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137. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија, издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЛИЧНАТА КАРТА 

Се прогласува Законот за личната карта, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 9 февруари 1995 година. 

Број 09-620/1 
9 февруари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател , 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ЛИЧНАТА КАРТА 

Член 1 

Личната карта е јавна исправа со која се докажува 
идентитетот, државјанството и живеалиштето на граѓа-
нинот на Република Македонија. 

Граѓанинот може да има само една лична карта. 

Член 2 
Секој граѓанин со наполнети 18 години живот дол-

жен е да има лична, карта. 
Личната карта може да се издаде и на граѓанин со 

наполнети 15 години живот, на негово барана. 

Член 3 

Личната карта ја издава Министерството за вна-
трешни работи. 

Член 4 

Барањето за издавање на лична карта се поднесува во 
Министерството за внатрешни работи според подрач-
јето на кое граѓанинот има живеалиште. 

Барањето за издавање на лична карта се поднесува 
на пропишан образец. 

Со барањето од ставот 2 на овој член граѓанинот 
поднесува две фотографии. По исклучок, граѓаните ро-
дени во странство поднесуваат и извод од матичната 
книга на родените. 

Член 5 

Образецот на личната карта содржи: назив ,,лична 
карта“; натпис „Република Македонија“ со втиснат грб 
на Република Македонија; ознака на серијата и сери-
скиот број и место за фотографија. 

Во образецот на личната карта се запишуваат след-
ните податоци: општина во која личната карта се из-
дава; име и презиме на граѓанинот, ден, месец и година 
на раѓање; место, општина и држава на раѓање; живе-
алиште и адреса на станот; единствен матичен број на 
граѓанинот; датум на издавана на личната карта; реги-
стерски број; рок на важење на личната карта; потпис 
на овластеното службено лице на органот што ја издал 
личната карта и печат на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо, а имињата на припадниците на наци-
оналностите се запишуваат и според јазикот и писмото 
на националностите. 

Член 6 
Од граѓанинот кој поднесува барање се зема отпеча-

ток. , 
, Член 7 

На граѓанин помлад од 25 години живот личната 
карта му се издава со рок на важење од 7 години, на 
граѓанин од 25 до 50 години живот личната карта му се 
издава со рок на важење од 15,години, а на граѓанин 
постар од 50 години живот личната карта му се издава 
со трајно важење. 

Барање за замена на личната карта се поднесува 
најдоцна во рок од 30 дена пред истекот на рокот на 
важењето на личната карта. 

Член 8 

На граѓанин кој ќе го промени живеалиштето или ќе 
изврши промена на личното име, му се издава нова 
лична карта. 

При промена на адресата на станот на живеалиш-
тето, граѓанинот е должен да поднесе барање за замена 
на личната карта со нова., 

Член 9 
Граѓанинот од членот 2 став 1 на овој закон должен 

е личната карта да јд носи со себе и да ја покаже на 
барање на службеното лице кое со закон е овластено да 
легитимира. 

Не е дозволено давање на лична карта на друг на 
послуга, односно, послуга со туѓа лична карта како со 
своја. 

Член 10 
Кога службено лице на Министерството за вна-

трешни работи овластено да легитимира ќе утврди дека 
личната карта на граѓанинот е толку оштетена или 
дотраена што не може да и служи на својата намена или 
изгледот на имателот на личната карта е толку изменет 
што не одговара на фотографијата на личната карта, ќе 
го задолжи граѓанинот во рок од 15 дена да поднесе 
барање за замена на личната карта. 

Во случаите од ставот 1 на овој член барање за 
замена на личната карта може да поднесе и граѓанинот. 

Член 11 
Граѓанин кој ќе загуби лична карта или на друг на-

чин ќе остане без неа должен е да пријави на Министер-
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ството за внатрешни работи и да поднесе барање за 
издавана на нова лична карта. 

Ако граѓанинот на кој му е издадена нова лична 
карта Ја пронајде порано издадената лична карта, дол-
жен е веднаш истата да ја предаде на Министерството 
за внатрешни работи 

Член 12 
Министерството за внатрешни работи најдоцни во 

рок од 15 дена од денот на приемот на барањето, ќе му 
издаде лична карта на граѓанинот. 

Член 13 

Во случаите од членот 7 став 2, членот 8 и членот 10, 
при подигање на новата лична карта, граѓанинот ја 
предава старата лична карта на Министерството за вна-
трешни работи заради поништување. 

Член 14 
Министерството за внатрешни работи води евиден-

ција за издадените лични карти согласно со утврдените 
стандарди и законски прописи. 

Член 15 
Со парична казна од една шестина до една половина 

од плата ќе се казни за прекршок физичко лице кое: 
1. има повеќе од една лична карта (член 1 став 2); 
2. со наполнети 18 години живот нема лична карта 

(член 2 став 1); 
3. ќе поднесе невистинит извод од матичната книга 

на родените (член 4 став 3); 
4. во законски утврдениот рок не поднесе барање за 

замена на личната карта (член 7 став 2 и член 10); 
5. нема да поднесе барање за замена на личната 

картц (член 8 став 2) и 
6. ќе ја даде личната карта на послуга на друго'лице 

или ќе се послужи со туѓа лична карта како со своја 
(член 9 став 2). 

Со парична казна до една петина од пла̂ га ќе се 
казни за прекршок физичко лице кое не ја носи со себе 
личната карта или ќе одбие да ја покаже личната карта 
(член 9 став 1). 

Член 16 
Министерот за внатрешни работи во рок од три ме-

с„еци од влегувањето во сила на законот ќе донесе под-
законски прописи за образецот на личната карта, по-
стапката за издавање и замена на личната карта и за 
начинот на водење на евиденција за издадените лични 
карти. 

Член 17 
Личните карти издадени по досегашните прописи ќе 

важат до рокот на важење кој е наведен во личната 
карта, а најдолго во рок од две години од денот на 
влегувањето во сила на подзаконскиот пропис за обра-
зецот на личната карта. 

Со личните карти издадени до 1 април 1993 година 
не се докажува државјанството на Република Македо-
нија. 

Член 18 
Грбот на Република Македонија кој согласно со чле-

нот 5, став 1 на овој Закон е составен дел на образецот 
на личната карта, нема да се втиснува при издавање на 
новите лични карти се до донесување на законот за 
грбот на Република Македонија. 

Член 19 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува да 

важи Законот за личната карта („Службен весник на 
СРМ“ број 15/73, 20/73, 38/85, 37/87, 51/88 и 19/90) и 

Законот за основните податоци на личната карта 
(„Службен лист на СФРЈ“ број 6/73). 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

138. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЛИЧНОТО ИМЕ 

Се прогласува Законот за личното име, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 9 февруари 1995 година. 

Број 09-614/1 
9 февруари 1995 година Претседател 

Скопје ' н а Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ 

Член 1 
Личното име е лично право на граѓанинот. 
Граѓанинот се служи со личното име, што му е запи-

шано во матичната книга на родените. 
Член 2 

Личното име се состои од име и презиме, а самото 
име или презиме може да содржи повеќе зборови. 

Со личното име не смее да се навредува јавниот 
морал. 

Член 3 
Личното име на детето го определуваат родителите 

спогодбено. 
Презимето на детето се определува според прези-

мето на еден или двата родитела, освен ако родителите 
не определат детето да носи некое друго презиме. 

Ако родителот не е жив или не е во можност да ги 
врши родителските права или е непознат, личното име 
на детето го определува другиот родител. 

Ако родителите не се живи или не се, во можност да 
ги вршат родителските права, личното име на детето го 
определува надлежниот орган за старателство, односно 
старателот со согласност од надлежниот орган за стара-
телство, според презимето на еден или двата родитела. 

Во случаите кога родителите не се спогодат во опре-
делувањето на личното име на детето или се непознати, 
личното име на детето го определува надлежниот орган 
за старателство, односно старателот со согласност од 
надлежниот орган за старателство. 

Член 4 
Личното име на посвоено дете го определуваат по-

своителите. 
Ако посвоеното дете има лично име, посвоителите 

можат при посвојувањето да го определат своето или 
друго презиме освен ако со актот за посвојувано не е 
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определено посвоеникот да го задржи своето презиме 
или на своето презиме; да го додаде презимето на посво-
ителите. 

Член 5 
Граѓанинот има право да го промени личното име, 

односно само името или презимето. 
На малолетно лице ќе му се промени личното име, 

односно само името или презимето на барање од роди-
телите или посвоителите, односно на старателот со со-
гласност од надлежниот орган за старателство. 

Ако се бара промена на личното име за дете кое 
наполнило 10 години живот, потребна е и негова со-
гласност. 

Член 6 
Нема да му се одобри промена на личното име, од-

носно само на името и презимето на лице против кое се 
води кривична постапка за кривично дело кое се гони 
по службена должност или на лице кое е осудено за 
такво кривично дело, додека казната Не е извршена или 
додека траат правните последици на осудата, како и на 
лице за кое ќе се утврди дека барањето го поднело 
заради одбегнување на! со закон утврдени обврски. 

Член 7 
Барањето за промена на личното име се поднесува 

до Министерството за внатрешни работи. 
Конечното решение за промена на личното име се 

доставува на органи и организации кои со закон се 
должни да водат евиденција со податоци за личното име 
на граѓанинот. 

Член 8 
Со парична казна од една петина до една половина 

од плата ќе се казни, за прекршок лице кое не се служи 
со личното име што му е запишано во матичната книга 
на родените (членот 1 став 2 на овој закон). 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за личното име („Службен 
весник на СРМ“ број 30/72, 41/85, 51/88 и 19/90). 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

139. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од /Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТИ-

ЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

Се прогласува Законот за матичната евиденција, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 9 февруари 1995 година. 

, Број 09-613/1 
9 февруари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

. Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Основните лични податоци за Гаѓаните се водат во: 

матична книга на родените, матична книга на венча-
ните и матична книга на умрените. 

Матичните книги и изводите и уверенијата што се 
издаваат врз основа на матичните книги се јавни 
исправи. 

Член 2 
Матичните книги ги води Министерството за вна-

трешни работи и други органи во случаи определени со 
овој закон. 

Член 3 
Матичните книги се водат одделно за секое насе-

лено место, според матични подрачја што ги опреде-
лува Министерството за внатрешни работи и од овла-
стен работник (во натамошниот текст: матичар). 

По исклучок, матичната книга на венчаните се води 
за населени места определени за склучување на брак. 

II. МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИТЕ 
Член 4 

Во матичната книга на родените се запишуваат: 
1) податоци за раѓањето на детето, и тоа: име и 

презиме; пол на детето; час, ден, месец, година и место 
на раѓањето на детето; државјанството и матичен број; 

2) податоци за родителите на детето, и тоа: име и 
презиме (за мајката и моминското презиме); ден, ме-
сец, година и место на раѓањето; националност; држав-
јанство; живеалиште и адреса на станот; 

3) признавање на татковство, утврдување на татков-
ство или мајчинство; позаконување; посвојување и пре-
станок на посвојувањето; старателство и престанок на 
старателството; склучување, престанување или пониш-
тување на бракот; промена на личното име на родите-
лот, односно посвоителот; промена на државјанството 
на детето; смрт или прогласување на исчезнатото лице 
за умрено. 

Член 5 
Надлежниот орган кој ја донел одлуката во врска со 

запишувањето на податоците од членот 4 став 1 точка 3 
на овој закон должен е да ја достави на матичарот од 
матичното подрачје за кое се води матичната книга, во 
рок од 15 дена од правосилноста на одлуката. 

Член 6 
Раѓањето на дете се пријавува писмено или усно на 

записник на матичарот од матичното подрачје на кое се 
родило детето, во рок од 15 дена од денот на раѓањето. 

Раѓањето на дете во сообраќајно средство се прија-
вува на матичарот во матичното подрачје во кое завр-
шило патувањето нд мајката. 

Ако детето е родено мртво се пријавува во рок од 24 
часа од раѓањето. 

Член 7 
Здравствената организација е должна да го пријави 

раѓањето на детето во организацијата. 
За дете кое не е родено во здравствена организација 

пријавувањето го врши таткото на детето, односно ли-
цата во чиј стан детето е родено, мајката штом ќе биде 
способна за тоа или здравствениот работник кој уче-
ствувал при породувањето. Ако ги нема наведените 
лица или не Се во можност да 1фијават, раѓањето на 
детето може да го пријави лицето кое дознало за тоа. 
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Член 8 
Дете чии родители се непознати се запишува во ма-

тичната книга на родените во местото каде што е нај-
дено. 

Запишувањето се врши врз основа на решение од 
надлежниот орган за старателство, кое содржи: лично 
име и пол на детето; час, ден, месец, година и место на 
раѓањето на детето според местото каде што детето е 
најдено. 

Член 9 
Пријавување на личното име на дете за запишување 

во матичната книга на родените, се врши во рок од два 
месеци од денот на раѓањето на детето. / 

Личното име се запишува во матичните книги на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо, а ими-
њата на припадниците на националностите се запишу-
ваат и според јазикот и писмото на националностите. 

, Член 10 
Матичната книга на родените се води во два приме-

роци. Вториот примерок е препис или заверена копија 
на првиот примерок. 

III. МАТИЧНА КНИГА НА ВЕНЧАНИТЕ 
Член 11 

Во матичната книга на венчаните се запишуваат: 
1) податоци за склучување на бракот, и тоа: име и 

презиме на брачните другари; ден, месец, година и ме-
сто на раѓањето; матичниот број; државјанството, на-
ционалноста, живеалиштето и адресата на станот на 
брачните другари; ден, месец, година и место на склу-
чување на бракот и изјави на брачните другари за нив-
ното презиме; 

2) име и презиме на родителите на брачните дру-
гари; име и презиме и живеалиште на сведоците при 
склучувањето на бракот, име и презиме на службеното 
лице пред кое е склучен бракот и име и презиме на 
матичарот; 

3) поништување на бракот или престанување на бра-
кот; 

4) име и презиме и живеалиште на полномошникот 
ако при склучувањето на бракот едниот другар го за-
стапувал полномошник и 

5) промени на името и презимето на брачните дру-
гари.. 

Член 12 
Надлежниот орган кој ја донел одлуката за преста-

нување, поништување на бракот или развод на брак 
должен е да ја достави до матичарот според матичното 
подрачје за кое се води матичната книга на венчаните 
во рок од 15 дена од правосилноста на одлуката. 

IV. МАТИЧНА КНИГА НА УМРЕНИТЕ 

Член 13 
Во матичната книга на умрените се запишуваат: 
1) податоци за смртта, и тоа: име и презиме на умре-

ниот; неговото презиме пред склучувањето на бракот; 
полот; час, ден, месец, година и место на смртта; ден, 
месец, година и место на раѓањето, брачната состојба 
пред смртта; државјанството, националноста, живе-
алиштето и адресата на станот; 

2) име и презиме на брачниот другар и неговото 
презиме пред склучувањето на бракот; ако умрениот 
бил во брак, име и презиме на родителите на умрениот; 
име и презиме и живеалиште на лицето кое ја пријавило 
смртта, односно назив на организацијата која ја прија-
вила смртта и 

3) прогласување на исчезнато лице за умрено и пода-
токот за смртта што е докажан во судската постапка. 

Член 14 
Смрт на лице се пријавува писмено или усно на за-

писник на матичарот од матичното подрачје на кое 
настапила смртта, односно каде што е пронајден умре-
ниот, најдоцна во рок од три дена од денот на смртта, 
односно пронаоѓањето на умрениот. 

Смрт на лице која настапила во сообраќајно сред-
ство или во сообраќајна несреќа се пријавува на мати-
чарот од матичното подрачје каде што се закопува 
умрениот. Ако умрениот се закопува во странство 
смртта се пријавува.на матичарот од матичното по-
драчје каде што настапила смртта, а ако местото не е 
познато, на матичарот од матичното подрачје каде што 
е најден умрениот. 

Член 15 
Смртта на лице должни се да ја пријават членовите 

на семејството со кои живеел умрениот. Ако умрениот 
немал семејство или семејството не е во можност да ја 
пријави смртта, обврската за пријавување се однесува 
на лицата со кои живеел умрениот или членовите на 
поширокото семејство кои дознале за смртта, односно 
лицата во чиј стан настапила смртта. Ако ги нема ни 
овие лица, смртта ја пријавува лицето кое прво дознало 
за неа. 

За лицето кое умрело во здравствена организација, 
воена единица на Армијата ца Републиката или каз-
нено-поправна установа, пријавувањето го врши орга-
низацијата, единицата, односно установата во која ли-
цето умрело. 

Член 16 
При пријавувањето на смрт се поднесува потврда за 

смртта издадена од здравствена организација. 
Ако за смртта не е издадена потврда од ставот 1 на 

овој член пред матичарот со изјава смртта ја потврду-
ваат двајца сведоци. 

Без потврда за смрт или изјави од сведоци матича-
рот не смее да ја запише смртта во матичните книги. 

Член 17 
Смртта на лице чиј труп е најден матичарот ја запи-

шува во матичните книги врз основа на записникот за 
наоѓање на трупот, што го доставува органот кој го 
извршил увидот. 

Член 18 
Закоп на умрено лице може да се изврши и пред 

пријавување на смртта на матичарот врз основа на доз-
вола за закоп издадена од претпријатие чија дејност е 
вршење погребни услуги. 

) Претпријатието од ставот 1 на овој член доставува 
примерок од дозволата за закоп на матичарот од соод-
ветното матично подрачје во рок од три дена од денот 
на издавањето. 

Член 19 
Прогласувањето на исчезнато лице за умрено и -

смртта докажана во судска постапка се запишуваат во 
матичната книга на умрените врз основа на правосилна 
судска одлука. Надлежниот суд ја доставува одлуката 
во рок од 15 дена од правосилноста, на матичарот од 
матичното подрачје во кое умрениот имал живе-
алиште. 

Ако живеалиштето на умрениот е непознато или е 
во странство, одлуката од ставот 1 на овој член судот ја 
доставува на матичарот на матичното подрачје според 
местото на раѓање на умрениот, а ако место на раѓање е 
во странство, на матичарот од- матичното подрачје на 
кое е седиштето на судот што ја донел одлуката. 

V. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
Член 20 

Матичарот ги запишува во матичните книги само 
оние податоци што му се пријавени, односно што ги 
содржи актот од надлежниот орган. 
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Член 21 
Запишувањето на податоците во матичната книга се 

врши без одлагање. ( 
Ако постои основано сомневање дека одделни пода-

тоци што се запишуваат во матичната книга се не-
точни, матичарот е должен пред запишувањето, да ја 
провери точноста на тие податоци. 

Член 22 
Ако раѓање или смрт се пријави по истекот на 30 

дена од денот на настанот, запишувањето во матичната 
книга се врши само врз основа на решение. 

Член 23 
/ 

До заклучувањето на запишувањето во матичните 
книги исправка на грешките врши матичарот, а по нив-
ното заклучување исправка се врши само врз основа ца 
решение. к Член 24 

Матичните книги се заклучуваат и заверуваат на 
крајот на секоја календарска година с 

Член 25 
Податокот за раѓање, склучување на брак или смрт 

на државјанин на Република Македонија во странство 
се запишува во матичните книги што се водат во дипло-
матско-конзуларното претставништво на Република 
Македонија во странство или во матичните книги што 
се водат на територијата на Република Македонија. 

Запишувањето на податоците од ставот 1 на овој 
член се врши врз основа на извод од матичната евиден-
ција на соодветниот орган во странство. Изводот го 
поднесува странката, ако со меѓународен договор не е 
предвидено поинаку. 

По исклучок, кога странката не можела да прибави 
извод од ставот 2 на овој член запишувањето на подато-
кот во матичната книга се врши со решение донесено 
врз основа на доказите што ги приложува странката. 

Член 26 
Кога податокот за раѓање, склучување на брак или 

смрт на државјанин на Република Македонија во стран-
ство се запишува во матичните книѓк што се водат во 
Република Македонија, запишувањето се врши: 

1) за раѓање - во матичната книга на родените што 
се води за местото во кое последно живеалиште имале 
двата или еден од родителите на детето; 

2) за склучување на брак - во матичната книга на 
венчаните која се води за местото во кое последно жи-
веалиште имале двата или еден од брачните другари и 

3) за смрт - во матичната книга на умрените која се 
води за местото на раѓањето на умрениот. 

Ако во случаите од ставот 1 точките 1 и 2 на овој 
член последното живеалиште не може да се утврди, 
запишувањето ќе се изврши во матичната книга што се 
води за местото во кое се родени лицата, односно ако 
тие не се родени во Република Македонија, запишува-
њето ќе се изврши во матичната книга во град Скопје. 

Член 27 
Податокот за раѓање, односно склучување на брак 

во странство на лице кое примило државјанство на Ре-
публика Македонија, по службена должност се запи-
шува во матичната книга на родените, односно венча-
ните во местото на последното живеалиште или ако 
лицето нема живеалиште на територијата на Република 
Македонија, во матичната книга на родените, односно 
венчаните во град Скопје врз основа на поднесен доказ 
од матичната евиденција на соодветниот орган во 
странство. 

Член 28 
Извод од матична книга се издава со последните 

податоци што се запишани во матичната книга во време 
на издавањето. 

Уверение што се издава врз основа на матична книга 
содржи одделни податоци што се запишани во матич-
ната книга. ,„,„ . 

За извршено запишување во матичната книга може 
да се издава препис или копија. 

Член 29 
Матичните книги се чуваат, заштитуваат и користат 

во согласност со закон. 
Исправите од членот 28 на, овој закон се издаваат на 

барање на лицето на кое се однесуваат податоците во 
тие исправи. Исправите се издаваат и на заинтереси-
рано лице, односно правно лице или орган кога за тоа 
има правен интерес утврден со закон. 

Право на увид во матичните книги или во списите и 
решенијата врз основа на кои се врши запишување во 
матичните книги има лицето на кое се однесуваат пода-
тоците или друго заинтересирано лице ако за тоа има 
непосреден правен интерес утврден со закон. 

Член 30 
Обновувањето на уништени, оштетени или исчез-

нати матични книги го врши Министерството за вна-
трешни работи. 

За обновување на матичнит,е книги граѓаните се 
должни да даваат податоци што им се познати. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 31 

Со парична казна од пет до петнаесет плати ќе се 
казни за прекршок здравствената организација ако: 

1) во пропишаниот рок не го пријави раѓањето на 
дете (член 7 став 1 во врска со член 6 ставови 1 и 3 од 
овој закон) и , 

2) не ја пријави смртта (член 15 став 2). 
За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни 

со парична казна од една третина до две плати и одго-
ворното лице во здравствената организација и друго 
правно лице. 

Член 32 
Со парична казна од една шестина до една половина 

од платата, ќе се казни за прекршок физичко лице ако: 
1) не го пријави раѓањето на дете во пропишаниот 

рок (член 7 став 2 во врска со член 6) и 
2) не го пријави личното име на дете во пропиша-

ниот рок (член 9 став 1). 
Со парична казна од една третина до две плати ќе се 

казни за прекршок матичарот кој во матичните книги 
ќе запише невистинити податоци (член 20). 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Матичните книги што се водени до влегувањето во 

сила на овој закон, како и изводите и уверената што 
се издадени врз основа на тие матични книги имаат 
доказна сила на јавни исправи. 

Член 34 
Министерот за внатрешни работи во рок од три ме-

сеци од влегувањето во сила на Законот ќе донесе под-
законски прописи за начинот на: водење, заштита и 
чување на матичните книги и списи; издавање на из-
води, уверенија, преписи и копии врз основа на матич-
ните книги; водење на постапка и составување на запис-
ник за најдено дете; обновување на уништени, оште-
тени или исчезнати матични книги, како и за обрасците 
на матичните книги, регистарот на матичните книги, 
изводите и уверенијата што се издаваат врз основа на 
матичните книги. 

Министерот за здравство во согласност со министе-
рот за внатрешни работи ќе донесе подзаконски пропис 
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за образецот на пријавата за раѓање, смрт и потврда за 
смрт, во рок од три месеци од влегувањето во сила на 
Законот. 

До донесувањето на прописите од ставовите 1 и 2 на 
овој член ќе се применуваат досегашните прописи. 

Член 35 
Со влегувањето во сила на овој закон престануваат 

да важат Законот за матичните книги („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 15/73, 20/73, 51/88 и 
19/90) и Законот за основните податоци за матичните 
книги („Службен лист на СФРЈ“ број 6/73). 

Член 36 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

140. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија, издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАШЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕД-

НОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 9 февруари 1995 година. 

Број 09-616/1 
9 февруари 1995 година Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ 
НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПА-

ТИШТАТА 

Член 1 
Во Законот за основите на безбедноста на сообраќа-

јот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“ број 50/88, 
80/89, 29/90 и 11/91 и „Службен весник на Република 
Македонија“ број 12/93 и 31/93-испр.), кој согласно со 
членот 5 став 1 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Република Македонија е преземен како ре-
публички, во членот 222 став 1 зборовите: „50 до 80 
плати“ се заменуваат со зборовите: „десет до шеснаесет 
плати“. 

Во ставовите 2 и 3 зборовите: „седум до дванаесет 
плати“ се заменуваат со зборовите: „една и пол до две и 
пол плати“. 

Член 2 
Во членот 223 став 1 зборовите: „30 до 60 плати“ се 

заменуваат со зборовите: „шест до дванаесет плати“. 
Во ставовите 2 и 3 зборовите: „пет до десет плати“ 

се заменуваат со зборовите: „една до две плати“. 

Член 3 
Во членот 224 став 1 зборовите: „пет до дванаесет 

плати“ се заменуваат со зборовите: „една до две и пол 
плати“. 

Во ставот 2 зборовите: „седум до петнаесет плати“ 
се заменуваат со зборовите: „една и пол до три плати“. 

Член 4 
Во членот 225 став 1 зборовите: „пет до дванаесет 

плати“ се заменуваат со зборовите: „една до две пла-
ти“. 

Во ставот 2 зборовите: „седум до петнаесет плати“ 
се заменуваат со зборовите: „една и пол до три плати“. 

Член 5 
Во членот 226 став 1 зборовите: „една до две плати“ 

се заменуваат со зборовите: „една петина до две летани 
од плата“. 

Во ставот 3 зборовите: „една и пол до две и пол 
плати“ се заменуваат со зборовите: „една третина до 
една половина од плата“. 

Член 6 
Во членот 227 став 1 зборовите: „три четвртини од 

плата до една плата и три четвртини од плата“ се заме-
нуваат со зборовите „една петина до една третина од 
плата“. 

Во ставот 2 зборовите: „една до две и пол плати“ се 
заменуваат со. зборовите: „една петина до една поло-
вина од плата“. 

Член 7 
Во членот 228 став 1 зборовите: „три четвртини од 

плата“ се заменуваат со зборовите: „една шестина од 
плата“. 

Во ставот 2 зборовите: „една плата до една и пол 
плата“ се заменуваат со зборовите: „една шестина до 
една половина од плата“. 

Член 8 
Во членот 229 став 1 зборовите: „две третини од 

плата“ се заменуваат со зборовите: „една седмина од 
плата“. 

Во ставот 2 зборовите: „три четвртини од плата до 
една плата и една третина од плата“ се заменуваат со 
зборовите „една седмица до една четвртина од плата“. 

Член 9 
Во членот 230 став 1 зборовите: „една половина од 

плата“ се заменуваат со зборовите: „една осмина од 
плата“. 

Во ставот 2 зборовите: „две третини од плата до 
една плата“ се заменуваат со зборовите: „една осмина 
до една петина од плата“. 

Член 10 
Во членот 231 став 1 зборовите: „една третина од 

плата“ се заменуваат со зборовите: ,,една деветина од 
плата“. 

Во ставот 2 зборовите: „една половина од плата до 
три четвртини од плата“ се заменуваат со зборовите: 
„една деветина до една петина од плата“. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. ______________ 
141. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонка, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СОО-

БРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 
Се прогласува'Законот за изменувана на Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата 
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што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 9 февруари 1995 година. 

Број 09-615/1 
9 февруари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕД-

НОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 
Член 1 

Во Законот за безбедност на сообраќајот на патиш-
тата („Службен весник на СРМ“ број 21/84,31/84 и 32/85 
и „Службен весник на Република Македонија“ број 55/ 
91,12/93 и 31/93-испр.) во членот 237 став 1 зборовите: 
„50 до 80 плати“ се заменуваат со зборовите: „десет до 
шеснаесет плати“. 

Во ставовите 2 и 3 зборовите: „седум до дванаесет 
плати“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две 
ипол плати“. тт . 

Член 2 
Во членот 238 став 1 зборовите: „30 до 60 плати“ се 

заменуваат со зборовите: „шесЈг до дванаесет плати“. 
Во ставовите 2 и 3 зборовите: „пет до десет плати“ 

се заменуваат со зборовите: „една до две плати“. 
Член 3 

Во членот 239 став 1 зборовите: „седум до петнаесет 
плати“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до три 
плати“. 

Член 4 
Во членот 240 став 1 зборовите: „една до две плати“ 

се заменуваат со зборовите: „една петина до две петици 
од плата“. 

Во ставот 2 зборовите: „една ипол до две ипол пла-
ти“ се заменуваат со зборовите: „една третина до една 
половина од плата“. 

Член 5 
Во членот 241 став 1 зборовите: „три четвртини од 

плата до една плата и три четвртини од плата“ се заме-
нуваат со зборовите: „една петина до една третина од 
плата“. 

Во ставот 2 зборовите: „една до две плати1' се заме-
нуваат со зборовите: „една четвртина до една половина 
од плата“. 

Член 6 
Во членот 242 став 1 зборовите: „три четвртини од 

плата“ се заменуваат со зборовите: „една шестина од 
плата“. 

Во ставот 2 зборовите: ,,една до една ипол плата“ се 
заменуваат со зборовите: „една петина до една третина 
од плата“. 

Член 7 
Во членот 243 став 1 зборовите: „две третини од 

плата“ се заменуваат со зборовите: „една седмица од 
плата“. 

Во ставот 2 зборовите: „три четвртини до една плата 
и една третина од плата“ се заменуваат со зборовите: 
„една шестина до една четвртина од плата“. 

Член 8 
Во членот 244 став 1 зборовите: „една половина 

плата“ се заменуваат со зборовите: „една осмина од 
плата“. 

Во ставот 2 зборовите: „две третини од плата до, 
. една плата“ се заменуваат со зборовите: „една седмица 
до една петина од плата“. 

Член 9 
Во членот 245 став 1 зборовите: „една третина од 

плата“ се заменуваат со зборовите: „една деветина од 
плата“. 

Во ставот 2 зборовите: „една половина од плата р з 
три ̂ четвртини од плата“ се заменуваат со зборовит е 
„една осмина до една шестина од плата“. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. ________________ 
142. 

Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините 
(„Службен весник на РМ“, број 20/93) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 38/90) Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВРЗ ЧИЈА ОСНОВА СЕ 
ОДОБРУВААТ ЦАРИНСКИТЕ КОНТИНГЕНТИ 

ВО 1995 ГОДИНА 
1. Со оваа одлука се пропишуваат критериумите за 

царински контингенти со кои се определуваат стоките 
кои можат да се увезат без плаќање царина или со 
плаќање царина по стапка која е пониска од стапката на 
царината пропишана во Царинската тарифа а кои во 
Царинската тарифа (глава, тарифен број, тарифен 
став) се посебно обележани со ѕвездичка, и кои не се 
произведуваат во Република Македонија. 

2. Без плаќање царина може да се увезуваат: 
а) опрема и репродукционен матеркдал кои не се 

произведуваат во Република Македонија а се наменети 
за изградба на железничката пруга Куманово-Граница 
со Република Бугарија; 

б) резервни делови, сетови или комплети на ре-
зервни делови за една постројка, со вредност од нај-
малку 500 американски долари изразено во денарска 
противвредност по парче односно сет и комплет, што се 
во функција на производството; . 

в) суровини и репродукционен материјал за произ-
водство на: 

- лекови, фармацевтски производи, рендген фил-
мови и раствори за дијализа; 

- вештачки ѓубрива; 
- средства за заштита на растенијата; 
- ветеринарски препарати; 
- добиточна храна; 
г) готови лекови и дијализатори; 
д) живи животни од чиста раса за приплод и гоење. 
3. По стапка која е пониска за 50% од стапката на 

царината пропишана со Царинската тарифа се плаќа 
царина при увозот на нова неупотребувана опрема и 
алати за машинско производство, освен на опремата од 
глава 87 од Царинската тарифа, со исклучок на тариф-
ниот број 87.01-Трактори, друмски влекачи за полупри-
колки и други влечки возила (освен оние од тарифниот 
број 87.09), а вредноста на увезената опрема и алати за 
машинско производство да изнесува најмалку 5.000 аме-
рикански долари изразено во денарска противвредност, 
од едно парче, или повеќе парчиња што претставуваат 
технолошка целина. 

4- По исклучок од точка 3 увозот на опрема која е 
наменета за стопански проекти во стопански недоволно 
развиените подрачја, се одобрува без плаќање царина. 

5. Увозот на опремата од точка 3 и 4 на оваа одлука 
се одобрува под услов да се исполнат најмалку еден од 
следниве критериуми: 
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- опремата да е со техничко-технолошки карактери-
стики кои обезбедуваат модернизација на постојните 
капацитети во индустријата, земјоделството и произ-
водното занаетчиство; 

- опрематa да е наменета за вградување во нови, 
мали и средни капацитети од индустријата, земјодел-
ството и производното занаетчиство кои се извозно 
ориентирани и придонесуваат за подобрување на плат-
ниот биланс, не се енергоинтензивни, обезбедуваат по-
висока фаза на доработка на домашното производство 
и даваат брзи ефекти; 

6. Увозот на стоки без плаќање царина или со пла-
ќање царина по стапка која е пониска за 50% од стап-
ката на царината пропишана во царинската тарифа 
може да се одобри по барање на инвеститорот односно 
крајниот корисник на стоките, по претходно мислење 
од: 

- Министерството за стопанство - дека опремата, 
алатот за машинско производство, резервните делови и 
сетовите или комплетите на резервни делови, репро-
дукционите материјали наменети за изградба на желез-
ничката пруга Куманово-Граница со Република Буга-
рија, суровините и репродукционите материјали за про-
изводство на лекови, рендген, филмови и раствори за 
дијализа, не се произведуваат во Република Македонија 
и дека опремата од точка 3 на оваа одлука претставува 
технолошка целина; 

- Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство - дека опремата од областа на земјодел-
ството ги исполнува условите од точка 5 на оваа од-
лука, дека суровините и репродукциониот материјал за 
производство на ветеринарски препаративвештачки ѓу-
брива, средства за заштита на растенијата и добиточна 

4 храна, како и живите животни од чиста раса за приплод 
и гоење, не се произведуваат во Република Македонија; 

- Министерството за развој - дека опремата е со 
техничко-технолошки карактеристики кои обезбеду-
ваат модернизација на постојните капацитети во инду-
стријата и производното занаетчиство, дека е наменета 
за вградување во нови, мали и средни капацитети од 
индустријата и производното занаетчиство кои се из-
возно ориентирани и придонесуваат за подобрување на 
платниот билансине се енергоинтензивни, обезбедуваат 
повисока фаза на доработка на домашното производ-
ство и даваат брзи ефекти, како и за опремата наменета 
за проекти во стопански недоволно развиените по-
драчја; 

- Министерството за сообраќај и врски - дека опре-
мата и репродукционите материјали од точка 2, под а) 
се наменети за изградба на железничката пруга Кума-
ново-Граница со Република Бугарија. 

- Министерството за здравство - дека готовите ле-
кови и дијализаторите не се произведуваат во Репу-
блика Македонија. 

7. Врз основа на критериумите од точките 2 до 5 на 
оваа одлука и мислењата прибавени од органите од 
точка 6 на оваа одлука, решение за одобрување увс̂ з на 
стоки без плаќање царина или по стапка која е пониска 
за 50% од стапката на царината пропишана со царин-
ската тарифа донесува комисија формирана од мини-
стерот за финансии. 

Против решението од став 1 на оваа точка, жалбата 
се изјавува до министерот за финансии. 

8. За стоките што се наоѓаат под царински надзор до 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се 
применат одредбите од оваа одлука. 

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

Бр. 23-339/1 Претседател на Владата на 
7 февруари 1995 година Република Македонија, 

. Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за поттикну-
вање на развојот на земјоделството („Службен весник 
на РМ“ бр. 24/92, 32/92, 83/92 и 78/93) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ВИСИНАТА НА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМА-
ТАТА НА КРЕДИТИТЕ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА 
ОБРТНИ СРЕДСТВА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ 

ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 1995 ГОДИНА 
Член 1 

Регрес се исплаќа на дел од вкупната договорена 
камата за кредитите кои се користат за обртни сред-
ства за финансирање во земјоделството во 1995 година 
и тоа за: 

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

2. Производство на млеко и гоење на јуниња и јаг-
ниња; 

3. Производство и залиха на тутун; 
4. Залиха од домашно производство на: пченица, 

пченка, сончоглед, маслодајна репка и натурално семе 
од пченица; / ^ 

5. Стокови резерви на пченица, пченка, сурово ма-
сло, рафинирано масло и шеќер. 

Член 2 
Висината на регресот за намените утврдени во член 

1 на оваа одлука се утврдува од износот на вкупната 
договорена камата со деловните банки и тоа: 

1. За намените од точките 1 и 2 во висина од 20%; 
2. За намените од точките 3 и 4 во висина од 10%; 
3. За намените од точка 5 во висина од 10%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-2901/2 Претседател на Владата на 
7 февруари 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

144. 
Врз основа на член 2 и 3 од Законот за поттикну-

вање на развојот на земјоделството („Службен весник 
на РМ“, бр. 24/92, 32/92, 83/92 и 78/93) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗНОСОТ НА ПРЕМИЈАТА ЗА МЛЕКОТО ВО 

1995 ГОДИНА 

1. За произведено и предадено млеко во млекар-
ница, за произведено и преработено млеко од страна на 
претпријатијата и другите правни лица од подрачјето на 
Република Македонија во текот на 1995 година, се ис-
платува премија во висина од 3,00 денари по еден литар 
млеко, сведено на квалитетот на кравјото млеко. 

2. Премијата од точка 1 се исплатува за кравјо и 
козјо млеко кое содржи најмалку 3,2% и овчо млеко 
кое содржи најмалку 6,0% млечна маст. Ако млекото 
содржи поголем процент на млечна маст, износот на 
премијата сразмерно се зголемува. 

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

Бр. 23-2901/1 Претседател на Владата на 
7 февруари 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 
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145. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРОГРАМАТА 

PHARE 
Министерството за фи-

нансии“ да се додадат зборовите „и Министерството за 
развој“. 

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

Бр. 23-256/2 Претседател на Владата на 
7 февруари 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

ништво, сообраќај и екологија, Подрачна единица -
Ресен, поради Прераспоредување на други работи и за-
дачи. 

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

Број 17-2259/1-94 
30 јануари 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

146. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и 63/94) и 
член 46, став 5, од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република, Македонија, на седницата 
одржана на 30 јануари 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА НАЗНАЧУВАЊЕ 
УРБАНИСТИЧКО-ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР И 
ИЗВРШИТЕЛ НА ИЗВРШНИ УПРАВНИ АКТИ ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖ-
НИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕ-

ДИНА - ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА РЕСЕН 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за урбанистичко-градежен инспектор и извршител 
на извршни управни акти во Министерството за урбани-
зам, градежништво и заштита на животната средина -
Подрачна единица Ресен, да се назначи Билјана Нечов-
ска, досегашен главен инженер проектант во ОП „РО-
ПИН-проект" - Ресен. 

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

Број 17-2269/1-94 
. 30 јануари 1995 година Претседател на Владата, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

147. 
Врз основа на член 355 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и 63/94) и 
член 46, став 5, од Законот за Владата на Република 
Македонка („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 јануари 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ 
ОД ДОЛЖНОСТА УРБАНИСТИЧКО-ГРАДЕЖЕН 
ИНСПЕКТОР И ИЗВРШИТЕЛ НА ИЗВРШНИ 
УПРАВНИ АКТИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА УР-
БАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И 

ЕКОЛОГИЈА - ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА РЕСЕН 

1. Владата на Република Македонка дава соглас-
ност Гоце Кадински да се разреши од должноста урба-
нистичко-градежен инспектор и извршител на извршни 
управни акти во Министерството за урбанизам, градеж-

148. 
Врз основа на член 162 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ 
бр. 80/93) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 30 ја-
нуари 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИ-
СКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Од должноста член на Управниот одбор На Фон-
дот за пензиското и ивалидското осигурување на Маке-
донија се разрешува д-р Гзиме Старова, поради замину-
вање на должност надвор од земјата.,. 

2. За член на Управниот одбор на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија се 
именува Хатиџе Исљами, дипломиран психолог, совет-
ник во Центарот за социјална работа - Тетово. 

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

Број 17-845/4-94 -
30 јануари 1995 година Претседател на Владата, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

149. 
Врз основа на на член 153, став 4, од Законот за 

органите на управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/ 
90 и 63/94) и член 46, став 5, од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 јануари 1995 година, донесе 

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

РОТ ЗА СТОПАНСТВО 
1. За советник на министерот за стопанство, за еко-

номско-финансиски работи, се назначува Оливера Цве-
тановска, досегашен началник на одделение на По-
драчна единица град Скопје на Министерството за сто-
панство. 

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

30 ј а н у ^ и Ш ? ш д и н а Претседател на Владата, 
Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

150. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и 63/94) и 
член 46, став 5, од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 јануари 1995 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ 
ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР 
ЗА ТРУД ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ТРУД И СОЦИ-

ЈАЛНА ПОЛИТИКА ,,ГАЗИ БАБА“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност Илија Далјановски да се разреши од должноста 
републички инспектор за труд од областа на заштита 
при работа во Одделението за труд и социјална поли-
тика „Гази Баба“ - Скопје, поради повреди на работ-
ната обврска. 

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

Број 17-160/2 Претседател на Владата, 
30 јануари 1995 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 
151. 

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заш-
тита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78; 43(78; 35/85; 
17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 30 јануари 1995 година, 
донесе, 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- КАВАДАРЦИ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Работната заедница на Центарот 
за социјална работа - Кавадарци, со која за индивиду-
ален работоводен орган на Центарот е именуван Пано 
Хаџи-Василев, социјален работник. 

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

Број 17-61/13-94 
30 јануари 1995 гододина 

Скопје 

152. -
Врз основа на член 58 од Законот за социјална заш-

тита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78; 43/78; 35/85; 
17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 30 јануари 1995 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- СТРУМИЦА 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на 
Центарот за социјална работа - Струмица, со која за 
индивидуален работоводен орган на Центарот е имену-
ван Зоран Манев, дипл. социјален работник. 

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

Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Број 17-61/12-94 
30 јануари 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

153. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална заш-

тита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78; 43/78; 35/85; 
17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македо- . 
кија на седницата одржана на 30 јануари 1995 година, 
донесе, 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

-ДЕЛЧЕВО 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност Одлуката на Советот на Центарот за социјална 
работа - Делчево, со која за индивидуален работоводен 
орган на Центарот е именуван Владе Стоименоски, 
дипл. социјален работник. 

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

Број 17-61/11-94 Претседател на Владата, 
30 јануари 1095 година Вранко Црвенковски^ . 

Скопје 
154. 

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на СРМ44 

бр. 6/81, 40/87,17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/ 
91 и 12/93) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 30 ја-
нуари 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ Н А РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧ-
ИЛИШНА ВОЗРАСТ ,ДЕТСКА РАДОСТ“ -

СКОПЈЕ 
1. За“ претставници на Републиката во Советот на 

РО за згрижување и воспитание на деца од предучи-
лишна возраст „Детска радост“ - 'Скопје се определу-
ваат: 

- Ефтим Проевски, уредник на Редакцијата на Не-
делниот магазин за хумор и сатира „Остен“ 

- Доминика Николовска, доктор на медицина, педи-
јатар во Здравствениот дом „Гази Баба“ - Скопје. 

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

Број 17-60/1 Претседател на Владата, 
30 јануари 1995 година Бранко Црвенковски,с.р. 

Скопје 
155. ' 

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 6/81, 40/87,17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/ 
91 и 12/93) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр, 
38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 30 ја-
нуари 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧ-
ИЛИШНА ВОЗРАСТ „ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА - МА-

Р А “ - Б И Т О Л А 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

РО за згрижување и воспитание на деца од предучи-
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лишна возраст „Есгреја Овација - Мара“ - Битола се 
определуваат: 

- Љубиша Каранфиловски, доктор на стоматоло-
гија, вработен во Медицинскиот центар во Битола 

- Љупчо Спировски, одборник во Собранието на 
општината Битола. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Број 17-60/15-94 Претседател на Владата, 
30 јануари 1995 година Бранко Црвенковски,с.р. 

Скопје 
156. _______________ 

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на СРМ44 

бр. 6/81, 40/87,17/91 и „Службен весник на РМ44 бр. 38/ 
91 и 12/93) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ44 бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ44 бр. 63/94) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 30 ја-
нуари 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА „РАДЕ ЈОВЧ-

ЕВСКИ - КОРЧАГИН“ СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
РО за згрижување и воспитание на деца „Раде Јовчев-
ски - Корчагин" - Скопје се определуваат: 

- Ники Јовановиќ, вработена во Народната и Уни-
верзитетска библиотека „Климент Охридски44 - Скопје 

- Љубиша Нико диновски, директор на МОТ -
Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Број 17-60/16-94 Претседател на Владата, 
30 јануари 1995 година Бранко Црвенковски,с.р. 

Скопје 
т 

Врз основа на член 36 од Законот за општествена 
заштита на децата („Службен весник на СРМ44 бр, 6/81; 
40/87; 17/91 и „Службен весник на РМ44 бр. 38/91 и 12/93) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ44 бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 30 јануари 
1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧ-

ИЛИШНА ВОЗРАСТ „13 НОЕМВРИ44 - СКОПЈЕ 

1. Владата ,на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на Работната организа-
ција за згрижување, воспитание и образование на деца 
од предучилишна возраст „13 Ноември“ - Скопје, со 
која за индивидуален работоводен орган на Организа-
цијата е именувана Софија Стефановска, професор по 
педагогија. 

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

Број 17 59/1 Претседател на Владата, 
Банко Црвенковски,с.р. 

158. 
Врз основа на член 36 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 
40/87; 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 12/93) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ44 бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ44 бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 30 јануари 
1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА КДУ „КОСТА ПОП-РИСТОВ ДЕЛЧЕВ44 

- БОГДАНЦИ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на 
Комбинираната детска установа „Коста Поп-Ристов 
Делчев44 - Богданци, со која за индивидуален работово-
ден орган на Градинката е именуван Димитар Љул,е-
џиев, социјален работник. 

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

Број 17-59/14-94 Претседател на Владата, 
30 јануари 1995 година Бранко Црвенковски,с.р. 

Скопје 

159. 
Врз основа на член 36 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СРМ44 бр. 6/81; 
40/87; 17/91 и „Службен весник на РМ44 бр. 38/91 и 12/93) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 30 јануари 
1995 година, донесе 

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

ОРГАН НА КДУ „КАЛИНКА44 - ВАЛАНДОВО 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работната заедница на Комбини-
раната детска установа „Калинка44 - Валандово, со која 
за индивидуален работоводен орган на Градинката е 
именувана Мита Бошначка, професор по географија. 

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

Број 17-59/13-94 Претседател на Владата, 
30 јануари 1995 година Бранко Црвенковски,с.р. 

Скопје 
160. 

Врз основа на член 255 од Законот за насоченото 
образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85; 29/ 
86; 7/88; 18/89; 29/89; 12/90; 11/91 и „Службен весник на 
РМ44 бр. 40/91), и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ44 

бр. 38/90 и „Службен весник на РМ44 бр. 63/94) Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 30 
јануари 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ГУЦ „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ44 -

СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на Градежниот училишен 
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центар „Здравко Цветковски“ - Скопје, со која за инди-
видуален работоводен орган на Центарот е именуван 
Кочо Доневски, професор по математика. 

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

Број 17-58/1 Претседател на Владата, 
30 јануари 1995 година Бранко Црвенковски,с. р. 

Скопје 
161. 

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 
и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 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 именува-
њата, на седницата одржана на 7 февруари 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ПАРТЕНИЕ ЗО-

ГРАФСКИ“ - СКОПЈЕ 
1. За именување претставници на Републиката во 

Советот на ОУ „Партение Зографски“ - Скопје, се 
именуваат: 

Нада Боцевска, дипл. правник - Министерство за 
правда-Одделение за општа управа-Кисела Вода -
Скопје и 

Ѓорѓи Илиевски, наставник по математика во ОУ 
„Невена Георгиева - Дуња“ - Скопје. 

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

Број 11-564/1 Претседател на Комисијата 
7 февруари 1995 година за прашања на изборите 

Скопје и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

162. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 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 именува-
њата, на седницата одржана на 7 февруари 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНОТО 
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „Д-Р ЗЛАТАН СТРЕМЕЦ" 

- СКОПЈЕ 
1. За именување претставници на Републиката во 

Советот на Специјалното основно училиште „д-р Зла-
тан Стремец" - Скопје, се именуваат: 

Маргарита Костовска, наставник во ОУ „Партение 
Зографски“ - Скопје и 

Весела Радевска, наставник во „Невена Георгиева-
-Дуња" Скопје. 

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

Број 11-565/1 Претседател на Комисијата 
7 февруари 1995 година за прашања на изборите 

Скопје и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

163. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишна 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 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 именува-
њата, на седницата одржана на 7 февруари 1995 година, 
донесе , 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „26 ЈУЛИ“ -

СКОПЈЕ 

1. За именување претставници на Републиката во 
Советот на ОУ „26 Јули“ - Скопје, се именуваат: 

Борис Зенговски, индивидуален работоводен орган 
на ОУ „Кирил и Методиј“ с. Кучевиште-Скопје и 

Абдурауф Пруси, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

Број 11-563/1 Претседател на Комисијата 
7 февруари 1995 година з а прашања на изборите 

Скопје и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

164. "" : 

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 
и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 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 именува-
њата, на седницата одржана на 7 февруари 1995.година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ДРИТА“ С. РА-

ШЧЕ - СКОПЈЕ 
1. За именување претставници на Републиката во 

Советот на ЦОУ ,Дрита“ с, Рашче - Скопје, се имену-
ваат: 

Никола Р. Поповски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Ризван Сулејмани, инспектор во Министерството за 
труд и социјална политика. 

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

Број 11-560/1 Претседател 
7 февруари 1995 година на Комисијата за прашања 

Скопје на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

165. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 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 именува-

,њата, на седницата одражана на 7 февруари 1995 го-
дина, донесе 
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ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКОТО 
ПРАВНО УЧИЛИШТЕ „ВАСИЛ АНТОВСКИ -

ДРЕН“-СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Економското правно училиште „Васил Антовски-
Дрен", се именуваат: 

Мевљан Таири, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Кирил Спасовски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, ч 

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

Број 11-555/1 
7 февруари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

Иванка Зафировска, педагог во ОУ ,Димо Хаџиди-
мов" - Скопје и 

Димитар Илиовски, член на Извршниот одбор на 
општина Центар. 

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

Број 11-559/1 
7 февруари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

166. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88,18/89, 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 именува-
њата, на седницата одржана на 7 февруари 1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ДРВОПРЕРАБОТУ-
ВАЧКИОТ УЧИЛИШТЕН ЦЕНТАР ,,ЃЕОРЃИ ДИ-

МИТРОВ“ - СКОПЈЕ 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Дрвопреработувачкиот училиштен центар „Ѓеорѓи Ди-
митров“-Скопје се именуваат: 

Стефан Божиновски, педагог во ГУЦ „Здравко 
Цветковски“ - Скопје и 

Јован Белковски, геометар, вработен во Министер-
ството за финансии - Одделение за имотно-правни ра-
боти - ПЕ Карпош - Скопје 

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

Број 11-558/1 Претседател 
7 февруари 1995 година на Комисијата за прашања 

Скопје на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

167. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88,18/89, 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 именува-
њата, на седницата одражана на 7 февруари 1995 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УСО „ОРЦЕ НИКО-

ЛОВ“ - СКОПЈЕ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

УСО „Орце Николов“ - Скопје, се именуваат: 

168. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88,18/89, 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 именува-
њата, на седницата одржана на 7 февруари 1995 .година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО 

УЧИЛИШТЕ „КИРО БУРНАЗ“ - КУМАНОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
Земјоделското училиште „Киро Бурназ“ - Куманово, 
се именуваат: 

Иво Атанасовски, вработен во ЗИК - Куманово и 
Славољуб Јосифовски, вработен во ЗИК - Кума-

ново. ; 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Претседател 
Број 11-557/1 на Комисијата за прашања 

7 февруари 1995 година на изборите и именувањата, 
Скопје Наќе Стојановска, с.р. 

169. 
Врз основа на член 32 став 2 од Законот за библи-

отечната дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84, 
51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ , 
број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија број 28/91), Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата, на седницата одржана на 7 фе-
вруари 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
НА БИБЛИОТЕКАТА „ТАНЕ ГЕОРГИЕВСКИ“ -

КУМАНОВО 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работните луѓе на Библиотеката „Тане Георгиевски“ -
Куманово, се именуваат: 

Слободан Бобановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Миле Стојменовиќ, референт за култура во Домот 
за култура - Куманово. 

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

на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, 

Наќе Стојановски, с.р. 

Број 11-562/1 
7 февруари 1995 година 

Скопје 
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170. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишна 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83,29/89, 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 именува-
њата, на седницата одржана на 7 февруари 1995 грдина, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-

БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ 
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ВИНИЦА 

1. За именување претставници на Републиката во 
Советот на ЦОУ „Гоце Делчев“ - Виница, се имену-
ваат: 

Васко Стојменов, шумарски инженер во ПОС 
„Плачковица“ - Виница и 

Дафина Стојковска, педагог во КДУ „Гоце Делчев“ 
- Виница. 

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

Претседател 
Број 11-566/1 на Комисијата за прашан^ 

7 февруари 1995 година на изборите и именувањата, 
Скопје Наќе Сто јановски, с.р. 

171 ; — 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 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 Македонка 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 февруари 1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „МОША ПИЈА-

ДЕ“ - ГОСТИВАР 
1. За именување претставници на Републиката во 

Советот на ОУ „Моша Пијаде“ - Гостивар, се имену-
ваат: 

Павле Марџаноски, наставник во ОУ „Гоце Делчев“ 
- Гостивар и 

Резак Јакупи, професор по социологија во Гимнази-
јата во Гостивар. 

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

Претседател 
Број 11-567/1 на Комисијата за прашања на 

7 февруари 1995 година изборите и именувањата, 
Скопје Наќе Стојановски, с.р. 

172. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилншно 

и основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 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 именува-
њата, на седницата одржана на 7 февруари 1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-

БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ОУ 
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ПРИЛЕП 

1. За именување претставници на Републиката во 
Советот на РО ОУ „Гоце Делчев“ - Прилеп, се имену-
ваат: 

Кирил Цветановски, претседател на Општинскиот 
суд-Прилеп и 

Перса Николовска, директор на ПТП ,,Иднина"-
Прилеп. 

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

Број 11-571/1 Претседател 
7 февруари 1995 година на Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

173. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилнишо и 
основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 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 Македонка 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 февруари 1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ОУ „РАМПО ЛЕВ-

КАТА“ - ПРИЛЕП 

1. За именување претставници на Републиката во 
Советот на РО ОУ „Рампо Левката" - Прилеп, се име-
нуваат: 

д-р Трајче Мишески, вработен во Институтот за ту-
тун - Прилеп и 

Борис Ристески, правник (ул. „Димо Нареднико" 80/ 
50-Прилеп). 

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

Број 11-569/1 Претседател 
7 февруари 1995 година на Комисијата за. прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

174. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и 
основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 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 именува-
њата, на седницата одржана на 7 февруари 1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ОУ „КОЧО РА-

ЦИН“ - ПРИЛЕП 

1. За именување претставници на Републиката во 
Советот на РО ОУ „Кочо Рацин“ - Прилеп, се имену-
ваат: 
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Ристо Шошески, стручен соработник во Општин-
скиот суд - Прилеп и 

- Милка Тасеска, фармацевт во Градската аптека -
Прилеп. 

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

Број 11-570/1 Претседател 
, 7 февруари 1995 година на Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

175. 
Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и 
основно воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ“ број 19/83, 29/89, 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 именува-
њата, на седницата одржана на 7 февруари 1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ОУ „ЈОСИП БРОЗ 

ТИТО“ - ПРИЛЕП 

1. За именување претставници на Републиката во 
Советот на РО СУ ,Јосип Броз Тито44 - Прилеп, се 
именуваат: 

Билјана Ефтимоска, психолог во Ф-ка „Билјана"-
Прилеп и 

Цане Аџиоски, индивидуален работоводен орган во 
РО ОУ „Пецо Даскало“ село Долнени - Прилеп. 

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

Број 11-568/1 Претседател 
7 февруари 1995 година на Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

176. -____ 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото обра-
зование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/ 
88,18/89,29/89,12/90,11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овласту-
вање на Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 28/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата, на 
седницата одржана на 7 февруари 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-

БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ТУЦ 
,ЈОЦЕ СТОЈЧЕВСКИ“ - ТЕТОВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
ТУЦ „Гоце Стојчевски“ - Тетово, се именуваат: 

Драгомир Митревски, пензионер од Тетово и 
Генц Куриу, професор по математика во с. Каме-

њане, Тетово. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 11-553/1 Претседател 
7 февруари 1995 година на Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

177. 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за музејската 
дејност („Службен весник на СРМ44 број 25/79, 51/88 и 
„Службен весник на Репблика Македонија“ број 12/93) 
и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата, на седницата одржана на 7 февру-
ари 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
НА МУЗЕЈОТ НА ТЕТОВСКИОТ КРАЈ - ТЕТОВО 

1. За претставници на Републиката во Собирот на 
работните луѓе на Музејот на Тетовскиот крај - Те-
тово, се именуваат: 

Лиман Куртиши, потпретседател на Собранието на 
Општина Тетово и 

Томислав Стојановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

Број 11-556/1 на Комисијата за прашања на 
7 февруари 1995 година изборите и именувањата, 

Скопје Наќе Стојановски, с.р. 
178. 

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 
образование („Службен весник на СРМ44 број 16/85, 29/ 
86,7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија44 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 Македонија44 број 28/ 
91), Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, на седницата одржана на 7 февруари 1995 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦСНО „ЗДРАВКО 

ЧОЧКОВСКИ" - ДЕБАР 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

ЦСНО „Здравко Печковски“ - Дебар, се именуваат: 
Ламбе Костовски, директор на Општествениот дом 

„Скопје44 - Дебар и 
Адем Лузнаку, директор на РО „Клас44 - Дебар. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 11-561/1 Претседател 
7 февруари 1995 година ш Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

179. — 
Врз основа ца член 135 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија44 

број 38/91 и 46/93) и Одлуката за овластување на Коми-
сијата- за прашања на изборите и именувањата на Со-
бранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија44 број 28/91), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата, на седницата одр-
жана на 7 февруари 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 

МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР - ГОСТИВАР 

1. За член на Управниот одбор на Медицинскиот 
центар - Гостивар, се избира 
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Томислав Василевски, раководител на подрачната 
служба на Фондот за здравствено осигурување - Гости-
вар. 

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

Број 11-572/1 
7 февруари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашана 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

180. 
, Врз основа на член 135 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 38/91 и 46/93) и Одлуката за овластување на Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на Со-
бранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за 
прашања на изборите и именуваната, на седницата одр-
жана на 7 февруари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР - КИЧЕВО 

1. За членови на Управниот одбор на Медицинскиот 
центар - Кичево, се избираат: 

Николика Трајановска, пратеник во Собранието на 
Република Македонија, 

Лазо Гргоски, вработен во Фондот за здравствено 
осигурување ПС - Кичево, 

Касум Садику, вработен во Министерството за труд 
и социјална политика ПЕ-Кичево, одделение за детска 
заштита и 

Силјан Кацески, проф. во УСО „Мирко Милески“ -
Кичево. 

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

Број 11-573/1 
7 февруари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Комисијата за прашања 

на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. „ Претседател БроЈ 11-577/1 на Комисијата за прашања 

7 февруари 1995 година „а изборите и именувањата, 
Скопје Наќе Стојановски, с.р. 

182. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишно и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 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 Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 
февруари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „МАГДАЛЕНА 

АНТОВА“ С. КАРПОШ - КУМАНОВО 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во ОУ ,,Магда-
лена Антова“ с. Карпош - Куманово, се именуваат: 

Вердин Волчевски, д-р по медицина, вработен во 
Медицинскиот центар во Куманово и 

Петар Каоанфиловиќ, индивидуален работоводен 
орган на ОУ „Христијан Карпош“ с. Драгоманце - Ку-
маново. 

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

. Претседател 
Број 11-575/1 на Комисијата за прашања 

7 февруари 1995 година на изборите и именувањата, 
Скопје Наќе Стојановски, с.р. 

181. 
Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучи-

лишна и основно воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 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 7 февруари 1995 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЈТЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЛИМАН КАБА“ 

С. ЉУБОТЕН - СКОПЈЕ 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган во ОУ „Лиман 
Каба“ с. Љуботен - Скопје, се именуваат: 

Миливој Сековски, индивидуален работоводен ор-
ган на ОУ „А. УрдаревсКи" - с. Сандево - Скопје и 

Зекирија Идризи, помошник на министерот за соо-
браќај и врски во Министерството за сообраќај и врски. 

183. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето 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 7 февруари 1995 
година, донесе 

' О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МУЗЕЈОТ НА ТЕТОВ-

СКИОТ КРАЈ - ТЕТОВО 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на Музејот на 
Тетовскиот крај - Тетово, се избираат: 

Мирко Трипуноски, пратеник во Собранието на Ре-
публЈжа Македонија и 

Џеладин Мурати, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

Број 11-574/1 Претседател 
7 февруари 1995 година т Комисијата за прашања 

Скопје на изборите и именувањата, 
Наќе Стојановски, с.р. 
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184. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето 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 7 февруари 1995 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦСНО „ЗДРАВКО 

ЧОЧКОВСКИ" - ДЕБАР 

1. За членови на Конкурсната комисија за имену-
вање индивидуален работоводен орган на ЦСНО 
„Здравко Чочковски“ - Дебар, се избираат: 

Оруч Абазовски, извршител во Општинскиот суд за 
прекршоци и 

Скендер Каја, началник на ПЕ на Министерството 
за стопанство - Дебар. 

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

Број 11-576/1 на Комисијата за прашања 
7 февруари 1995 година на изборите и именувањата, 

Скопје Наќе Стојановски, с.р. 

ОДЛУКА 
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: 

Македонка Јанчевска, индивидуален работоводен 
орган на Пионерскиот дом „Горе Органџиев" - Титов 
Велес и 

Катерина Костова, референт по кадровска евиден-
ција и работни односи во одделението за општа управа 
- Титов Велес при Министерството за правда, 

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

Претседател 
Број 11-578/1 на Комисијата за прашања 

7 февруари 1995 година на изборите и именувањата, 
Скопје Наќе Стојановски, с.р. 

185. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето 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 7 февруари 1995 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН 
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЕКОНОМСКИОТ 
УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ - БИ-

ТОЛА 
1. За членови на Конкурсната комисија за имену-

вање индивидуален работоводен орган на Економскиот 
училишен центар „Јане Сандански“ - Битола, се изби-
раат: 

Јаким Ивановски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Благој Стефановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

Претседател 
Број 11-579/1 на Комисијата за прашања 

7 февруари 1995 година на изборете и именувањата, 
Скопје Наќе Стојановски, с.р. 

186. 
Врз основа на член 61 од Законот за избор на орга-

ните на управувањето 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 7 февруари 1995 
година, донесе 

187. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа, 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
71 од Деловникот на Уставниот суд на Република“Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 70/92), на седницата одржана на 25 јануари 1995 
година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА член 69 од Статутот на Општин-
ското здружение на пензионерите и трудовите инва-
лиди „Гази Баба“ во Скопје, донесен на 30 декември 
1991 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по подне-
сена иницијатива од Димче Маџароски од Скопје по-
веде постапка За оценување уставноста на член 69 од 
Статутот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што се постави прашањето за неговата согласност со 
Уставот. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 69 е 
предвидено дека избраните претседател, потпретседа-
тели секретар чии мандати според досегашниот статут 
сет определени на две години, мандатите им се продол-
жуваат на четири години, сметано од денот на консти-
туирањето. 

Во член 30 став 5 од Статутот е предвидено дека 
мандатот на претседателот, потпретседателот и секре-
тарот трае четири години и се совпаѓа со мандатот на 
членовите на Собранието. 

5. Според член 22 од Уставот на Република Македо-
нија секој граѓанин со наполнети 18 години живот сте-
кнува избирачко право. 

Избирачкото право е еднакво, општо и непосредно 
и се остварува на слободни избори со тајно гласање. 

Од изнесената уставна одредба произлегува дека из-
бирачкото право е општо и непосредно и се остварува 
на слободни избори со тајно гласање, па оттаму манда-
тот произлегува од фактот што соодветниот субјект е 
избран на пропишан начин и постапка. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај со Стату-
тот на Здружението е продолжен мандатот на претседа-
телот, потпретседателот и секретарот на здружението 
без да тие бидат повторно избрани на таа функција, 
Судот смета дека на тој начин се повредува избирач-
кото право утврдено со Уставот, поради што со Стату-
тот не може да се продолжи мандатот без тој да прои-
злегува од непосредно извршениот избор. 
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Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

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

У.бр.144/94 Претседател 
25 јануари 1995 година на Уставниот суд 

Скопје на Република Македонија 
д-р Јован Проевски, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I се води постапка за 
исполнување на договор по тужбата на Аце Сганојков-
ски од Скопје, ул. „Бутелска44 бр. 31-10 со полномош-
ник Жикица Лазарев - адвокат, против тужениот Зил-
бихар Зиберовски од с. Сарај - Скопско а сега со непоз-
ната адреса на живеење. 

Согласно чл. 48 од ЗПП на тужениот Зилбахер Зи-
беровски од се определува привремен застапник адв. 
Златко Бојковски од Скопје кој ќе го застапува туже-
ниот се до јавувањето на тужениот во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, 
ХХ1.П.бр.2549/94. (56) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II Скопје се води 
постапка за поништување на договор, по тужбата на 
тужителите Раим Пајазит, Ракип Пајазит, Рамадан 
Пајазит, Рукија Пајазит и Башким Пајазит сите од 
Скопје со полномошник Лазарев Жикица, адвокат од 
Скопје, против тужените Фаик Кајоли од Скопје и Ве-
сел Муареми сега со непозната адреса. 

Согласно чл. 48 од ЗПП на тужениот Весел Му-
ареми се определува привремен застапник ада. Нова-
ковски Александар од Скопје кој ќе го застапува туже-
ниот се до јавувањето на тужениот во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П.бр.2635/ 
95. (57) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

Пред овој суд заведен е спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Саловски Ајро од Дебр против 
тужениата Цвејло Марија од Дебар, а сега со непозната 
адреса на живеење во СР Германија. 

Се повикува тужената Цвејло Марија да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна 
адреса на живеење. Доколку тужената не се јави во 
наведениот рок од 30 дена, ќе биде застапувана од при-
времен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси 
пред судот. 

Од Општинскиот суд во Дебар, П. бр. 229/94. (50) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Општинскиот суд во Т. Велес во парничниот пре-
демт по тужбата на тужителот Зековски Исеина 
Исмаил од с. Мелница против тужениот Крлевски Ма-
мутов Ислам од Турција сега со непозната адреса на 
живеење. Вредност на спорот 2.000 денари. За привре-
мен застапник на тужениот одреден е Зоран Лозанов-

ски, стручен соработник во Општинскиот суд во Т. 
Велес. Привремениот застапник ќе го застапува се до-
дека тужениот или негов полномошник не се појави 
пред судот односнр додека Органот за старателство не 
го извести судот дека поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 425/94 
(53) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд во тек е постапката за докажување 
смртта на лицето Елмази Фаредин. 

Се Повикува Елмази Фазли Фередин бивш од с. Џе-
пиште кој е роден на 8.Ш.1914 година во рок од 15 дена 
по објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот 
суд во Тетово, или, пак, во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот да се јави било кое друго лице, кое има 
некакви сознанија за Елмази Фазли Фаредин. Во спро-
тивно судот ќе ја заврши постапката прогласена Ел-
мази Фазли Фаредин за покоен. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 71/95. (46) 

Пред овој суд се води процес по тужбата на Казим 
Мамут од с. Д. Палчиште против Одаи Екрем од с. Д. 
Палчиште и други. Бидејќи тужениот сега с;е наоѓа во 
Швајцарија со непозната адреса, се повикува да се јави 
во судот или постави Свој застапник во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот. Истекот на овој рок ќе му 
биде поставен привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 60/95. (47) 

Пред овој судот во тек е постапката за докажување 
на смртта на Д а у т Ајдар од с. Требош по предлог на 
предлагачот Хајдари Ислам од истото село. 

Се повикува Даути Исман Ајдар роден во с. Шипко-
вица, починал на 15.X. 1960 година во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд 
во Тетово. Се повикува било кое лице што има некакви 
сознанија за Даути Исман Ајдар, исто така да се јави во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот во Општин-
скиот суд во Тетово. Во спротивно постапката за дока-
жување на смртта ќе биде завршена а Даути Исман 
Ајдар ќе се прогласи за умрен. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 13/95. (48) 

Пред овој суд има поведено процес за раскинување 
на договор за подарок Шерифи Абилселам од Тетово 
на ул. „И.Р Лола44 бр. 339, против Шерифи Музафер од 
тетово, ул. „,И.Р. Лола44 бр. 339, а сега со непзната 
адреса во Швајцарија. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот да се јави во судот или достави адреса, 
или постави свој застапник во спротивно судот ќе му 
постави привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 170/94. (49) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за сопственост по тужбата на тужителот Џеладин Џа-
фер од Тетово, против тужените Новаковски Крсте, 
Новаковска Јелица и Новаковски Душан, сите во Бел-
град со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот да достават адреса, да се јават во 
судот или да овластат Полономошник кој ќе ги заста-
пува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во 
спротивно судот преку ЦСР - Тетово ќе им постави 
привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 145/95. . ч 
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Пред Општинскиот суд во Тетовот се води постапка 
за сопственост по тужбата на тужителите Мирко Спи-
ровски, Душица Стоименова, Звонимир Спировски, 
Лоди Гоговска, Силвија Гоговска, Слаѓана Белеска, 
Цвета Пулејкова, Николина Миладинова, Сенковска 
Сузана Љубомир Давидовски и Крстевска Иванка сите 
од Тетово, против тужениот Сиљановски Теофилов Бо-
рис со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објаува-
њето на огласот да се јави во судот, или да одреди свој 
полномошкнк, а по истеков на овој рок на истиот ќе му 
биде поставен привремен старател преку Центарот за 
социјална работа Тетово кој ќе ги застапува неговите 
интереси се до окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетовр, П. бр. 93/95. (52) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
измена на одлука за доделував на деца, по тужбата на 
тужителот Иљаз Исмани од тетово, ил. „Саво Тасев-
ски“ бр. 29,д против тужената Мејреме Исмани од с. 
Нераште с^га со непозната адреса. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена да се јави во 
судот, достави точна адреса или одреди полномошник 
кој ќе ја застапува во постапката по овој предмет. 

По истекот на овој рок судот на тужената ќе и по-
стави привремен старател преку ЦСР - Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 294/95. (54) 

Општинскиот суд во Тетово го повикува лицето 
Исмани Зекир Амет во рок од 15 дена по објавувањето 
на огласот да се јави во судот, или било кое друго лице 
ако знае нешто за него. 

Рд Општинскиот суд во Тетово, Р, бр. 47/95 (55) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТЕРОТ НА ПРЕТСТАВ-
НИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Министерството за надворешни работи на Репу-
блика Македонија, огласува дека со решението бр. 18-
8893/2-94 од 26.1.1995 година го запиша во регистарот 
на претставништвата на странски лица во Република 
Македонија под ред. број 336 „ЕЛЕКТРОНИКА44 - Бе-
лење, со седиште на ул. „Партизанска44 бр. 12, Белење, 
Република Словенија, со следните податоци: 

1. Претставништво на странското лице под назив: 
„ЕЛЕКТРОНИКА44 Претставништво Скопје, со се-
диште на ул. „Никола Русински44 бр. 4-11/15, Скопје, Р. 
Македонија. 

2. Дејноста на претставништвото е: 
- претходни и подготвителни дејствија за склучу-

вање на договори за увоз-извоз на стоки и услуги со 
претпријатија и други правни лица од Република Маке-
донија, како и на склучување договори за долгорочна 
производствена кооперација, деловно-техничка сора-
ботка и странски вложувања. 

3. Лице овластено за потпишување во име на прет-
ставништвото е Борис Горгиев од Скопје, Република 
Македонија. 

4. Со денот на донесувањето на ова решение, прет-
ставништвото може да почне со работа. 

Од Министерството за надворешни работи (283) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во' Скопје, со решението Срег бр. 
12541/94, го запиша во судскиот регистар основање го на друштво со 
01 раничена одговорност во приватна сопственост и запишување право 
на вршење работи во надворешно трговскиот промет на Претприја-
тието за трговија, производство и услуги „МАРМАРА-ТРЕЈД" д о о. 
експорт-импорт ул „Иво Лола Рибар“ бр. 39, Гостивар 

Бр. 8 - С т р . 179 

Претпријатието е основано со акт за основам,е бр 1/1 од 30 09 
1994 год , а основачи се Љуши Давуд од Гостивар и Сипахи Абдурра-
хим од Истанбул, Р Турција 

Дејности 013021, 013022, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113', 
.070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 071028, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070221), 
070230, 070240, 070250, 070260, 090150, 090189, 090209, 110303, 1103Ш, 
110309, 110909, 070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието целосно одговара со целокуп-
ниот имот. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешното 
и надворешното трговско работење е Љуши Давуд, в д директор без 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скоте, Срег. бр 12541/94 
(13800)' 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
13824/94; на регистарска влошка бр 1-3/268-0-0-0, Ја запиша во суд-
скиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија 
и услуги, „БРЕРА" ц.о. увоз-извоз ул „Стефан Филиповиќ" бр 2/3-
21, Скопје 

Се брише Славе Дамчевски, директор без ограничување 
Се запишува Ристо Дамчевски, директор со неограничени овласту-, 

вања 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 13824/94 

(13801) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
13517/94, на регистарска влошка бр 1-54856-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување 
право на вршење надворешно трговски промет на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги4 „ИНА ТРЕЈД“ д о о и^воз-увоз, ул 
„Алексо Демниевски“ 27а бр 1, Скопје 

Претпријатието е основано со акт за основање од 28 10 1994 год , 
а основач е ЈулиЈана Симјаноска од Скопје. 

Дејности. 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011319, 011941, 
060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 
080201, 090132, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, меѓународен 
транспорт на стоки, застапување и посредување во прометот со стоки 
и услуги, консигнација, реекспорт, туристички и угостителски услуги 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието е Јулијана Си-
мјаноска, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје,Срег бр 13517/94 , 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр, 
13825/94, на регистарска влошка бр 1-7334-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на основач и проширување на дејноста на Прет- . 
пријатието за промет и услуги „КАМБО В С“ д о о извоз-увоз ул 
„474" бр. 21, Скопје 

Од претпријатието истапува основачот Ацо Стефановски од Ско-
пје од 04 И. 1994 год 

Дејности 011741, 012310, 012321, 012322, 012323, 013121, 013122, 
,050302, 080190, 090110, 090121, 090123 , 090140, 090181, 090209 

Од Окружнибт стопански суд во Скопје, Срег бр 13825/94 
' - ,(13804) 

Окружниот стопански суд ќо Скоше, со решението Срег , бр 
13310/94, на регистарска влошка бр 1-19499-0-0-0, Ја запиша во суд-
скиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување 
на Производното трговско претпријатие ,,МАКМОНТ' д о о екс-
порт-импорт ул „Скендер Бег Кастриот" бр бб, Скопје 

Со одлука од 25 10 1994 год од претпријатието истапува основа-
чот Сашо Илиевски од Скопје, а пристапува Слободан Саздовски од 
СкопЈе 

Се брише досегашниот застапник Сашо Илиевски, директор без 
ограничување, а се запишува Слободан Сидовски, директор без огра-
ничување за застапување во внатрешен и надворешен трговски про-
мет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 13310/94 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
13300/94, на регистарска влошка бр 1-54888-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, вна-
треше и надворешен промет и услуги „САН“ д о о ул „Вељко Влаче-
ви ќ" бр 10/13, Скопје ' 

Основачи. Новица Новаковски ул „Киро Димишков" бр ЗЗ-б, Са-
ми Асани ул „Константин Петковиќ“ бр 13, , Ватансевер Абдулах, 
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ул „Меркез Ефенди" бр 70, Истанбул, Труцка, Сељати Шенгуљ ул 
„Божкурт" бр 5, Истанбул, Турија ( 

Дејности 012201, 012202 , 012203 , 012310, 012321, 012322, 012323, 
012324, 060502 , 070125, 070124 , 070224 , 090140, 090209, 110303, 110309 
110909, 070211, 070310, 070320, продажба на стоки'за консигнациони 
складишта, работи на посредување, меѓународна шпедиција и тран-
спорт, работи на привремен увоз односно извоз на стоки, реекспорт, 
застапување на странски фирми 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своЈа сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието целосно одговара со целокуп-
ниот имот 

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно 
трговскиот промет е Сами Асани, в д директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 13300/94 
_________ - (13806) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12449/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54282-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
трговија на големо и мало и надворешна трговија „МАКЕДА-БОРИ-
КО" д о о . Скопје, ул „БоЈМИЈа" бр 2/30. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240,070250,070260,011527,090121,110309,080201,080202, кодирање 
на моторни возила; 110909, надворешно-трговскн промет: 070310, 
070320, застапување и посредување на странски фирми, малограничен 
промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност; 
Никола Тегов, директор со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12449/94. (13326) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12276/ 
94, на регистарска влошка бр 1-54339-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Туристичката аген-
ција „БРАТА 95а д о о . Скопје, ул. „Владимир Комаров“4 бре 7/43, 
Скопје 

Претпријатието е основано со акт (договор) за основање бр 1 од 
01 09 1994 год , а основачи се Аде Мицковски и Звонко Муцковски од 
Скопје. 

Дејности- 080201, 080202, 080119, 080129, 080190, 060501, 060502, 
060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070125, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 110302, 110303, 
110304, 110309, 110902, 110903, 110909, надворешно-трговски промет: 
070310, 070320, посредување и застапување, во областа на прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, туристички агенции, организирање на по-
сети на културни, спортски, специјални и други приредби, организи-
рање на туристички патувања во странство и земјата, друга туристички 
патувања во странство за домашни лица. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со 
трети лица одговара со целиот СВОЈ ИМОТ; СО целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешниот 
и внатрешниот трговски промет е Аце Машковски, директор без огра-
ничување. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12276/94. (13327) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12112/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54517-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишување прачо на 
вршење работи во надворешно трговскиот промет на Трговското прет-
пријатие на големо и мало „СУЗАНА-94" д.о. експорт-импорт Скопје, 
с. ?жаничино, ул „Даме Груев“ бр. 30 

Претпријатието е основано со акт од 03.10.1994 год., а основач е 
Сузана Белковска од Скопје. 

Дејности: 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, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 013121, 013122, 08012, 
080129, 080190, 080201,080202, 070310,070320. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешниот 
трговски промет е Сузана Белковска, директор без4 ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12112/94. (13328) 

Окружниот стопански суд во Скопје; со решението Срег. бр. 11518/ 
94, на регистарска влошка бр 1-2740-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешниот промет на Акци-
онерското друштво во мешовита сопственост за промет на стоки и 
услуги на големо и мало „ТЕКСТИЛ“4 ц.о. Скопје, ул. „Перо Наков44 

бб. 
Дејност: 050302. 
Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег. бр. 11518/94. (13332) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12420/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-5428СМММ), го запиша во судскиот 

регистар основањето на Претпријатието за трговија, производство, 
промет и услуги „БОКОМ44 ц о. Скопје, ул. „Зеничка44 бр. 18а. 

Скратен назив: Претпријатие „БОКОМ44 ц.о. Скопје. 
Претпријатието е основано со акт за основање од 30.09.1994 год., а 

основач е Бојан Пантов. 
Дејности: 011319, 011949, 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 

012322, 012323, 012324, 013901, 013902, 013903, 013904, 013909, 030003, 
050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 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, 090140, 110301, 110302, 110309, 110401, 110402, 110403, 
110404,110405,110406, надворешно-тргрвосо работење: 070310,070320, 
реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, 
продажба на стоки за консигнациони складишта, работа на посреду-
вање, работи на привремен увоз односно извоз на стоки. 

Целосна одговорност, неограничени овластувања. 
Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешниот 

трговски промет е Бојан Пантов, директор со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12420/94. (13333) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11416/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54510-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и право на вршење на 
работи во надворешно-трговскиот промет на Трговското претпријатие 
„ДРАГАНА“ д.о.о, увоз-извоз Скопје, ул. „Јане Лукровски“ бр. 10, 
Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 15.09.1994 год., а 
основач е Весна Бајиќ од Скопје. 

Дејности: 013021, 013Јр22, 013071, 013072, 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, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 090179, 
090201,110309, 110909, надворешно-трговски промет: 070310,070320. 

Претпријатието во правниот промет со -фети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, со неограничени овластувања, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои сред-
ства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот и внатрешниот трговски премет е Весна Бајиќ, дирек-
тор Со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11416/94. (13334) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13082/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54488-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и запишувањето на правото на вршење работи во 
надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за производство, 
трговија и услуги „ВАС-КОМЕРЦ44 ц.о. увоз-извоз, ул. „Ш МУБ44 бр. 
33/1-13, Куманово. 

Претпријатието е основано со акт бр. 1/94 од 15.10.1994 год., а 
основач е Светлана Васиљевска од Куманово. 

Дејности: 013121, 013122, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090121, 090171, 110109, 110309, 110402, 110403, 
110404, 110903, 110905, 110909, надворешно-трговски промет: 070310, 
070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, со неограничени овластувања, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои сред-
ства, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешниот 
и внатрешниот трговски промет е Светлана Васшвевска, директор со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13082/94. (13335) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13721/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-50589-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на директор на Приватната здравствена организа-
ција - аптека „ВИТАЛИС44 ц.о. Скопје, Бул. „Јане Сандански44 бр. 56. 

Се брише Снежана Зафировска Стојева, директор со неограничени 
овластувања. 

Се запишува Стојев Иван, директор со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13721/94. (13931) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9613/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54953-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производното, трнспорпгно, услужно и тргов-
ско претпријатие „ТАН-КОМПАНИ44 експорт-импорт д,о.о. Скопје, 
ул. „Кримска“ бр. 20. 

Основачи на претпријатието се Шуап Ѓулер од Р. Турција и Керим 
Мемиши од Скопје. 

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011319, 011390, 
011411, 011413, 011419, 011430, 011710, 011721, 011722, 011723, 011741, 
011742, 011743, 011749, 011791, 011799, 011832, 011941, 011949, 013072, 
013073, 013074, 013091, 013099, 013111, 013121, 013500, 060501, 060502, 
060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224 
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070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 
080202, 110303, 110309, 110909, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 
090132, 090133, 090129, 090140, 090181, 070310, 070320. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег. бр. 96 13/94. (13932) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12199/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54730-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, услуги и трговија „БИОМА" ц.о. СкопЈе, ул. „Методи 
Митевски“ бр. 8/6-6. 

Основач на претпријатието е Маде Димитровска од СкопЈе. 
Дејности 011910, 011920, 011990, 013030, 013072, 013099, 013113, 

013114, 013115, 0113119, 013121, 070111, 070112, 070113, 070114,070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
080119, 080190, 090179, 090201, 110611, 110620, 110901, 110309, 110909, 
во надворешно-трговскиот промет. 070310,070320, посредување во про-
метот со стоки и услуги, застапување во прометот со стоки и услуги. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието ^ 
е Ма Ја Димитровска - директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 12199/94. (13933) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 13685/ 
94, на регистарска влошка бр 1-54941-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето Во приватна сопственост како д.о о и правото за 
вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието 
за производство, трговија и услуги на големо и мало „Д'ЛГА" експорт-
импорт д.о.о СкопЈе, ул. „396" бр. 11-а. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 
02.11 1994 година, а основач е Али Исмаиловски. 

Дејности. 013041, 013042, 020140, 020202, 060501, 060502, 060503, 
070111; 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 07р132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090172, 110309, 
110909, откуп на сирова кожа, сточарски и земјоделски производи, 
зеленчук, овошје, добиток, Јагниња, семиња, фиданки, стара хартија, 
индустриски отпадоци и друго, 070310, 070320, застапување странски 
фирми и реекспорт, посредување во надворешно-трговскиот промет, 
комисиони работи, консигнациони работи, услуги на меѓународниот 
транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, меѓународна шпедиција, услуги на меѓународна шпедиција. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име в за своја сметка За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Али Нем андовски, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13685/94. (13934) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6958/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-1880-1-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на ООЗТ поради издвојување од РО и консшту-
ирање во нова РО за основно воспитание и образование „9 НОЕМВРИ“ 
о.сол.о ООЗТ ЦОУ „ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ц.о Титов Велес, ул: 
„Никола Карев“ бр. 2. 

Се запишува бришење на ООЗТ Централно основно училиште 
„ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ Титов Велес поради издвојување на РО за 
основно воспитание и образование „9 НОЕМВРИ“ о.сол.о. Титов Ве-
лес и конституирање на нова РО Централно основно училиште „ВА-
СИЛ ГЛАВИНОВ“ ц.о. Титов Велес, ул. „Никола Карев“ бр. 2. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6958/94. (13935) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6961/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-1880-2-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на ООЗТ поради издвојување од РО и конститу-
ирање во нова РО за основно воспитание и образование „9 НОЕМВРИ“ 
о.сол .о. ООЗТ ЦОУ „ТРАЈКО АНДРЕЕВ“ ц.о. Титов Блее, ул. „Ку-
кушка“ бр. 37. 

Се запишува бришење на рОЗТ Централно основно училиште 
„ТРАЈКО АНДРЕЕВ“ Титов Велес, ул. „Кукушка“ бр. 37, поради 
издвојување на РО за основно воспитание и образование „9 НОЕМ-
ВРИ“ о.сол.о. Титов Велес и конституирање на нова РО Освоено 
училиште „ТРАЈКО АНДРЕЕВ“ ц.о. Титов Велес, ул. „Кукушка“ бр. 
гп 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6961/94. (13936) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6969/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-1880-9-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на ООЗТ поради издвојување од РО и конститу-
ирање во нова РО за основно воспитание и образование „9 НОЕМВРИ“ 
о сол.о ООЗТ ЦОУ „ПЕТРЕ ПОП АРСОВ“ Титов Велес, с.Бого-
мила. 

Се запишува бришење на ООЗТ Централно основно училиште 
„ПЕТРЕ ПОП АРСОВ“ с Богомила, поради издвојување на РО за 
основно воспитание и образование „9 НОЕМВРИ“ о.сол.о Титов Ве-
лес и конституирање на нова РО Централно основно училиште „ПЕ-
ТРЕ ПОП АРСОВ“ с Богомила, Титов Велес 

Од Окружниот ,стопански суд во Скопје, Срег бр. 6969/94 (13937) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 6963/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-1880-4-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на ООЗТ поради издвојување од РО и конститу-
ирање во нова РО за основно воспитание и образование „9 НОЕМВРИ“ 
о.сол.о. ООЗТ ЦОУ „ЈОРДАН ХАЏИКОНСТАНТИНОВ - ЏИНОТ“ 
ц.о. Титов Велес,1 ул. „Титоградска" бр 42. 

Се запишува бришење на ООЗТ Централно основно училиште 
ЈОРДАН ХАЏИКОНСГАНТОНОВ - ЏИНОТ“ ц.о. Титов Велес, ул. 
„Титоградска" бр 42, поради издвојување на РО за основно воспитание 
и образование „9 НОЕМВРИ“ о.сол о Титов Велес и конституирање 
на нова РО Централи? основно училиште „ЈОРДАН ХАЏИ КОН-
СТАНТИНОВ - ЏИНОТ“ ц о Титов Велес, ул. „Титоградска“ бр 42. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6963/94 (13938) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 13072/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-17433-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на Претпријатието за промет и услуги „МИС“ 
увоз-извоз ц.о. Скопје, ул. „Ангел Димевски“ бр. 8/3-18. 

Се Менува досегашниот назив на Претпријатието за промет и 
услуги „МИС“ увоз-извоз ц о Скопје, и истото изменето гласи: Прет-
пријатие за промет,и услуги ,„ЛОТОС4 увоз-извоз ц о. Скопје, а новото 
седиште гласи: ул. „Скопска“ бр. 9-а, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13072/94. (13939) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10156/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54994-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Мешовитото претпријатие за промет, шпеди-
ција и сообраќај „ДЕЛ“ експорт-импорт д.в.о СкопЈе, ул. „Христо 
Смирненски" бр. 16. 

Скратен назив: Мешовито претпријатие „ДЕЛ“ експорт-импорт 
д о.о. Скопје. 

Претпријатието е основано со договор за основање бр. 1 од 
12.08 1994 година, а основачи се. Димитрија Блажевски од Скопје, со 
постојан престој и работна виза во СР Германија и Младен Зафировски 
од Скопје. 

Дејности 011920, 011930, 011941, 011949, 011990, 012310, 012321, 
012322, 012323, 012421, 012429, 012621, 012622, 012623, 012624, 012701, 
012702, 012703, 012810, 012820, 012830, 013500, 060501, 060502, 060503, 
060601, 060602, 060609, 060700, 060801, 060802, 060803, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212^ 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080122, 080123, 
080129, 080190, 080201, 080202, 110303,110309, 110909, во надворешно-
трговскиот промет. 070310, 070320, застапување и посредување во про-
метот со стоки и услуги и реекспорт, малограничен промет со сосед-
ните земји: Бугарија и Грција, консигнациона продажба в комисиона 
продажба, меѓународен транспорт на стока во патен сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ристо Андреев, в.д. 
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10156/94. (13940) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13116/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54548-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ЈОЦА" увоз-извоз Д.О.О Скопје, ул. „Миле Поп Јорданов" бр. 
43-а. 

Дејности: 011920, 011941, 011949, 012421, 012429, 012901, 013021, 
013022, 013071, 013072, 013099, 013121, 013122, 013400, 013909, 030003, 
050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124 , 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070Б12, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090121, 090123, 090124, 090131, 090132, 090133, 090139, 090171, 
090179, 090201, 090202, 100399, 110109, 110302, 110309, 110905, 110909, 
во надворешно-трговскиот промет: 070310,070320, увоз-извоз на стоки' 
и услуги од сите видови на царинската тарифа, посредништво и застапу-
вање на странски лица, компензациони работи, привремен увоз, меѓу-
народна цтедиција, консигнациона продажба, увоз-извоз на стоки во 
малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Албанија и Грција, 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Спировска Јованка - директор со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13116/94. (13941) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13501/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54849-0-0-0, го запиша во судскиот 
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регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „АМОР-КОМЕРЦ" д.о. експорт-импорт Гостивар, ул. „Иво 
Рибар Лола44 бр. 44. 

Дејности: 011320, 012142, 012321, 012623, 013021, 013022, 013099, 
013121, 013400, 020140, 020302, 050301, 050302, 060501, 060502, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122; 070123, 070124, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070150, 070211, 070219, 070221, 070224, 070250, 070310, 
070320, малограничен промет со соседните земји: СРЈ, Бугарија, Грција 
и Албанија, реекспорт, 080190, 080201,080202,110909. 

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

Лице овластено за застапување, ш претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ахмет Емини, 
директор, без ограничување. у 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 13501/94. - (13942) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14045/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54592-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирма на Претпријатието за сообраќајното 
воспитување, производство, трговија и услуги „ВИР“ увоз-извоз Д.О.О. 
Скопје, ул „Речиште44 бр. 59, с Драчево. 

Во претпријатието за производство, трговија и услуги „ВИР“ увоз-
извоз Д.О.О. Скопје, ул. „Речиште44 бр. 59, с. Драчево, е извршена 
промена на фирма и во иднина ќе гласи: Претпријатие за сообраќајно 
воспитување, производство, трговија и услуги „ВИР“ увоз-извоз 
Скопје, ул. „Речиште44 бр. 59, с. Драчево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14045/94. (13943) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13509/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54854-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното претпријатие за внатрешна и над-
ворешна трговија на големо и мало „РОБЕРТ-КОМЕРЦ" извоз-увоз 
д.о. Скопје, ул. „Тиквешка44 бр. 15. 

Основач на претпријатието е Веиз Бајрам 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, 080190, 110304, 
110309. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Веиз Бајрам, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13509/94. (13944) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12868/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54962-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за сообраќајно воспитување, 
промет и услуги на големо и мало „СЕЈ!ИКА“ експорт-импорт Д.О.О. 
Скопје, ул. „Пролет“ бр. 25. 

Скратена фирма на претпријатието. ПП „СЕ ЛИКА“ експорт-им-
порт д о.о. Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 05 10 1994 
година, а основачи се. Светлана Здравевска и Тоде Ристовски од 
СкопЈе. 

Дејности: 013021, 013022, 013072, 013099, 013114, 013121, 020110, 
020140, 030003, 060501, 060601, 060602, 060503, 070111, 070112, 070113, 
070114 , 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 120190, 090122, 090121, 090123, 
090171, 090201, 092002, 110105, 110109, 110303, 110309, 110903, 110909, 
во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, застапување1 и по-
средување во прометот со стоки и услуги и реекспорт, малограничен 
промет со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија, Србија, консиг-
национа продажба и комисиона продажба. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12868/94. (13945) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13424/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-23040-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешен Промет на Претпри-
јатието во приватна сопственост за производство, трговија, угостител-
ство и туризам „ЉУМА КОМЕРЦ44 увоз-извоз п.о. Скопје, Трговски 
центар „Живко Едрејковски44 нас. Бутел I, локал 11. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 070113. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13424/94. (13946) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12893/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-30465-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производ-
ство и трговија „ЧАРЏИ“ п.о. увоз-извоз Неготино, ул. „Маршал Ти-
то44 бб. 

Претпријатието во внатрешен промет се проширува со следните 
дејности: 070150, 070240, 120350. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12893/94. (13947) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13449/ 
94, на' регистарска влошка бр. 1-54807-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и правото за 
вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието 
за производство, трговија и услуги на големо и мало „АГРОПРОИЗ-
ВОД - Д44 експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Вера Цирнвири" бр. 39. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 
14.10.1994 година, а основач е Гроздана Стојаноска. 

Дејности:^ 01112, 011112, 011129, 01121, 011211, 011212, 011219, 
011220, 01123, 011231, 011232, 01131, 011315, 011319, 01183, 011831, 
011832, 01194, 011941, 011949, 01200, 012001, 012002, 012003, 01211, 
012111, 012112, 01220, 012201, 012202, 012203, 012321, 012322, 012323, 
012324, 012410, 01242, 012421, 012429, 01261, 012615, 01269, 012691, 
012699, 01270, 012701, 012702, 012703, 012810, 012820, 012830, 013010, 
013021, 013022, 013041, 013042, 013043, 013200, 0Г390, 013903, 013909, 
020110, 020120, 020130, 020140, 020201, 020202, 020302, 040001, 040002, 
040003, 05030, 050301, 050302, 06050, 060501, 060502, 060503, 06060, 
060601, 060602, 060609, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 08011, 080111, 080112, 
080113, 080114, 080119, 08012, 08121, 080122, 080123, 08129, 08019, 
080190, 08020, 080201, 080202, 090110, 090121, 090123, 090124, 090129, 
090131, 090132, 090139, 090140, 090150, 090160, 09017, 090171, 090172, 
090179, 09018, 090181, 090183, 090189, 09020, 090201, 090202, 090209, 
ПОЗО, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 11090, 110903, 110905, 
110909, откуп и промет на лековити билки, откуп на земјоделски и 
шумски плодови, производи од растително и животинско потекло, 
огревно дрво и градежен материјал и лековити билки, во надворешно-
трговскиот промет: 070310, 070320, застапување странски фирми и ре-
експорт, посредување во надворешно-трговскиот промет, комисиони 
работи, консигнациони работи, малограничен промет со: Грција, Буга-
рија, Албанија и СР Југославија, меѓународна шпедиција, агенциски 
услуги во транспортот, угостителски и туристички услуга, услуги на 
меѓународниот транспорт на стоки и Патници, меѓународни сообра-
ќајни агенциски работи. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13449/94. (13948) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13448/ 
94, на регистарска влошка бр. 2-1542-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на основачи на Земјоделската задруга „АГРОПРО-
ИЗВОД“ ц.о. с. Чегране - Гостивар. 

Во задругата пристапуваат основачите: ВОЈО Стојаноски, Петрев-
ски Злате, Ленче Климоска и Ѓорѓиевски Љубиша од Гостивар, со 
одлука за пристапување од 27.10.1994 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13448/94. (13949) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12091/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-12941-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие „ВА-
ВИЛОН-ПРОМ44 ц.о. с. Скудриње, Гостивар. 

Се прошируваат следните дејности: 012310, 012611, 012612, 012613, 
012614, 012615, 012622, 012623, 060501, 060502, 060503, 090140, 090150, 
090209. 

Истапува основачот Шабани Азем, а пристапува основачот Шабани 
Фадил. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12091/94. (13950) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12987/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-44835-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на ДО.О. за комерцијално-агенциски работи 

К.А.К.“ Скопје, ул. „Машал Тито“ бр. 39. 
Се брише в.д. директорот Христо Пејков, без ограничување. 
Се запишува Кристина Пејкова, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12987/94. (13899) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2609/ 
94, на регистарска влошка бр, 1-2787, ја запиша во судскиот регистар 
промената на основач, овластено лице и проширувањето на дејноста на 
Приватното претпријатие за услуги, трговија на големо и мало, тури-
зам и посредништво „РОКЕД КОМЕРЦ44 извоз-увоз п,о. Прилеп, ул. 
„Егејска44 бр. 55. 

Пристапување на нови основачи во претпријатието и тоа: Здравков-
ски Живко од Прилеп со стан на ул. „Егејска44 бр. 55 со л.к. бр. 191771 
издадена од УВР Прилеп и м.бр. 1309963440035, Кормушоски Звонко 
од Прилеп со стан на ул. „Кузман Јосифоски" бр. 169, со л.к. бр. 206199 
и м.бр. 3105963440003. 

И двајцата основачи вложуваат по 20,00 денари. 
Истапувавме на основа од претпријатието и тоа истапува Кочоска 

Билјана која се брише од регистарот на регистарската влошка. 
Промена на лицето овластено за застапување и тоа наместо досе-

гашниот директор Кочоска Билјана, се именува лицето Здравковски- ' 
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Живко, директор на претпријатието со неограничени овластување во , 
рамките на запишаните дејности. ' 

Се брише од судскиот регистар лицето Кочоска Билјана и преста-
нува овластувањето за застапување на претпријатието 

Се проширува дејноста на претпријатието и тоа со следните дејно-
сти: 090150 и 090189 - сервис за доработка и монтажа на теписи 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег ,бр. 2609/94 (13900) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр. 3558/ 
94, на регистарска влошка ,бр. 1-14462-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ЈСМ-ТРЕЈД" експорт-импорт со п.о. Струга, ул. „Плитишта" 
бб. 

Основач на претпријатието е Сашо Домазетоски од Струга, сол к. 
бр. 87228 и мат. број 2510970434025 од УВР Струга. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128,, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070310, 070320, 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011316, 011319, 
011390, 011411, 011430, 011710, 011721, 011722, 011724, 011723, 011720, 
011749, 011799, 011920, 0119^1, 011990, 012001, 012201, 012310, 012321, 
012322/ 012421, 012429, 012223, 012820, 016121, 013021, 013022, 013072, 
013073, 013074, 013121, 013904, 013909, 013903, 050301, 050302, 060401, 
060501, 060502, 060602, 080111, 080112, 080114, 080121, 080122, 080190, 
080201, 080202, 090121, 090122, 090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 
090140, 090150, 090181, 090202, 090209. 110302. ЦОЗОЗ, 110309, 110109, 
110403; 110404,110909,110903, 110905, откуп на земјоделски производи, 
откуп на сточарски производи, откуп на печурки и други шумски пло-
дови, малограничен промет, меѓуанроден транспорт, меѓународна шпе-
диција, продажба на стоки од консигнациони складови на странски 
стоки. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Сашо Домазетоски - директор ,со неограничени овластувања 
' Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3558/94. (13901), 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3824/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-2689, Ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластено лице на Приватното претпријатие за трговија 
на големо и мало, „КАПОЛ" увоз-извоз п.о Битола, ул ' ,,Ужичка 
република“ бр 40. 

Му престанува овластувањето за застапување и во надворешно-
трговскиот промет на лицето Горан Николов и се брише од судскиот 
регистар. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Цветко Карески - директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3824/94. (13902) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението ,Срег бр; 12764/ 
94, на регистарска влошка бр. 3-1459-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на Основната заедница за деловен простор на град 
СкопЈе д,о. ул. „Орце Николов“ бр. 138. 

Се запишува бришење поради престанок на СИЗ на становање на 
град Скопје со целосна одговорност - Скопје, Основна заедница за 
деловен простор со целосна одговорност -СкопЈе, ул. „Орце Николов“ 
бр. 138. \ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12764/94. (13903) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр 13143/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-38796^0-0-0, го запиша Во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за промет и 
услуги „АИВА-БЕК" со п.о д о о. Скопје, ул. „Коце Металец“ бр. 
К-8/3. - , ' 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 050100, 050201, 
050202,050209,050301,050302. 

Од Окружниот стопански суд,во Скопје, Срег. бр 13143/94. (13904) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3888/ 
94, на регистарска в,лошка бр. 1-6720, го запиша во судскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Претпријатието за угостителство и ра-
диодифузија „ЕУРОИНВЕСГ РТА" со п.о Д.О.О. Прилеп, ул. „Гоце 
Делчев“ бб. ' 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070231, 070214, 070219, 070221, 
070223,070224, 070225,070226, 070229, 070250. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3888/94. (13905) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3880/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-14630^0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното претпријатие за трговија, произ-
водство и услуги ,,АР АЛИ ЈА“ п.о. Битола, ул. ЈВрполе" бр. 15. 

Основач е Веселинка Петровска од Битола. 
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, 070130, 070131, 070132, 070140, 070150, 
откуп на земјоделски производи, добиток, живина, шумски плодови и 
сурова кожа, 060501, 060502, 060503, 080111, 080112, 080114, 080119, 
080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090122, 090124, 090129,. 
090131, 090132, 090139, 070310, 070320, посредување и застапување во , 
прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, продажба на стоки од Консигнациони складови на странски стоки, 
продажба на стоки од слободни царински продавници, меѓународна 
шпедиција, малограничен промет 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со полни овластувања. За обврските направени во 
правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокуп-
ниот СВОЈ имот со полна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Веселинка Петровска, директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Битова. Срег. бр. 3880/94 (13906) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13379/' 
94, на регистарска влошка бр. 1-54995-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и правото за вршење на трговија во надворешно-
трговскиот промет на Приватното, трговско, производствено претпри-
јатие на големо и мало, увоз-извоз, угостителство и други услуги „ЕКО 

. 2" д.о.о Кичево, ул. „11-ти септември“ бр. 125. 
Претпријатието е основано со одлука за основање од' 26.10.1994 

-година; а основач е лицето Зендели Ервин од Кичево 
Дејности: 011112, 011113, 011119, 011231, 011232, 011315, 011320, 

011390, 011799, 011920, 011941, 011949, 012001, 012002, 012003, 012111, 
012112, 012130, 012142, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 
012324, 012410, 012421, 012429, 012522; 012611, 012612, 012613, 012621,-
012622, 012623, 012699, 012703, 012820, 012830, 013010, 013021, 013022, 
013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 103071, 013072, 013099, 013111, 
013013, 013114^013115, 013121, 013122, 013200, 013310, 013400, 013500, 
013903, 013909, 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 020140, 020201, 
020202, 030003, 030004, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 
060602, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121^070122, 070123, 
670124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070130, 070240, 070250, 070260, 
080111, 080112, 080113,, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123. 090124, 090129,' 
090131, 090132, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 
090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 100101, 100391, 110109, 110202, 
110301, 110302,,110303, 110304, 110309, 110404, 110901, 110902, 110903, 
110905, 110909, 070310, 070320, реекспорт, извоз-увоз, малограничен, 
промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, 
туристички работи со странство, снабдување со превозни средства, 
услуги на складирање на стока, застапување на странски фирми, кон-
сигнациони складишта, посредување, лизинг. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара 
делумно со СВОЈОТ имот со ограничена одговорност. ^ 

Лице овластено За застапување и претставување на претпријатието 
во Надворешниот трговски промет е Зендели Ервин - директор со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13379/94. (13907) 1 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3932/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-5446-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар пристапувањето на основач,и промената на овластено лице на 
Претпријатието во приватна сопственост за производство, занаетчи-
ство и трговија на големо и мало, увоз-извоз „НЕБО-ДИДРА“ п о. 
Битола, нас Карпош бр. 4/3-11. ' 

Во претпријатието пристапува лицето Богдан Кулевски и ќе го 
застапува претпријатието. 

И престанува овластувањето за застапување на претпријатието на 
“ лицето Неда Куле,вска. ' ^ 

\ Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3932/94. (13908) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3798/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-6111, Ја запиша во судскиот регистар 
промената на основач и овластено лице на Приватното претпријатие за 
производство, услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз „ЕСКО-
РИАЛ" п.о Битола, ул. „Солунска“ бр. 86-а. 

Од претпријатието истапува Попоска Милица и престануваат овла-
силувањата за застапување и во надворешно-трговскиот' промет и се 
брише од судскиот регистар 1 

Во претпријатието пристапува Попоски Љубен досегашен заменик 
директор и продолжаува да го застапува претпријатието в во надво-
решно-трговскиот промет како директор 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег: бр. 3798/94. (13909) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3921/ 
94, на регистарска влошка бр 1-14654, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Приватното претпријатие за производство, промет и 
транспорт „ДИ-ТО ТРАНС“ п.о. Битола, ул „25-ти мај“ бр. 3/8. . 

Основач на претпријатието е Славка Димовска од Битола. 
, Дејности. 011315, 011941, 011949, 012201, 012310, 012321, 012322, 

012323, 012421, 012429, 012613, 0ОД21, 012622, 012699, 013500, 013903, 
013909, 020110, 020Ш, 020131, 050100, 050201, 050301, 050302, 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, 070250, 070260, 080119, 
080190, 080201, 080202,4)90110, 090160, 090181, 090183,090189, 110109, 
110302,110303,110309,070310, 070320, меѓународен транспорт на стоки 
и патници. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со полни овластувања. За обврските направени ве 
правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои 
средства со полна одговорност. 
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Лице овластено за застапување н претставување на претпријатието 
е дире-кторот Славка Димовска. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3921/94. (13910) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 4088/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-14757, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Друштвото со ограничена одговорност за промет на 
стоки и услуги „СТОБ ЕКС“ со п.о. Охрид, ул. „Македонски просвети-
тели'4 бр. 19. 

Основач на претпријатието е Александар Паскоски со л.к. бр. 
87162 и м.бр. 0110938430004 од МВР Охрид. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060201, 
060301, 060201, 060501, 060502, 060503, 080111, 080112, 080113, 080114, 
080121, 080122, 080123, 080190, 080201, 080121, 080122, 080129, 090131, 
090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090181, 090202, 090209, 110109, 
110302, 110303, 110309,110909, 110903, 070310, 070320, откуп на земјо-
делски и сточарски производи, малограничен промет; меѓународен 
транспорт, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнаци-
они складови на странски стоки, реекспорт. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со полни овластувања. За обврските направени во 
правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои 4 

средства со полна одговорност. 
Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 

е Александар Паскоски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 4088/94. (13911) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3767/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-14564, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието за занаетчиски услуги и трговија на 
големо и мало ,ДАСКО КОМЕРЦ44 извоз-увоз п.о. Прилеп, ул. „Кара-
орман44 бр. 29. 

Основач на претпријатието е Изет Мулиќ, кој за основање и поче-
ток со работа вложува средства во износ од 20,00 денари. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090121, 
090122, 090131, 090132, 090133, 090139, како и во областа на надво-
решно-трговскиот промет: 070310, 070320. 

, Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во стое 
име и за своја сметка со полни овластувања. За обврските направени во 
правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокуп-
ниот свој имот со полна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Изет Мулиќ, ди-
ректор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3767/94. (13912) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3881/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-14631, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието за производство и трговија на големо и 
мало „ЕЗОТЕРИК44 извоз-увоз п.о. Прилеп, ул. „Кеј 9-ти септември“ 
бр. 25. 

Основач на претпријатието е Ѓоко Каракашески од Прилеп, кој за 
основање и почеток со работа вложува средства во износ од 20,00 
денари. 

Дејности: 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 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, како и во областа на надворешно-тргов-
скиот промет: 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со полни овластувања. За судските направени во 
правниот промет со трети лица претпријатието Одговара со целокуп-
ниот свој имот со полна одговорност. ^ 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3881/94. (13913) 

Окружниот стопански суд во Битола, 90 решението Срег. бр. 3411/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-14370, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија на 
големо и мало „ЗЛАТНА КАПКА“ извоз-увоз п.о. Прилеп, ул. „ С в е -
ска44 бр. 5. 

Основач на претпријатието е Милева Ангелеска која за основање и 
почеток со работа вложува средства во износ од 20,00 денари. 

Дејности: 011315, 012611, 012612, 012613, 013121, 013500, 060502, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, како и во областа на 
надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со полни овластувања. За обврските направени во 
правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокуп-
ниот свој имот со полна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Милева Ангелеска, 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3411/94. (13914) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3788/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-14580, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието за услуги и трговија на големо и мало 
„БЕЗБЕДНОСТ“ извоз-увоз п.о. Прилеп, ул. ,Димитар Д им итриоски 
- Полето44 бр. 2. 

Основач на претпријатието е Петре Тотески од Прилеп, кој за 
Основање и почеток со работа вложува средства во износ од 20,00 

' денари. 
Дејности: 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 

070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250; 
070260, како и во областа на надворешно-трговскиот промет: 070310, 
070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со полни овластувања. За обврските направени во 
правниот промет со трети, лица претпријатието одговара со целокуп-
ниот свој имот со полна одговорност. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3788/94. (13915) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13278/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54910-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за .производство, услуги и 
трговија на големо и мало, увоз-извоз „ИВЕ-ПРОМ" ц.о. Гостивар, ул. 
„Душко Поповиќ44 бр. 16. 

Основач е Никоски Ивица од Гостивар. 
Дејности: 011313, 011315, 011319, 011390, 011527, 011941, 011949, 

012142, 012310, 012321, 012322, 013113, 013121, 050301, 050302, 060502, 
060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070280, 080190, 
080201, 080202, 090123, 090131, 090140, 090150, 110301, 110303, 110304, 
110309,110902,110903, 110909, 030003, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Илоски Ивица, 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13278/94. (13916) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 

12077/94, на регистарска влошка бр. 1-54831-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основаното на Трговското услужно претпријатие , О-
ЛИМПИЈА" д.о.о. ул. „Горѓи Казепов" бр. 16-3/4, Скопје. 

Основачи: Сагит Ахматовиќ и Сафет Ахматовиќ од Скопје. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122 070123 

070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 070140, 0701^0 
070150, 070211 070212 , 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 07022з\ 
070224, 070225 , 070226, 070229 , 070230, 070240, 070250, 080121, 080129' 
080190, 080201, 110109, 110309, 120190, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица иста нуи а во 
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието целосно одговара со целокуп-
ниот имот. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно 
трговски промет е Сахит Ахматовиќ, должноста да ја врши без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12077/94. 
^ ^ ^ ( 1 3 8 1 2 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10499/94, на регистарска влошка бр. 1-3242-0-0-0,ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице за застапување на Трговското претприја-
тие „ЛИМЕТА4' ц.о. бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Мирко Петрески, директор без 
ограничување, а се запишува нов застапник Кристијан Петрески, ди-
ректор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10499/94. 
- - „ „ . . . (13813)' 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13276/94, на регистарска влошка бр. 1-45957-0-0-0 го запиша но суд-скиот регистар пристапувањето на нов основач и проширување на деј-иоста во внатрешниот промет на Претпријатието за промет ,.МАЦ-КОМЕРЦ - 69" д.о.о. експорт-импорт „Иво Рибар Лола“ бр. 224, Ско-

Се запишува нов основач: Ласте Јачковски од с. Талашманце 
Кратово. 

Дејности: 011211,011212,011219,011231,011232,012310,012323,020110,020121 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13276/94. (13814) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
13309/94, на ,регистарска влошка бр 1-15138-0-0-0, Ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиште р лице овластено за застапува- . 
ње на Производното трговско претпри|атие „МИБО" ц о. експорт-им-
порт ул. ,Дане Сандански“ бр 76/17,, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Милка Дајановска, директор 
без ограничување, а се запишува Бошко Дамјановски, директор без 
ограничување за застапување во внатрешен и надворешен трговски 
промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 13309/94 
_____________ (13815) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 
12632/94, на регистарска влошка бр 1-48331-0-0-0, Ја запиша-во суд-
скиот регистар прошируваЈвето на дејноста, во внатрешен промет на 
Претпријатието за производство^и промет најголемо и Мало, „НАР-' 
ХЕМ" д о о . извоз-увоз с Шишево, Скопје 

Дејности: 090189 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12632/94 

(13816) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12201/ 

94, на регистарска влошка бр. 1-54402-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Производно, тргов-
ското услужно претпријатие на големо и мало „КАПЕЛО“ д.о. увоз-
извоз Титов Велес, улица „Благој Ѓорев“ број 93-1/12. 

Дејности: 012201, 012321, 012322, 012421, 020110, 020120, 060501, 
060502, 060503, 060602, 070111; 070112, 070113,, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129/070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070310, 070320, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202; 090121, 
110302,110309,110903,110909, откуп на земјоделски производи и разни 
шумски плодови. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
пред домашни и странски, правни и физички лица е Трајче Димов, 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12201/94. (13361) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12819/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-18384-0-0-0, ја запиша во судскиот, 
регистар промената на седиштето и лицето овластено за застапување 
на „ПЛИВА“ д.о,о. Скопје, фармацеутски, хемиски„ прехранбени и 
козметички производи, „Никола Парапунов" бб, Скопје. , 

Се менува седиштето на претпријатието и тоа ќе се наоѓа на ул. 
„Никола Парапунов" бб, Скопје. 

Ненад Скобе, директор на друштвото со ограничени овластувања 
во застапништвото на друштвото, да без согласност на основачот не 
може да ги преземе следните правни работи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12819/94. (13362) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12939/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54423-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за транспорт и трговија „ГАР-
ФИЛД" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Виа Егнатиа" бр. 2172-4, 
Скопје. , , , 

Дејности: 060502, 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, 070250, 080190, 110301, 110309, 
070310,070320. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието ч 
во надворешниот трговски промет е Слаѓан Стојановски, директор без 
ограничување. ј 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 12939/94. (13363) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр. 12500/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-43015-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето за застапување на трговското претприја-
тие на големо „АВТОПРОМ" д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Даме Гру-
ев“ бр. 3, 3/13. 

Се брише досегашниот застапник Горан Величковиќ, директор без 
ограничување, а се запишува нов застапник Славица Ристова, директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12500/94. (13364) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12987/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-17736-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет на Претпријатието за надворешен и внатрешен про-
мет со стоки на големо и мало „САМА“ п.о. Куманово, ул. „Октомври-
ска Револуција“ бр. 3/2-2, Куманово. 

Дејноста: 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011316, 011319, 
011320, 011390, 011419, 011430, 011522, 011527, 011721, 011730, 011749, 

; 011791, 011799, 011920, 090124, 090129, 090133, 090139, 090150, 090160, 
090172, 090181, 090201, 090202, 090209, 110392, 110301, 110302, 110303, 
110304, 110902. консигнациона продажба, меѓународен транспорт на 

патници и стоки, туристички работи во странство, меѓународна шпеди-Ј 

џија. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 12987/94. (13365) ' 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12704/ 

94, на регистарска влошка бр. 1-54292-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
економски, производно, истражувачки развојни услуги и трговија увоз-
извоз ДО-БИ“ п.о. Скопје, ршптина Кисела Вода, ул. „Тодор Чан-
гов“ 19/5, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт од 17.10.1994 год., а основач е 
Билјана боревска. 

Дејности: 050302,, 110903, 110909, 120190, 110620, 110611, 110404, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225,, 070226, 070229, 070230, 070250,"070260, 07СШ1, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070130, 070140, 070310, 070320, 060501, 060502, 080201, 080202, 080121, 
080129,080190. 

Претпријатието во правниот промет со трети правни и физички 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет одговара со потполна одговорност. 

. Лице овластен^ во правниот промет е Билјана Ѓоре века, директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12704/94. (13346) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13040/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54475-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
трговија, туризам и услуги „ЈЕГОНКОМЕРЦ" д о.о експорт-импорт 
с. Лојане, Куманово. , 7 1 

Скратен назив: ПТТУ ЈГЕТОНКОМЕРЦ" д.о.о. с. Лојане, Кума-
ново. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-94, а основач 
е Агим Рахманн / 1 

Дејности: 012130, 012142, 012322, 012310, 013010, 013041, 013121, 
013200, 020110, 020140, 050100, 050201, 050301, 050302, 060501, 060502, 
060503Ј, 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, 
080121, 080190, 080201, 080202, 090121, 090140, 090172, 090201, 110109,, 
110301, 110303, 110309, 110404, 110909, надворешно^грговски промета 
070310, 070320, посредување^ застапување во областа на прометот и 
услугите, продажба на стоки од консигнациони складишта, малофани-
чен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Србија, меѓународен тран-
спорт и шпедиција на стоки и патници, застапување на странски фирми, 
меѓународни агенциски работи, слободни царински продавници, реек-
спорт. 4 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, со неограничени овластувања, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите стои сред-
ства. 

' Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешниот 
и внатрешниот трговски промет е Агим Рахманн, директор со неофа-
ниченн овластувања. ' ( ' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 13040/94. (13347) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 10754/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54042-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство и трговија „ВИКИ“ д.о о. експорт-импорт Скопје, ул. 
„Крсте Мисирков“ бр. 57-6. 

' Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/94 од 
24.06.1994 год., а основачи се: Виолета Митовска и Виолета Сливја-
новска. ^ 

Дејноста: 012521, 012522, 012523, 012524, 012611, 012612, 012613, 
012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 012830, 
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, 110309, 110909, надво-
решно^ говски дејности: 070310, 070320, посредување и застапување 
во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациони 
работи со странство. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со 
трети лица одговара со целиот СВОЈ ИМОТ, СО целосна одговорност 

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешниот 
и внатрешниот трговски промет е Виолета Митовска, директор без 
ограничување. ' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10754/94. (13348) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10001/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54060-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ЈАШАР ТРЕЈД“ Д.О.О, експорт-импорт Скопје, ул. „Кемал 
Сејфула" бб, Скопје. , ' 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 25.06.1994 
год. ,„ 4 

Дејности: 070111. 070112, 070113, 070114. 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080201, 080202, 110309, 
110909, 013121, надворешно-трговскн промет. 070310, 070320, застапу-
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вање, консигнација, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бу-
гарка, ГрциЈа н СРЈ. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешното 
и внатрешното трговско работење е Јашар Бајрами, В.Д директор без 
ограничување ' х 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 10001/94. (13349) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр. 13185/ 
94, на регистарска влошка бр 1-20274-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејности на Трговското претпријатие „СО-
НЧЕВ ПРОДУКТ4 д.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Зуфер Мусиќ“ бр. 6, 
Скопје.- -

Дејности: 060401; 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 
меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје , Срег. бр 13185/94. (13350) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 13046/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54470-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за транспортно-шпедитерски 
услуги и трговија „ГОЈО-ТРАНС4 д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „1558" 
бр. 30-6, Скопје 

Основач- Никола Спировски од Скопје 
Дејности- 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 

070121, 070122, 070123, 070125; 070126, 070127, 070128; 070129, 070131, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080201, 110302, Ц0303, 110309, 110903, 110905, 110909, 070310, 
070320, меѓународен транспорт на стоки И патници, реекспорт, консиг-
нација, посредување, малограничен промет со соседните држави 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со 
трети лица одговара со сиот својимот 

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешниот 
трговски промет е Никола Спировски, директор без ограничувале 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 13046/94 (13351) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 12830/ 
94, на регистарска влошка бр 1-54354-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишување на право 
за вршење на работи во надворешен промет на Трговското услужно 
претпријатие „ХАЈДАР-КОМЕРЦ" ц.о. експорт-импорт с. Седларево, 
Тетово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01/94 од 
06.10.1994 год., а основач е Хајдар Мустафа од Тетово. 

Дејности: 070110, 070111, 070112, 070113, 070114, 070120, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070210, 0702,11, 070212, 070214, 070219, 
070220, 070221, 070222, 070223, 070224, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080110, 080111, 080121, 080201, 080202, 060501, 060502, 
060503, 060602, 060803, 050302, 090121, 090131, 090140, 090171, 090209, 
012201, 012310, 012321, 013041, 013050, 013090, 013121, 013904, 020201, 
110109, 110302, 110304, 110309, 110909, надворешна трговија: 070310, 

,070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со 
трети лица одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешното 
.и внатрешното трговско работење е Хајдар Мустафа, директор без 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 12830/94. (13352) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 9382/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54504-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост нах Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „АРО-ПРОЕКТи ц.о. увоз-извоз Т. 
Велес, ул. „Благој Ѓорев“ 67/19, Т. Велес ' -

Претпријатието е основано со акт за основање од 13.07.1994 год , а 
основач е Орце Арсов од Т. Велес. ^ . ^ 

Дејности: 012142, 013400, 050100, 050201/050202, 050209, 050301 ^ 
07011, 070111/070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070124, , 
070127, 070128, 070129, 07021, 070211, 070212, ,070213, 070214, 070219, 
07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070226, 070227, 
070229, 080190, 080201, 090131, 090132, 090139, 110101, 110201, 110302, 
110303, 110309, 110402, 110404, 110903, 110909, надворешна трговија: 
070310, 070320 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешниот 
и внатрешниот трговски промет е Орце Арсов, директор без ограничу-
вање. / 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9382/94. (13353) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11382/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54325-0-0-0, го запиша \ во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост в запишувањето на 
право на вршење работи во надворешно трговскиот промет на Прет-
пријатието за внатре,шен и надворешен промет „ТРЕЗОР“ п,о. ул. 
„Фјодор Достоевски^ 64Б, Скопје. -

Претпријатието е основано со одлука за основање од 05.07.1994 
год., а основач е Атанас Ковачевски од Скопје. 

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 060501, 
060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 

070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224. 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070310, 070320, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 
090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090Г60, 090181, 
090183,100101, 100102, 100103, Ј10301, 110302, 110303, 110304, 110309, 
110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110620, 110902, 110903. 110905, 
110909, 120361, 1290362, 120363, надворешно трговски промет: 070310, 
070320, посредување, застапување, услуги и реекспорт во надворешно 
трговското работење, малокраннчеи промет со соседните земји. 
Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија 

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

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

1 Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11382/94. (13354) 

Окружниот стопански суд во Скопје,, со решението Срег. бр. 12387/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-50330-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на Трговското претпријатие „ПАНОРАМА 
ГРУП“ Д . О . О , експорт-импорт Скопје, ул. „Ќурчевска44 бр. 21, Скопје. 

Да се впише Младен Маркоски, директор без ограничување, а да се 
брише Ристо Белковски, директор без ограничување. 

Седиштето на претпријатието ќе биде на ул. „Стив Наумов44 бр, 2/1 
Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12387/94. (13355) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13112/ 
94 на регистарска влошка бр. 1-54546-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
експорт-импорт, увоз извоз Л А К КОМЕРЦ44

 Д.О.О. Бул. „Јане Сандан-
ски“ бр. 110/2-2. 

Основач: Живка Јанева од Скопје. 
Дејности: 013119, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 

070122, 070123, 070124; 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080129, 090121, 090131, 090132, 110303, 110309, 110903, 
110909, 070310, 070320. 

Лице овластено за застапување на претпријатието е Живка Јанева, 
директор без офаничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13112/94. (13356) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12346/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54278-0-^-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишување на пра-
вото за вршење, на трговија во надворешно трговскиот промет на Про-
изводствено-трговското претпријатие на големо и мало, увоз-извоз, 
угостителство и други услуги „ДВА БРАТА44

 Д.О.О. с. Бачишта, Ки-
чево 

Претпријатието е основано со одлука од 27.09.1994 год., а основач е 
Бесим Ајвази од Кичево. , 

Дејности: 011231, 011232, 011710, 011920, 011941, 011949, 012001, 
012003, 012111; 012130., 012142, 012201, 012321, 012322, 012410, 012421, 
013021, 013022, 013030, 013041, 013042; 013043, 013050, 013099; 013115, 
013121, 013122, 013200, 013400, 020110, 020121, 020129, 020140, 020301, 
030003, 040001, 050302, 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, |070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, откуп на шумски плодови, откуп на 
стока и живина, откуп на овошје и зеленчук, откуп на трупци и огревно 
дрво, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090132, 090139, 
090171,.090172, 090179, Д0109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 
110909, надворепшо-трговско работење: 070310, 070320, реекспорт, из-
воз-увоз, малограничен промет со соседните земји, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународни сообра-
ќајно-агенциски работи, туристички работи со странство, снабдување 
со превозни средства, услуги за складирање на стока, застапување на 
странски фирми, консигнациони складишта, посредување, лизинг. 

П р е т п р и ј а т и е т о во правниот промет со трети лица има неограни-
чени овластувања, а за обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара делумно со СВОЈОТ имот. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешниот 
трговски промет е Бесим Ајвази, директор со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12346/94. (13357) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12921/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54414-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговца „МОНА"д.о:о. 
експорт-импорт Скопје, ул. „Таки Даскалов44 бр. б-б. 

Основач: Стево Малиновски од Скопје. 
Дејности. 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, ()70221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 
110309, 110909, надворешна трговија: 070310, 070320, посредување, за-
стапување, реекспорт н малограничен промет со Бугарија, Грција, Ју-
гославија и Албанија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја тетка , а за обврските сторени во правниот промет со 
трети лица одговара со сите свои средства. 
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Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешниот 
и внатрешниот трговски промет е Стево Малковски, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег. бр. 12921/94. (13358) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр. 12434/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54390-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „КАССАНДРА" ц.о. експорт-импорт Кичево, ул. „Цар Само-
ил“ бр. 1(5. 

Основач: Цветомир Јованоски од Кичево. 
Дејноста: 013500, 020110, 020121, 020131, 020139, 020140, 020302, 

070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, откуп на земјо-
делски и Наумски плодови, производи од растително и животинско поте-
кло, огревно дрво, градежен материјал, жива стока, лековити билки и 
др., 070310, 070320, реекспорт, застапување и посредување во надво-
решно трговскиот промет, 080111, 080112, 080121, 080122, 080123, 
080129, 080201, 080202, 090171, 090179, 090209, 100101, 100102, 100103, 
100109, 110303, 100303, 110304, 110309, 110620, 110903, 110905, 110909, 
110401,110402,110403,110404, 110909. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешното 
и внатрешното трговско работење е Цветомир Јованоски, директор со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12434/94. (13359) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12154/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54334-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
трговија на големо и мало и услуги „11 ОКТОМВРИ" д.о.о. експорт-
импорт Титов Велес, ул „Орце Мартинов“ бр. 13, Ритов Велес. 

Претпријатието е основано со акт за основање 1/1 од 03.10.1994 
год., а основач е Љиљана Миџова од Титов Велес. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 110302, 110303, 
110309, 110903,110909, надворешно-трговски промет: 070310, 070320.ч 

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

Лице овластено за застапување на' претпријатието во надворешниот 
и внатрешниот трговски промет е Љиљана Миџова, директор со нео-
граничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12154/94. (13360) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3517/ 
94, на регистарска влошка бр 1-14437, го запиша во судскиот регистар 
организирањето на Друштвото за производство и промет на огледала и 
останати производи „ОГЛЕДАЛА“ Д.О.О. по. Струга, ул. „Кеј 8-ми 
Ноември“ бб. 

Дејности- 011517, 011390, 013500, 050100, 090121, 110302, 110303, 
110403, 110611, 110620, 110901, 110901, 110905, 110909, 100310, 100320, 
100330, 100340, 050301, 090129, 090139, 050209, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 
030123,110309, 060520,070310, 070320. 

Претпријатието Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, со полни овластувања, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот со полна 
одговорност. 

Венко Шапкар, ВД директор со ограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3517/94. (13900) 

Окружниот стопански суд во,Скопје, со решението Срег. бр. 13005/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54647-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „ДЕМИ“ 
Д.О.О, увоз-извоз Скопје, ул. „Призренска“ бр. 13. 

Основач: Звездан Кираџиски. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080190, 080201, 080202, 110109, 110302, 110303, 110309, 110909, надво-
решно-трговски промет: 070310, 070320, посредување и застапување, 
реекспорт и шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, 
Грција, Бугарија и Албанија. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во земјата и во 
надворешниот трговски промет е Звездан Киранџиски, директор со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13005/94. (13336) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12852/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54364-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето на Трговското претпријатие за трговија на големо 
и мало извоз-увоз „КОНДОР“ Куманово, ул. „Кирил и Методи“ број 2, 
Куманово. 

Основач: Сашо Јаневски. 
Дејности. 0701,07011,070111,070112, 070113,070114, 07012,070121, 

070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 0703, 070310, 070320, 011315, 
011941, 011949, 011990, 012142, 012321, 012322, 012323, 012614, 013021, 
013022, 013030, 013050, 013909, 020110, 020140, 050201, 050202, 050301, 
050302, 110309,110402,110404,110403,110903,120420. 

Неограничени овластувања. 
Лице овластено за застапување на претпријатието е Сашо Јаневски, 

директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12852/94. (13337) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12946/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54426-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „ДЕ-ЕН" 
Д.О.О, експорт-импорт СКОПЈС, ул. „Михаил Чаков“ бр. 9 П/15, општина 
Кисела Вода, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 14.10.1994 
год., а основач е Весна Јанева. 

Дејности: 110302, 110309, 110903, 110909, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070\22, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070250, 070260, 070310, 070320, претставување, посредување и 
застапување на надворешно трговскиот промет на стоки и услуги, про-
дажба на стоки преку слободни царински продавници, консигнација, 
реекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Албанија, 
Бугарија, Грција и СРЈ. 

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

Лице овластено за застапување и посредување на претпријатието во 
надворешниот и внатрешниот трговски промет е Весна Јанева. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12946/94. (13338) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 13179/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54573-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, промет и услуги „МАК-ПРОГРЕС" Д.О.О, експорт-им-
порт Кичево, ул. ,Душан Јовески“ бр. 18, Кичево ' 

Основач' Јован Костески од Кичево. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
060501, 060502, 060503, 080190, 080201, 080202, 090171, 090172, 090179, 
013021, 013041, 013050, 013113, 013115, 110301, 110302, 110303, 110304, 
110909,110309,110109, надворешно-трговско работење. 070310,070320, 
меѓународна шпедиција, транспорт на стоки, комисиони работи, кон-
сигнација, реекспорт, посредување, агенциски работи и малограничен 
промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13179/94. (13339) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Сг. бр. 28/95 од Т. Велес е отворела стечајна постапка над должникот 
АД Ноќа Текс „Новча Камишова“ Т. Велес ул. „Долно Оризари“ бб. 

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

За стечаен управник е одреден Томислав Колевски од Титов Велес 
ул. „Маршал Тито“ бр. 15, телефон 093-31-027. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот долник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 29 ЈП.1995 година во 10 соба број 83 при овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (245) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Сг. бр. 877/94 од 
4.Х3.1994 година над ПП „БУКЕФАЛ" Експорт-импорт Прилеп, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе ами заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (246) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 874/94 од 
15.XI 1994 година над ЗС ЗК „НАД СТАНДАРД“ с. Големо Коњари 
Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе ами заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (247) 



Стр , 188^ Бр . 8 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А - М А К Е Д О Н И Ј А ' 15 февруари 1995 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 832/94 од 
15.Х1.1994 година над ПП „ЛУЦИЈА" Прилеп отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе ами заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (248) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 469/94 од 
11. УЛ. 1994 година над ПП „ДОНО-КОМЕРЦ" Охрид отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе ами заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (249) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 493/94 од 
Н.УИ. 1994 година над ПП „БАЛКАН Експорт44 Битола, отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе ами заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (250) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 805/94 од 
15.XI. 1994 година над ПП „ДРЦКО КОМПАНИЈА44 Прилеп, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе ами заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (251) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 766/94 од 
5.Х.1994 година над ПП „Л О Л ИТА“ Прилеп, отвори стечајна постапка 
но не ја спроведе ами заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (252) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението От. бр. 407/93-1 
од 22.VI. 1994 година над ПП „БРАЌА СПАСИЌ44 с. Житоше, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе ами заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (253) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 916/94 
Рл. 85/94 и 963/94 од 20.Х.1994 година над ПП ДОНЕЛИ44 Битола 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе ами заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (254) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл. бр. 102/94 од 
21 .X. 1994 година над ПТУП „ВИЛИНЕЦ“ с. Велгошти, отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе ами заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (255) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Л. бр. 114/94 од 
17.11.1994 година над ППП „ФИДУЦИЈА“ Битола, отвори ликвидаци-
она постапка но не ја спроведе ами заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (256) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Сг. бр. 1021/94 
од 28.XI. 1994 година над ПП „ВИС ИМПЕКС“ Битола, отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе ами заклучи. ' 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (257) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението От. бр. 808/94 од 
15.XI. 1994 година над ПП „МЛАДЕН“ Прилеп отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе ами заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (258) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1283/94 од 27.1.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Винојуг ДОО Кооперација од Гевгелија, ул. „Индустриска44 

бб. 
За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој 

суд. 
За стечаен управник е одреден Никола Варелов од Гевгелија ул. 

„Браќа Гиноски44 бр. 20, телефон 88-369. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 22.Ш.1955 година, во 10,50 часот соба број 
60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (261) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Се отвора постапка за ликвидација со решение Л. бр. 125/94 над ПП 
„К. Снеком44 Битола, но не се спроведува, постапката се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. - (260) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Л. бр. 131/94 од 
16.1.1995 година е отворена стечајна постапка против должникот 
ЕУРОИНВЕСТ БАНКА АД ПРИЛЕП. 

За Ликвидационен судија се определува Коста Споа, судија на овој 
суд. 

За Ликвидационен управител се определува Горе Тотески од При-
леп, ул. „Борка Лопач44 бр. 25. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на РМ44 со пријавата во два примероци со докази. Се зака-
жува рочиште за испитување на побарувањето на доверителите за ден 
17.Ш. 1995 година, во 12,00 часот, соба број 3 во Окружниот стопански 
суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (259) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат заневажни следните печати: 

Тркалезен печат под назив: Новинско-издавачко 
претпријатие „БИЗНИС“ Д.О.О. Скопје (со големи 
букви). (463) 

Тркалезен печат и штембил под назив: ТП „ПЕБИ-
ГАТО" увоз-извоз Скопје. (464) 

Се огласуваат за неважни следевте документи: 

Пасош бр. 0549066 издаден од УВР Прилеп на име 
Лазар Дамјаноски с. Славеј Прилеп. (462) 

Пасош бр. 0084668 на име Јонузи Аки с. М. Речица, 
Тетово. (465) 

Пасош на име Тајроски Тецеп Струга. (466) 
Пасош на име Ѓоргиев Васе, ул. И.Р.Лола, Радо-

виш. (467) 
Пасош бр. 0261279 на име Асанова Пакизе ул. 

„Козјак“ бр. 104-а, Битола. (468) 
Пасош бр. 0171230 издаден од ОВР Дебар на име 

Фисник Даци ул. „Црни Дрим“ бр. 39, Дебар. (469) 
Пасош бр. 123104 издаден од УВР Штип на име 

Гичева Оливера ул. Енгелсова" бр. 6А/4 Штип. (470) 
Пасош бр. 83003 издаден од ОВР Струга на име 

Салид Џемаил, с. Заграчани, Струга. (471) 
Пасош бр. 0276976 на име Алити Џеват ул. ,ЈНА“ 

бр. 25 Пехчево. (472) 
Пасош бр. 115327 на име Пауновски Гоце ул. „Н. 

Наумовски Борче“ бр. 33, Кочани. (473) 
Пасош бр. 0463086 издаден од УВР Тетово на име 

Алија Јумни с. Ларце Тетово. (474) 
Пасош на име Селмани Меџаит с. Добарце, Те-

тово. (475) 
Пасош бр. 111068/93 издаден од УВР Куманово на 

име Недељковиќ Лидија ул. „Т. Думба" бр. 52 Кума-
ново. (476) 

Пасош бр. 111069/93 издаден од УВР Куманово на 
име Недељковиќ Саша, ул. „Т. Думба" бр. 52, Кума-
ново. (477) 

Пасош бр. 147286 од 2.ХН.1993 издаден од УВР 
Тетово на име Хаљили Ештреф, с. Желино, Тетово. 

(478) 
Пасош бр. 269936 од 29.VI. 1994 година на име Зо-

роска Мирјана, ул. „Богомилска" бр. 93, Охрид. (479) 
Пасош бр. 112839/94 издаден од УВР Куманово на 

име Ахмети Сулејман ул. „К. Мисирков“ бр. 40, Кума-
ново. (480) 

Пасош бр. 0289415 издаден од УВР Прилеп на име 
Алијоски ФазлијаТс. Дебреште, Прилеп. (481) 

Пасош бр. 0258895 издаден од ОВР Радовиш на име 
Алиов Ибраим ул. „Шаин Мале“ бр. 14, Радовиш. (482) 

Пасош бр. 0101574 издаден во Кочани на име Јова-
нов Душко с. Мородвос, Кочани. (483) 

Пасош бр. 0047102 издаден од УВР Тетово на име 
Емини Елез с. М. Речица, Тетово. (484) 

Пасош на име Хасани Максут ул. „Питарница бр. 
13, Гостивар, (485) 

Пасош бр. 0084961 од 10.1Х.1993 година издаден од 
УВР Тетово на име Шенази Мустафаи с. Милетино, 
Тетово. (486) 

Пасош бр. 0216655 издаден од ОВР Дебар на име 
Дашнор Јајага ул. „Дилавер Села“ бр. 16, Дебар. (487) 
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Пасош бр. 204213/94 издаден од УВР Куманово на 
име Илиевска Жаклина ул. „Б. и Гуне" бр. 65-3/17, 
Куманово. (488) 

Пасош бр. 66405 издаден од УВР Штип на име Бо-
гатинов Драги ул. „5-ти Конгрес“ бр. 31, Штип. (489) 

Пасош бр. 0100814 на име Недевски Раде, ул. 
„Блаже Алексов“ бр. 53, Кавадарци. (490) 

Пасош бр. 026726 издаден од УВР Кочани на име 
Костадинов Симеон с. Зрновци, Кочани. (491) 

Пасош бр. 0382121 од 26.IX.1994 година на име 
Бочварски Звонко ул. „Петра“ 5 Пехчево. (492) 

Пасош со виза за Словенија на име Имероски Али-
фуат, с. Лисичани, Кичево. (493) 

Пасош бр. 0042905 од 7.V.1993 г. на име Бајрами 
Агим, ул. „М. Бафтиари“ бр. 172, Тетово. (494) 

Пасош бр. 007125 од 23.1Х.1993 година издаден од 
ОВР Струга на име Зеќироски Бешир с. Октиси, 
Струга. (495) 

Тековна картичка бр. 1550311671 и чекови бр. 
805563, 805565, 817597, 817598 и 817599 на име Јоновски 
Кире нас. Карпош 41/6, Битола. (496) 

Решение за работа издадено од Тетово на име Су-
лејмани Јусуф с. Порој, Тетово. (497) 

Пасош на име Емроски Саит, с. Стрелци Кичево. 
(498) 

Пасош бр. 0150688 на име Петров Дончо ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 87 Ваташа-Кавадарци. (499) 

Пасош бр. 185124 од 14.11.1994 година на име Усо-
ски Мустафа с. Октиси, Струга. (500) 

Пасош бр. 0300356 од 30.VII.1994 година на име 
Елмази Арифије с. Калишта, Струга. (501) 

Решение Уп. бр 488 на име Ристески Илчо с. Суво-
дол Д. Хисар (502) 

Пасош бр. 2697/46 на име Додов Благој ул. „Лени-
нова“ бр. И Т. Велес. (503) 

Чекови бр. 264679, 150908, 273671 на име Мендух 
Џафери, с. Градец, Готивар. (504) 

Пасош бр. 065251 на име Арифовски Хазимир, Ба-
рово. (505) 

Пасош бр. 0413793 од 17„X.1994 година на икде 
Крстев Христо с. Пепел иште, Неготино. (506) 

Пасош бр. 99425 издаден од ОВР Македонски БроД 
на име Јаоски Рецеп с. Пласница, М. Брод. (507) 
„ Пасош издаден од УВР Гостивар на име Леунора 
Зендели ул. „18 Ноември“ бр. 270, Гостивар. (508) 

Пасош бр. 0025748 од 18.11.1993 година издаден од 
УВР Струмица на име Ѓорѓиев Сашко, с. Штука бр. 52 
Струмица. (509) 

Пасош бр. 0048991 издаден од УВР Битола на име 
Велјановска Костадинка, ул. „Максим Горки“ бр. 46, 
Битола. (511) 

Чекови од бр. 00444845 до 00444854 и чекови од бр. 
00456422 до 00456426 од тековна сметка бр. 
310002519.75 издадени од Комерцијална банка филијала 
Неготино на име Никола Ангеловски ул. „М. Тито“ бр. 
69, Неготино. (510) 

Пасош бр. 079437 издаден од УВР Охрид на име 
Вероновски Михајло, ул. „Спас Банџов“ бр. 22, Охрид. 

(513) 
Пасош бр. 376569 од 2.IX.1994 година издаден од 

УВР Тетово, на име Муртезани Шерифе, с. Палатица, 
Тетово. (3255) 

Пасош бр. 003426 издаден од УВР Кичево на име 
Зибероска Букурије, с. Арангел, Кичево. (531) 

Пасош бр. 442061, издаден од УВР Скопје на 
име Буцевски Марјанчо ул. „Лука Геров“ бр. 7/6, 
Скопје 

Пасош бр. 230406 на име Дервиши Харун с. Корито 
Гостивар. (514) 

Пасош бр. 0254602 на име Марков Љупчо ул. 
„Фемо Кулаков“ бр. 12. Неготино. (515) 

Пасош бр. 0045235 на име Фејзули Хаким с. Добри-
дол Гостивар. (516) 

Пасош бр. 009409 издаден од УВР Струмица на име 
Виранов Методи, Струмица, ул. „Кирил и Методи“ бр. 
37, Струмица. (517) 

Пасош бр. 0295134/94 издаден од УВР Битола на 
име Даниел Павлов, с. Кравари, ул. „Гоце Делчев“ бр. 
35, Битола. (455) 

Пасош бр. 073939/94 издаден од УВР Тетово на име 
Музафет Бакија, с. Бозовце, Тетово. (456) 

Пасош бр. 0198607/94 издаден од УВР Тетово на 
име Хисен Мемеди ул. „170" бр. 52 с. Мала Речица, 
Тетово. (457) 

Пасош бр. 089871/94 издаден од УВР Тетово на име 
Хирије Исмани ул. „Саво Пацески“ бр. 29, Тетово. (459) 

Пасош бр. 089941/94 издаден од УВР Тетово на име 
Фшерије Исмани ул. „Саво Пацевски“ бр. 29, Тетово. 

(460) 
Пасош бр. 273297/94 издаден од УВР Кичево на име 

Сулоја Мереме, с. Трапчин Дол, Кичево. (461) 
пасошот бр. 014076 од 4.XII.1992 година издаден 

од УВР Куманово објавен во „Службен весник на РМ“ 
бр. 61/94 под број 3434 на име Војко Петковски од с. 
Стрезовце Куманово се сторнира. (458) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАБОТНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ- И НИВНИ ТЕ ПЃАШИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ" бр. 38/93), и на основа Одлу-
ката за преземање на. дејствија за спроведување на За-
конот за трансформација во Акционерското друштво 
„25 Мај“ од Скопје, Управниот одбор на А.Д. „25 Мај“ 
од Скопје објавува: 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ 
ПРИЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД А.Д. „25 МАЈ“ 

ОД СКОПЈЕ 

1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и 
нивни наследници (државјани на Република Македо-
нија) да ги пријават нивните побарувања од Акционер 
ското друштво „25 Мај“ од Скопје согласно член 33 и 34 
од Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. . 

2. Побарувањата да се достават на образец пропи-
шан од Агенцијата согласно член 35 од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општестен капи-
тал, односно согласно Правилникот за формата и содр-
жината на образецот за барањето за заштита на пра-
вата на поранешните сопственици и нивните правни 
наследници во постапката на трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал („Службен весник 
на РМ“ бр. 3/94) и да се достават до А.Д. „25 Мај“ од 
Скопје и до Агенцијата за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал. 

3. Седиштето на Акционерското друштво „25 Мај“ -
Скопје е на улица: „Македонско-косовска бригада“ б.б. 
во Скопје. 

4. Рок на доставување на побарувањата е 60 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во Службен весник 
на Република Македонија. 

Управен одбор на 
Акционерско друштво 

„25 Мај“ од Скопје 
(242) 
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ОБЈАВИ 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Претприја-
тие за внатрешна и надворешна трговија ,Дрводекор 
промет“ 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. Кеј „13 Ноември“ 
б.б. во време од 13 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ОП ,Деко-
рација“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација ^претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. ^ 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. ,Јордан Хаци Кон-
стантинов-Џинот" 18-а во време од — до - — часот. 

ѓ - (265) 

: Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „Шар-
промет" - Тетово. 

ОБЈАВУВА. 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен^ капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација, на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја 
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на претпријатието. 

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

(263) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Македонија 
табак“ Експорт-Импорт А.Д. - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-

ствен капитал, на седницата одржана на 30.01.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на Претпријатието, со про-
дажба на најмалку 51% од ПОСТОЈНИОТ капитал во ком-
бинација со издавање акции заради дополнително вло-
жување. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на Булевар III Македон-
ска бригада бб во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал тутунски 
комбинат Прилеп А.Д. Прилеп 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 30.01.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на Претпријатието во износ 
од најмалку 51% во комбинација со издавање акции 
заради дополнително вложување. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да сс запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Марксова“ бр. 101-
Прилеп во време од 08 до 15 часот. (267) 

Врз основа на член 17. од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал Завод 
за урбанизам, проектирана инженеринг „Комунапро-
ект" - АД - Тетово 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македонка 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 година, 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на пл. „Маршал Тито“ бр. 
25. Тетово во време од 10,00 до 14,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ОП „Билка-
промет" - Скопје, 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 го-
дина, донесе Решение бр/15-230/1 за давање согласност 
за трансформација на ОП„ Билкапромет“ - Скопје. 
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Трансформацијата на општествениот капитал во 
претпријатието ќе се врши со продажба на идеален дел 
на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката бр. 20-370 од 30.11.1994 
год. сите заинтересирани домашни и странски правни и 
физички лида ќе можат да се запознаат преку непосре-
ден увид, во деловните простории на претпријатието, 
на адреса: ул. Македонска бр. 22 - Скопје во време од 
08 до 14 часот. 

ОП „Билкапромет" - Скопје 
Борка Михајловска, с.р. 

(241) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ Ангротекс" 
Д.О.О. - Штип 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.01.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на Претпријатието на лица кои што го 
преземаат управувањето. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Железничка“ бб -
Штип во време од 13 до 15 часот. 

„Ангротекс" ДОО - Штип 
(243) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на 
претпријатија со општествен капитал, „Благоја Деспо-
товски Шовељ" А.Д. - Скопје. 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 20.01.1995 го-

.дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на Претпријатието во износ 
од најмалку 51% од постојниот капитал, во комбина-
ција со издавање акции заради дополнително вложу-
вање. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „11 Октомври“ бр. 
125 Скопје во време од 7 до 14 часот. 

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. - СКОПЈЕ 
(244) 

Врз основа на членот 10 од Закнот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94), Министерството за труд и социјална 
политика 

ОБЈАВУВА 
1. Стварната стапка на пораст на трошоците на жи-

вот за месец јануари 1995 год. во однос на месец декем-
ври 1994 година изнесува 3,3%, а планираната 1,75%. 

2. Порастот на платите за месец јануари 1995 година 
во однос на месец декември 1994 година за правните 
лица од членот 3 изнесува 2,03%, а за правните лица од 
членот 4 изнесува 1,53%. 

Министер за труд г 
и социјална политика, 

Илјаз Сабриу, с.р. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 80/93), Заводот за статистика го утврдува и објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ 
НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 1995 ГОДИНА 

Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-
блика Македонија, во периодот јули-декември 1994 го-
дина и јануари 1995 година во однос на просечните цени 
на мало во првото полугодие во 1994 година, изнесува 
11,7%. 

Директор„ 
Светлана Антоновска, с.р. 
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