвори стечајна постапка над Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „Ри-Ма" од Скопје, ул. „Демир 
Трајко“ бр. 21-6. 

За стечаен судија се именува Хариклија Мартиновска, судија на 
овој суд. ^ 

За стечаен управник се определува Киро Грков од Скопје, ул. 
„Павле Илич“ бр. 9-1/4, тел. 264-347. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват 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 кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште 
за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечај-
ниот должник за ден 10.1Х.1992 г. во 8,40 ч. во соба број 81 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1097) 

ОкружниотстопанскисудвоСкопЈеобјавувадекасорешениетоСт.бр. 
98/91 од 16. X. 1992 година отвори стечајна постапка над Претпријати-
ето за промет 
„Аструла Комерц“ од Гевгелија. 

За стечаен судија се именува Александар Јањиќ, судија во овој 
суд. ' 

За стечаен управник се назначува Стојан Ристов од Гевгелија, ул. 
„Воденска“ бр. 6, тел. 88-262. 

ОкружниотстопанскисудвоСкопјеобјавувадекасорешениетоСт.бр. 
1776/91 од 29.VI. 1992 година отвори стечајна постапка за присилно 
порамнување над должникот ОП Југотурбина МЕГО „18 Ноември“ о^ 
Гостивар. 

Предлогот за присилно порамнување на стечајниот должник со 
неговите доверители гласи: Исплата на побарувања на доверителите во 
висина, на утврдените побарувања со камата во рок од две години 
сметано од денот на одобреното присилно порамнување. За управник 
на присилното порамнување се определува Мицкоски Борислав од Го-
стивар на работа во РИОМ „Силика" од Гостивар. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до советот за порамнување на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се закажува рочиште за утврду-
вање на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот долж-
ник и гласање по предлог на присилното порамнување на ден 10.1Х.1992 
година во 9,00 часот во соба бр. 81 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1098) 
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ОкружниотстопанскисудвоС^опјеобјавувадекагорешениетоСт.бр. 
138/90 од 25.VIЛ991 г. отвори постапка за присилно порамнување на 
должникот Општествено претпријатие за трговија на големо и мало 
„Еврокомерц" од Скопје со неговите доверители. 

Предлогот за присилно порамнување на стечајниот должник со 
неговите доверители гласи: плаќање на долговите на стечајниот долж-
ник кон доверителите ќе се изврши во рок од 3 месеци сметано од денот 
на одобреното присилно порамнување во висина од 100% од долгот 
утврден на денот на порамнувањето без камата. За управник на присил-
ното порамнување се определува Трајан Смилевски од Скопје ул. „Во-
станичка“ бр. 54, тел. 226-382. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до советот за порамнување до овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се закажува рочиште за утврду-
вање на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот долж-
ник и гласање по предлогот за присилно порамнување на ден 10.1Х.1992 
г. во 8,00 ч во соба број 81 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1099) 

Окружниот стопанскисудвоСкопјеобјавувасорешениетоСт. бр. 1745/ 
91 од 26.V. 1992 г. отвори стечајна постапка над Претпријатието ПП 
„НАДИН" - Кавадарци. 

За стечаен судија се именува Гордана Јовановиќ, судија на овој 
суд. За стечаен управник се определував ладо Мартиновски, на работа 
во Шумското стопанство „Бор“ - Кавадарци, тел. 76-140. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште 
за испитување на пријавените побарувања на стечајниот должник на 
ден 10.IX. 1992 г. во 11,00 часот во соба бр. 60а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1100) 

Со решение Ст. бр.62/92од 3. VII. Ј992г. Окружниот стопански суд во 
Штип отвори стечајна постапка над СЗ „Звезда“ - Штип, но истата не 
се спроведува поради немање имот на должникот и се заклучува. По 
правосилноста на решението ќе се брише од регистарот на задругите. 
Рок на жалба е 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до 
Стопанскиот суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1103) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Со решението Рл. бр. 18/92 од 8.VII. 1992 година пред Окружниот 

стопански суд во Битола отворена е постапка за ликвидација на долж-
никот Претпријатие во мешовита сопственост „ВИО ТТ" ДОО Охрид, 
но не е спроведена и е заклучена. 

Од О кружниот стопански суд во Битола (1255) 

Окружниот стопански суд во Битола, преку ликвидациониот со-
вет, со решението Рл.бр. 21/92 од 14.VII. 1992 година, отвори и спрове-
дува ликвидациона постапка кон ПП „Карапец Роман“ од Битола. 

За Ликвидационен управник е определен Методија Петров од 
Битола, ул. „Карпош“ бр. ЈУ/6. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
два примероци таксирани со 100,00 денари судски такси на рочиштето 
за испитување на побарувањата кое се закажува за 31. VIII. 1992 година 
во 12 ч. 

Се повикуваат должниците да ги намират своите обврски кон 
должникот. 

Огласот е објавен на огласна табла на судот на 14.VII. 1992 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1252) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
на овој суд Л. бр. 3/88 од 11. VI. 1992 година ја заклучи ликвидационата 
постапка над должникот Земјоделска задруга „Рудник“ од с. Лојане, 
Куманово. По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник 
да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1096) 

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Производно, 
услужно, трговско претпријатие „Вх-комгЃ Д.О.О, експорт-импорт -
Скопје“ се огласуваат за неважни. (2045) 

Загубените тркалезен и четвртест печат под назив: „Претприја-
тие за трговија на големо и мало „Ваав" ц.о. - Скопје“ се огласуваат за 
неважни. (2046) 

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие 
за производство, трговија и услуги „Јуниор-Комерц“ Д.О.О. - Скопје“ 
се огласуваат за неважни. 

(2047) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за новин-

ско издавачка дејност, производство, услуги и трговија на големо и 
мало „Унипрес" Д.О.О., извоз-увоз - Скопје“ се огласува за неважен. 

(2042) 

Загубените печат и штембил под назив: „Претпријатие за раз-
воен инженеринг „Риком" - Скопје ц.о.“се огласува за неважен. (2043) 

Загубените тркалезен печат под назив: „Претпријатие за промет 
на големо и мало „Клевер" извоз-увоз ц.о. - Скопје“ се огласува за 
неважен. (2044) 
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СОДРЖИНА 
Одлука за групно помилување на осудени лица по 
повод 2 Август 1992 година националниот празник 
на македонскиот народ 
Правилник за изменување дополнување на Правил-
никот за начинот на утврдување на износот на сред-
ствата за исплата на плати, начинот на составување 
на пресметката и доставување на таа пресметка до 
Службата на општественото книговодство во Репу-
блика Македонија 
Одлука за именување претставници на Републиката 
во Советот на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јални работи на општините во град Скопје 
Одлука за именување претставници во Републиката 
во Советот на Училиштето за применета уметност 
„2 Август“ - Скопје ' . 

Одлука за именување на претставници на Републи-
ката во Советот на Средното стенодактилографско 

Училиште „Димитар Митрев“ - Скопје 
Одлука за избор на членови на Конкурсната коми-

сија за именување индивидуален работоводен орган 
на Заводот за заштита и рехабилитација „Бања 
Банско“-Струмица 
Одлука за именување претставници на Републиката 
во Собирот на работниците во Заводот за заштита 
и рехабилитација „Бања Банско“ - Струмица 
Одлука за именување претставници н5 Републиката 
во Советот на Општествениот дом „Скопје“ - Де-ка за избор на членови на Конкурсната комн-
сија за именување индивидуален работоводен орган 

Центарот за социјална работа во Свети Николе . 
Одлука за избор на членови на Конкурсната коми-

сија за именување индивидуален работоводен орган 
на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на 
општините на град Скопје 
Одлука за избор на членови на Конкурсната коми-
сија за именување индивидуален работоводен орган 
на Народниот музеј во Гевгелија 
Одлука за избор на членови на Конкурсната коми-
сија за именување индивидуален работоводен орган 
на Средношколскиот дом ,Лазар Лазаревски“ - Ти-

тов Велес 
Одлука за избор на'членови на Конкурсната'коми-

сија за именување индивидуален работоводен орган 
во Општествениот дом „Скопје“ - Дебар 
Одлука за избор на членови на Конкурсната коми-
сија за именување индивидуален работоводен орган 
на РО за стопанисување со води „Мантово" - Радо-
виш 
Одлука за избор на членови на Конкурсната коми-
сија за именување индивидуален работоводен орган 
на ЕМАУЦ, „Гошо Викентиев" - Кочани 
Одлука за избор на членови на Конкурсната коми-
сија за именување индивидуален работоводен орган 
на УСО „Коле Неделковски“ - Титов Велес 
Одлука за избор на членови на Конкурсната коми-
сија за именување индивидуален работоводен орган 
на РО за згрижување и воспитание на деца од пре-
дучилишна возраст „Орце Николов“ - Скопје 
Одлука за избор на членови на Конкурсната коми-
сија за именување индивидуален работоводен орган 

на ООЗТ Опера при Македонскиот народен театар, 
одлука за избор на членови на Конкурсната коми-

сија за именување индивидуален работоводен орган 
во Пионерскирт дом „Благој Мучето“ - Струмица. . 
Одлука за избор на членови на Конкурсната коми-

' сија за именување индивидуален работоводен орган 
во Домот на културата „Димитар Беровски“ - Бе-
рово 
Одлука за избор на членови на Конкурсната коми-
сија за именување индивидуален работоводен орган 
во ООЗТ Турска драма при РО Театар на народно-
стите-Скопје 
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