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

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

Среда, 1 февруари 1995 
Скопје 

Број 6 Год.LI 

Аконтацијата за 1995 година изнесува 
5.000 денари. Овој број чини 120 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

100. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 

У К А З 
ЈА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 

1993 ГОДИНА 

Се прогласува Завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1993 година, 
што Собранието на Република Македонија ја донесе на седницата одржана на 26 јануари 1995 година. 

Број 09-352/1 
26 јануари 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А В Р Ш Н А СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1993 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Вкупниов износ на планираните и остварените приходи и расходи, износот на издвоените средства во постоја-

ната резерва во 1993 година изнесуваат: 

- приходи 
- расходи 
- постојана резерва 

Планирани 
15.116.500.000 
15.116.500.000 

95.000.000 

Остварени 
13.449.029.232 
13.449.029.232 

43.103.000 

Член 2 
Планираните и остварените приходи по видови и нивната распределба по намени се искажуваат во Билансот за 

извршување на Буџетот, кој гласи: 

БИЛАНС 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1993 ГОДИНА 

Ред. 
број 

Конто П Р И Х О Д И Предвидено со 
Буџетот за 1993 

Остварени 
приходи во 1993 

1 2 3 4 5 

70 

700 

1. ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 
' ПРЕНЕСЕН ДЕЛ ОД ВИШОК НА ПРИХОДИ ОД ПРЕТХОД-
НАТА ГОДИНА 
Пренесен дел од вишок на приходи од претходната година 37,189,737 

1 Се група 70 37,189,737 

2 

1 
71 

710 

НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ1 

ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ДОБИВКА 
Данок од добивка 1.100,000,000 581,432,884 

Се група 71 1.100,000,000 581,432,884 

3 
72 

720 
ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ПЛАТИ 
Данок од плати на работниците 5.000,000,000 4.237,018,626 

Се група 72 5.000,000,000 4.237,018,626 
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1 2 3 4 5 

73 ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И 
УСЛУГИ И ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И 
ПРАВА 

4 ^ 730̂  Ѓ Данок на промет 5.500,000,000 4.597,243,292 
Се група 73 5.500,000,000 4.597,243,292 

75 ПРИХОДИ ОД ТАКСИ 
5 752 Судски и административни такси 100,000,000 501,468,281 

С6 група 75 100,000,000 501,466,281 
76 ЦАРИНИ И ПОСЕБНИ ДАВАЧКИ 

6 760 Царини и други увозни давачки 2.500,000,000 2.038,115,819 
Се група 76 2.500,000,000 2.038,115,819 

77 ПРИХОДИ ОД ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, ПРИХОДИ ОД ОРГАНИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ИНВЕСТИЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО И ДРУГИТЕ ПРИХОДИ 

7 770 Парични казни 10,000,000 250,346,709 
8 771 Приходи од органи и организации 1,500,000 18,180,607 
9 ,778 Други приходи 100,000,000 363,451,234 

10 778/1 Надомест од цената на нафтените деривати 800,000,000 791,875,521 
И 778/3 Приходи од игри на среќа 5,000,000 32,706,522 

С6 група 77 916,500,000 1.456,560,593 
Вкупно непосредни изворни приходи 15,116,500,000 13,449,029,232 
Вкупно-приходи на Републичкиот буџет 15,116,500,000 13,449,029,232 

Ред. Конто Р А С Х О Д И Предвидено со Извршено 
број Конто (РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ) Буџетот за 1993 во 1993 

1 2 3 4 5 
40-СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 

12 400 Средства за плати на работниците 5,212,284,703 4,980,349,929 
13 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 136.507,650 119,777,115 
14 401 Средства за материјални трошоци ^52,469,500 239,925,040 
15 401/1 Средства за општествена исхрана 465,930,121 409,570,941 
16 402 Средства за амротизација 2,011,970 

С6 група 40 6,069,203,944 5,749,623,025 
41-СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

17 410 Средства за плати и други лични примања на функционерите, рако-
водните работници и пратениците 235,785,289 223,918,369 

18 412 Докуп на стаж и отпремнина на пензионирани работници 7,843,000 7,842,955 
19 415 Средства за инвестиции за основни средства 346,500,000 326,724,759 
20 416 Средства за инвестиции во објекти и опрема на општествениот стан-

дард 235,000,000 200,713,948 
21 418 Средства за други потреби за работа на органите на управата 525,909,140 490,455,899 

С6 група 41 1.351,037,429 1,249,655,920 
42-СРЕДСТВ А ЗА ОДБРАНА И ЗАШТИТА 

22 420 Средства за потребите на одбраната 1,960,088,929 1,638,803,102 
Сѓ група 42 1,960,088,929 1,638,803,102 
43-СРЕДСГВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ И ИНТЕР-
ВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

23 431 Компензации, регреси и надоместоци 40,300,000 38,487,729 
24 433 Други потреби и интервенции во стопанството 2,226,656,000 1,987,872,624 
25 435 Средства за побрз развој на стопански недоволно развиените по-

драчја од територијата на ОШ 171,000,000 110,000,000 
Сѓ група 43 2,437,956,000 2,136,360,353 

456 
45-СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

26 456 Средства за образование и воспитување 501,580,000 401,645,630 
27 451 Средства за наука 4 ,, . , , , 121,294,000 110,026,465 
28 452 Средства за култура , . . Л2ДО2.000 113,560,000 
29 453 Средства за физичка култура 14,800,000 13,801,000 
30 454 Средства за социјална и детска заштита 1,146,260,000 853,178,950 
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1 2 3 4 5 

31 
32 
33 

456 
457 
459 

Средства за здравствена заштита и здравствено осигурување 
Средства за пензиско и инвалидско осигурување 
Средства за други општествени дејности 

86,980,000 
1,000,000,000 

250,,ООО 

71,266,272 
951,246,500 

250,000 

Се група 45 2,996,786,000 “ 2,514,974,817 

34 461 
46-СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 
Средства за политичките партии и здруженија на граѓани 14,998,000 11,545,582 

С6 група 46 14,998,000 11,545,582 

35 ' 470 
47-ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 
Издвојување во постојаната буџетска резерва 95,000,000 43,103,000 

Се група 47 95,000,000 43,103,000 

36 
37 
38 
39 

483 
488 

488/1 
488/2 

48-ДРУГИ РАСХОДИ 
Обврски од претходната година 
Тековна буџетска резерва 
Средства за усогласување на платите 
Средства за усогласување на приходите на општинските буџети 

96,038,000 
10,367,830 
75,023,868 
10,000,000 

96,037,178 
6,322,259 

213,987 
2,390,000 

Сѓ група 48 191,429,698 104,963,423 
ВКУПНО РАСХОДИ (ОД 12 ДО 39) 15,116,500,000 13,449,029,232 

Член 3 

Општиот дел на Завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1993 година се објавува во „Службен весник 
на Република Македонија“. 
101. 

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 ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
сметководството, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 26 јануари 1995 година. 

Број 09-351/1 
26 јануари 1995 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Алдов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКО-

ВОДСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за сметководството („Службен весник 

на Република Македонија“4 број 42/93), во членот 87 
бројот „1995" се заменува со бројот „1996". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

102. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26 јануари 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДБОР ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ 
НА ПЕДЕСЕТГОДИШНИНАТА ОД ПОБЕДАТА 

НАД ФАШИЗМОТ 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Одбор за одбележување 
на педесетгодишнината од победата над фашизмот (во 
натамошниот текст: Одбор). 

Член 2 
Одборот го сочинуваат претседател и 30 членови. 
Претседател на Одборот е претседателот на Репу-

блика Македонија. 
Член 3 

Членовите на Одборот се избираат од редот на учес-
ниците во антифашистичката војна, пратениците, чле-
новите на Владата, научните и јавните работници, 
претставници на политичките партии, на Македонската 
православна црква и на други верски заедници и на 
Еврејската заедница во Македонија. 

Член 4 
Одборот донесува програма за одбележување на пе-

десеттодишнината од победата над фашизмот и се 
грижи за нејзиното остварување. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
Број 09-354/1 на Собранието на Република 

26 јануари 1995 година Македонија, 
Скопје Стојан Андов, с.р. 



Стр. 100 - Бр. 6 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 1995 

103. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26 јануари 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДБОР ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ 
НА ПЕДЕСЕТГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВА-
ЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕ-

ТИТЕ НАЦИИ 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Одбор за одбележување 

на педесетгодишнината од основањето на Организаци-
јата на обединетите нации (во Натамошниот текст: Од-
бор). 

Член 2 
Одборот го сочинуваат претседател и 30 членови. 
Претседател на Одборот е претседателот на Репу-

блика Македонија. 
Член 3 

Членовите на Одборот се избираат од редот на пра-
тениците, членовите на Владата, научните и јавните 
работници и претставници на здруженија на граѓани во 
Република Македонија. 

Член 4 
Одборот донесува програма за одбележување на пе-

десетгодишнината од основањето на Организацијата на 
обединетите нации и се грижи за нејзиното остварува-
ње. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник н^ Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛАНКА МАКЕДОНИЈА 

Број 09-353/1 
26 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

104. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26 јануари 1995 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ 
ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА 

I 

Во Собранието на Република Македонија се осно-
ваат постојани работни тела за подготвување и разгле-
дување на предлози на закони и на други акти, за сле-
дење на извршувањето на актите на Собранието на 
Република Македонија, како и за проучување и претре-
сување на други прашања од неговата надлежност. 

Претседателите и членовите на работните тела се 
избираат од редот на пратениците на Собранието на 
Република Македонија. 

II 
Како постојани работни тела на Собранието на Ре-

публика Македонија се основаат: 
1. Комисија за уставни прашања, 
2. Законодавно-правна комисија, 
3. Комисија за политички систем, 

4. Ќомисија за внатрешна политика и одбрана, 
5. Комисија за надворешна политика, 
6. Комисија за прашања на изборите и именувањата, 
7. Постојана анкетна комисија за заштита на слобо-

дите и правата на граѓанинот, 
8. Комисија за меѓунационални односи, 
9. Комисија за контрола над работата на Службата 

за државна безбедност, 
10. Комисија за еконрмска политика и развој, 
11. Комисија за финансирање и буџет, 
12. Комисија за стопанство, 
13. Комисија за земјоделство, шумарство и водосто-

панство, 
14. Комисија за градежништво и урбанизам, 
15. Комисија за сообраќај и врски, 
16. Комисија за екологија, млади и спорт, 
17. Комисија за образование и наука, 
18. Комисија за култура, 
19. Комисија за здравство, 
20. Комисија за труд и социјална политика, 
21. Комисија за одбележување годишнини на зна-

чајни настани и личности и 
22. Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни 

прашања. 
1. Комисија за уставни прашања 

Комисијата за уставни прашања има претседател и 
дваесет члена. 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат^ 
на: 

- спроведување на Уставот; 
- предлозите за измена на Уставот; 
- подготвување на текст на измените на Уставот; 
- начелните прашања од уставниот карактер во 

врска со донесувањето и извршувањето на законите и 
другите прописи и акти и 

- други прашања од уставен карактер. 

2. Закоиодавао-правна комисија 

Законодавно-правната комисија има претседател и 
дванаесет члена. 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 
и? : 

- усогласеноста на законите и другите акти со Уста-
вот и со правниот систем, како и нивната правно-тех-
ничка обработка; 

- барањата за давање автентични толкувања и изго-
твување предлози на автентични толкувања на зако-
ните; 

- законодавната дејност и изградувањето на прав-
ниот систем во Републиката; 

- утврдувана на пречистен текст на законите и на 
другите акти ако со закон, односно со друг акт биде 
овластена; 

- давање исправка на грешки по објавениот текст на 
законот или на друг акт врз основа на изворниот текст 
на усвоениот закон или друг акт на Собранието и 

- други прашања што се однесуваат на законодав-
ната дејност и изградувањето на правниот систем во 
Републиката. 

3. Комисија за политички систем 

Комисијата за политички систем има претседател и 
осум члена. 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 
на: 

- функционирањето на политичкиот систем; 
- менувањето на границите на Републиката; 
- државните симболи и нивната употреба; 
- системот на јавното информирање; 
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- правото на здружување на граѓаните и политич-
кото организирање; 

- избирачкото право и начинот на избор на одбор-
ници и пратеници; 

- референдумот; 
- локалната самоуправа: 
- народниот правобранител; 
- Македонската православна црква и верските заед-

ници; 
- одликувањата, признанијата и наградите; 
- празниците на Република Македонија; 
- организацијата на државната управа и 
- други прашања што се однесуваат на политичкиот 

систем. 

4. Комисија за внатрешна политика и одбрана 

Комисијата за внатрешна политика и одбрана има 
претседател и осум члена. 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 
на: 

- заштитата на поредокот утврден со Уставот; 
- државјанството; 
- судството, адвокатурата и јавното обвинителство; 
- амнестијата и помилувањето; 
- јавните собири и јавните приредби; 
- безбедноста на патниот, воздушниот, железнич-

киот и езерскиот сообраќај ; 
- заштитата од природни непогоди и епидемии; 
- слободата на движењето и слободата на изборот на 

живеалиштето; 
- пријавувањето на живеалиштето и престојувалиш-

тето; 
- набавувањето, поседувањето, носењето, испробу-

вањето и обележувањето на оружјето и муницијата; 
- матичните книги и заштита на личните податоци; 
-личните имиња, личните карти и патните исправи; 
- преминот на државните граници и движењето во 

граничниот појас, движењето и престојот на странците; 
- одбраната на Републиката и цивилната заштита; 
- пописот на населението и 
- други прашања што се однесуваат на внатрешната 

политика и одбраната. 

5. Комисија за надворешна политика 

Комисијата за надворешна политика има претседа-
тел и дванаесет члена. 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 
' на: 

- надворешната политика на Република Македонија 
и нејзиниот однос со другите држави и меѓународни 
организации; 

- политиката со која се обезбедува грижата на Репу-
бликата за положбата и правата на припадниците на 
македонскиот народ во соседните земји и за иселени-
ците од Македонија, како и за културните, економ-
ските и социјалните права на граѓаните од Републиката 
во странство; 

- стапувањето или истапувањето од сојуз или заед-
ници со други држави; 

- стапувањето во членство или истапувањето од 
членство во меѓународни организации; 

- ратификацијата на меѓународи договори што ги 
склучува или кон кои пристапува Република Македо-
нија и Дава мислење за оправданоста за отпочнување 
преговори за склучување меѓународни договори кои ги 
по I врдува Собранието; 

- меѓународната регулатива од областа на човеко-
вите и граѓанските права, слободи и документите на 
меѓу народните организации и асоцијации; 

- воспоставување парламентарна соработка на Репу-
бликата со други држави и меѓународни организации и 

- други прашања што се однесуваат на надвореш-
ната политика. 

6. Комисија за прашања на изборите и 
именувањата 

Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
има претседател и дванаесет члена. 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 
на: 

- поднесувањето предлози за избори и именувања, 
односно разрешување на функционери кои ги избира, 
односно именува Собранието, ако со Устав, закон, со 
деловник или друг акт на Собранието не е определено 
ваков предлог да поднесува друг орган; 

- предлагање состав на постојаните и повремените 
работни тела на Собранието; 

- предлагање и именување на членови на Редакци-
скиот одбор на гласилото на Собранието на Република 
Македонија; 

- именување и разрешување на претставници на Ре-
публиката во органите на управувањето и членови на 
конкурсни комисии за избор на индивидуални работо-
водни органи; 

- предлага, односно донесува одлуки за именување и 
разрешување на претставници на Републиката во орга-
ните на управувањето и членови на конкурсни комисии 
за избор на индивидуални работоводни органи; 

- предлагање состав на одбори и други тела на Со-
бранието за организирање и спроведување прослави на 
одделни историски настани од значење на Републиката 
и на други настани чие одбележување е потребно; 

- давање претходна согласност на актот за вна-
трешна организација и работа и за систематизација на 
работите и задачите на службите на Собранието. 

Комисијата исто така: 
- подготвува и поднесува предлози на прописи за 

платите и за другите примања на пратениците и функ-
ционерите што ги избира или именува Собранието, ра-
ководните работници што ги назначува Комисијата, 
како и на пратениците и функционерите на кои им 
престанала функцијата и во рамките на законските 
овластувања донесува поблиски прописи за нивно извр-
шување; 

- донесува акти за кои е овластена од Собранието; 
- донесува поединечни решенија за платите и за 

други примања на пратениците и на функционерите 
што ги избира или именува Собранието, како и за рако-
водните работници што ги назначува Комисијата; 

- ја определува, во согласност со прописите виси-
ната на дневниците, на трошоците за одвоен живот, на 
надоместокот за годишен одмор, на селидбените и 
други трошоци; 

- дава исправки на актите што ги донесува и обја-
вува Комисијата во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ и 

- други прашања што се однесуваат на изборите и 
именувањата. 

Прописите што ги донесува Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата според овластувањето од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија 
се објавуваат во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

7. Постојана анкетна комисија за заштита на слободите 
и правата на граѓанинот 

Постојаната анкетна комисија за заштита на слобо-
дите и правата на граѓанинот има претседател и осум 
члена. 

Комисијата во рамките на својот делокруг особено: 
- разгледува начелни прашања, предлози и мислења 

во врска со остварувањето на одредбите на Уставот на 



Стр. 102 - Бр. 6 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 1995 

Република Македонија, кои се однесуваат на основните 
слободи и права на граѓанинот; 

- ги разгледува иницијативите и предлозите за доне-
сување закони, нацртите и предлозите на закони и дру-
гите прописи и општи акти од значење за остварување 
на заштитата на слободите и правата на граѓанинот; 

- укажува“на 'потребата од донесување на закони, 
други прописи и општи акти заради поцелосна заштита 
на слободите и правата на граѓанинот; 

- го следи, разгледува и анализира остварувањето на 
ратифицираните меѓународни правни акти кои ја регу-
лираат заштитата на слободите и правата на граѓани-
нот и 

- врши и други работи од својот делокруг. 
Комисијата не може да врши истражни или други 

судски функции. 
Наодите на Комисијата се основа за поведување по-

стапка за утврдување на одговорност на носителите на 
јавните функции. 

8. Комисија за меѓунационални односи 

Комисијата за меѓунационални односи има претседа-
тел и десет члена. 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 
на уредувањето со закон на правата на национално-
стите утврдени со Уставот, особено од аспект на: 

- обезбедувањето На правото на употреба на јазикот 
и писмото на националностите; 

- обезбедувањето на правото на настава на јазикот 
на националностите во областа на воспитувањето и 
образованието; 

- гарантирање на заштитата на етничкиот, култур-
ниот, јазичниот и верскиот идентитет на национално-
стите; ^ 

- обезбедување на информирањето, културните и 
други дејности, заради изразување на идентитетот и 
националните особености и 

- други прашања што се однесуваат на остварува-
њето на правата на националностите утврдени со Уста-
вот и законите. 

9. Комисија за контрола над работата на Службата за 
државна безбедност 

Комисијата за контрола над работата на Службата 
за државна безбедност има претседател и шест члена. 

Комисијата врши увид над законитоста на работата 
на Службата за државна безбедност во однос на: 

- почитуваното на правата и должностите утврдени 
со уставот и законите на граѓаните, претпријатијата и 
другите организации од страна на Службата за државна 
безбедност; 

- законитоста во спроведувањето на овластувањето 
на Службата за државна безбедност од аспект на прече-
корување, неовластени постапки, злоупотреба и други 
негативности во работењето, спротивно на со закон 
утврдените права; 

- методите и средствата што ги користи Службата за 
државна безбедност од аспект на законитоста и почиту-
вањето на правата на човекот и другите субјекти; 

- материјалната, кадровската и техничката опреме-
ност на Службата за државна безбедност и 

- други прашања што се однесуваат на Службата за 
државна безбедност. 

10. Комисија за економска политика и развој 

Комисијата за економска политика и развој има 
претседател и осум члена. 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 
на: 

- економскиот систем, развојната и економската по-' 
литка; 

- просторниот и регионалниот развој; 
- побрзиот развој на стопански недоволно разви-

ените подрачја, ридско-планинските и пограничните 
краишта во Републиката; 

- монетарно кредитната политика; 
- девизната политика; 
- политиката на економските односи со странство; 
- странските вложувања; 
- инвестиционата политика и следењето на проце-

сите на структурните ,промени на стопанството; 
- системот на евиденцијата и статистиката и 
- други прашања што се однесуваат на економската 

политика и развојот на Републиката. 

И . Комисија за финансирање и буџет 

Комисијата за финансирање и буџет има претседа-
тел и десет члена. 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 
на: 

- системот на финансирање и системот на извори и 
видови на приходи на Републиката и општините; 

- даноците, таксите, придонесите и другите јавни 
давачки на граѓаните и правните лица; 

- Републичкиот буџет и завршната сметка за извр-
шување на Републичкиот буџет; 

- компензациите, премиите, регресите и стимулаци-
ите; 

- јавните заемр; 
- издаваното на обврзници; 
- системот на осигурувавте на имоти и лица; 
- финансиските инструменти и мерките на моне-

тарно-кредитниот и банкарскиот систем; 
- хартиите од вредност; 
- ратификациите на договори, склучени со меѓуна-

родни финансиски организации; 
- царинскиот и девизниот систем; 
- пресметковниот систем, системот на плаќање и 

платниот промет; 
- платите и другите надоместоци од работен однос 

на корисниците на средствата од Републичкиот буџет; 
- службите за финансиска контрола. 
- евиденцијата и прометот на недвижности; 
- сопственичките и други имотни права; 
- интервенциите во стопанството што се обезбеду-

ваат од средствата на Републичкиот буџет; 
- инвестициите што се финансираат од средствата на 

Републичкиот буџет; 1 

- игрите на среќа; 
- средствата на солидарност и 
- други прашања што се однесуваат на финансира-

њето. 

12. Комисија за стопанство 

Комисијата за стопанство има претседател и десет 
члена. 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 
на: 

- индустријата по гранки, групации и производи-
тели; 

- инвестиционата активност и производствената 
ориентација и специјализација; 

- енергијата, штедењето, супституцијата и нејзи-
ното рационално користење; 

- угостителството, туризмот и занаетчиските дејно-
сти; 

- геолошките истражувања на минерални суровини, 
нивната експлоатација и финализација 

- концесиите; 
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- геодетската дејност; 
- метеоролошката и хидролошката дејност; 
- стоковните резерви на државата; 
- политиката на цените; 
- сопственичката трансформација; 
- пазарот и претприемништвото, трговијата, проме-

тот на стоки и услуги; 
- формирањето јавни Претпријатија и други органи-

зации чија дејност е од интерес за Републиката; 
- економските односи со странство и 
- други прашања што се однесуваат на стопан-

ството. 

13. Комисија за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство 

Комисијата за земјоделство, шумарство и водосто-
панство има претседател и десет члена. 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 
на: 

- земјоделското земјиште, шумите, пасиштата и 
други природни богатства и природни сили; 

- арондацијата, комасацијата и мелиорацијата. 
- сточарството, полјоделството, овоштарството и 

лозарството; 
- ловот и риболовот; 
- животинскиот и растителниот свет; 
- премерот и катастарот на земјиштето; 
- употребата и користењето на водите и одобрува-

њето на режимот на водите; 
- хидромелиоративните системи и 
- други прашања што се однесуваат на земјодел-

ството, шумарството и водостопанството. 

14. Комисија за градежништво и урбанизам 

Комисијата за градежништво и урбанизам има прет-
седател и осум члена. 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 
на: 

- просторното и урбанистичкото планирање и уреду-
вањето на градежното земјиште; 

- добрата од општ интерес и во општа употреба; 
- станбеното ц комуналното стопанисување; 
- градежништвото и инвестиционата изградба и 
- други прашања што се однесуваат на градежниш-

твото и урбанизмот. 

15. Комисија за сообракај и врски 
Комисијата има претседател и осум члена. 
Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 

на: 
- патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воз-

душниот, попггенско-телеграфскиот, телефонскиот и 
радиоѕхХ)браќајот; 

- жичарите и ски-лифтовите; 
- системите за телекомуникации и радио-дифузниот 

систем; 
- изградбата на инвестициони објекти во областа на 

транспортот и телекомуникациите; 
- надзорот над изградбата, одржувањето и користе-

њето на инвестиционите објекти во областа на тран-
спортот и Телекомуникациите и 

- други прашња што се однесуваат на сообраќајот и 
врските. 

16. Комисија за екологија, млади и спорт 

Комисијата за екологија, млади и спорт има претсе-
дател и осум члена. 

Комисијата разгледува прашања Што се однесуваат 
на: 

- заштитата и унапредувањето на животната сре-
дина, природата, воздухот, земјата и водите од загаду-
вање; 

- обезбедувањето услови за здрава животна средина; 
- спречувањево на штетната бучава-
- заштигтатаод јонизирачко Зрачење и други штетни 

дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните 
мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енер-
гија; 

- заштитата на животинскиот и растителниот свет 
од загадување; 

- заштитата од загадување при превоз и промет на 
експлозивни, радиоактивни и запаливи течности и га-
сови; 

- природните реткости од аспект на заштита на унаг 
предување на животната средина; 

- образованието на младите, ученичкиот и студент-
скиот стандард; 

- социјалната сигурност на младите; 
- поттикнувањето на интелектуалното, културното 

и научното творештво на младите; 
- заштитата од болестите на зависност и од СИДА-

та; 
- развојот и унапредувањето на физичката култура; 
- развојот на врвниот спорт и 
- други прашања што се однесуваат на екологијата, 

младите и спортот. 

17. Комисија за образование и наука 

Комисијата за образование и наука има претседател 
и десет члена. 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 
на: 

- системот и организацијата на предучилишното во-
спитување и образование, основното, средното и висо-
кото образование; 

- системот и организацијата на научно-истражувач-
ката работа; 

-создавањето, примената и вреднувањето на пронај-
доците, патентите и другите инвентивни активности 
што произлегуваат од научното, уметничкото или друг 
вид интелектуално творештво; 

- информатиката, научниот и технолошкиот развој 
и техничката култура; 

- физичкото воспитание и училишниот спорт; 
- организацијата, развојот и функционирањето на 

информациониот систем во Републиката и 
- други прашања што се однесуваат на образовани-

ето и науката. 

18. Комисија за култура 

Комисијата за култура има претседател и осум 
члена. 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 
на: 

- организациијата, развојот и унапредувањето на кул-
турата; 

- заштитата, унапредувањето и збогатувањето на 
историското и уметничкото богатство; 

- архивската, библиотечната, издавачката, музеј-
ската, сценско-уметничката, филмската и ликовната 
дејност; 

- споменичното одбележување и 
- други прашања што се однесуваат на културата. 

19. Комисија за здравство 

Комисијата за здравство има претседател и десет 
члена. 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 
на: 
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- здравствената заштита на населението; 
- заштитата на населението од заразни болести, од 

штетното влијание на гасовите, јонизирачките зрачења 
и бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиш-
тето и животните продукти; 

- хигиенско-епидемиолошката состојба; 
- снабдувањето и прометот со лекови, медицинска 

опрема, санитетски уреди и материјали, отрови и 
опојни дроги; 

- санитарниот и здравствениот надзор и 
- други прашања што се однесуваат на здравството. 

20. Комисија за труд и социјална политика 

Комисијата за труд и социјална политика има прет-
седател и десет члена. 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 
на: 

- работните односи и заштитата на работниците на 
работа; 

- правото на штрајк; 
- вработувањето; 
- заштитата на жената на работа и заштита на мај-

чинството; 
- платите и животниот стандард; 
- социјалната политика и социјалната сигурност на 

граѓаните; 
- системот, организацијата, развојот и унапредува-

њето на социјалната заштита и заштитата на децата; 
- популационата политика, бракот и семејството; 
- системот на пензиското и инвалидското осигуру-

вање, боречко-инвалидската заштита и заштитата на 
воените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за 
идеите на самобитноста на македонскиот народ и него-
вата државност и 

- други прашања што се однесуваат на трудот и 
социјалната политика. 

21. Комисија за одбележување годишнини на значајни 
настани и личности 

Комисијата за одбележување годишнини на значајни 
настани и личности има претседател и осум члена. 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 
на: 

- определувањето годишнини на настани и личности 
од посебно значење за државно-правниот развој на Ре-
публиката, афирмацијата на историското и културното 
наследство и негувањето на општоцивилизациските 
вредности; 

- надградувањето и збогатувањето на втемелените 
традиции на одбележување на значајни настани и лич-
ности и на историското богатство на македонскиот на-
род и националностите; 

- начинот и формите на одбележување на значајни 
настапи и личности; 

- активностите на посебни одбори формирани за 
одделни одбележувања и 

- други прашања што се однесуваат на одбележува-
њето годишнини на значајни настани и личности. 

22. Комисија за деловнички н мандатно-нмуннтетни 
прашања 

Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни 
прашања има претседател и осум члена. 

Комисијата: 
- го следи спроведувањето на Деловникот на Собра-

нието и на деловниците на работните тела; 
- ги разгледува иницијативите за изменување на де-

ловниците; 
- дава иницијативи за изменување и дополнување на 

деловниците; 

- го разгледува извештајот на Републичката 
(државна) изборна комисија за резултатите од повтор-
ните и дополнителните избори и на Собранието му под-
несува извештај, со предлог за верификација на манда-
тите; 

- ги разгледува основите за престанок на мандатот 
на пратеник и за тоа на Собранието му поднесува из-
вештај; 

- ги разгледува прашањата што се однесуваат на 
имунитетот на пратениците, судиите и јавниот обвини-
тел и неговите заменици и 

- разгледува други деловнички прашања и прашања 
во врска со мандатно-имунитетните права. 

III 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престануваат да важат Одлуката за образување на по-
стојани работни тела на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ број 5/91, 10/91 и 63/94), 
Одлуката за овластување на Комисијата за прашањата 
на изборите и именувањата на Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 28/91), Одлуката за основање Постојана 
анкетна комисија за заштита на слободите и правата на 
граѓанинот („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 25/92 и 80/92) и Одлуката за основање на Коми-
сија за одбележување годишнини на значајни настани и 
личности („Службен весник на Република Македонија“ 
број 43/93 и 63/94). 

IV 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 09-346 Претседател на Собранието 
26 јануари 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Стојан Андов,с.р. 

105. 
Врз основа на член 76 од Уставот на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕ-
НОВИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за избор на претседатели и членови 
на комисиите на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 63/ 
94), во ставот 1 називот на точката 2 се менува и гласи: 
„Комисија за надворешна политика“. 

2. Називот на точката 3 се менува и гласи: „Коми-
,сија за политички систем“. 

3. Во точката 4. Комисија за финансирање и буџет, 
под а) за претседател; наместо „Драган Гебргиев" 
треба да стои „Љупчо Мешков“. 

Под б) наместо „Руфи Османи“ траба да стои „Вељо 
Тантаров", а се додава и еден нов член и тоа: 

Драган Георгиев. 
4. Во точката 5. Комисијата за стопанство, под а) за 

претседател наместо „Симон Наумоски“ треба да стои 
„Душан Николовски“. 

Под б) се додаваат два нови члена и тоа: 
Симон Наумоски и 
Томислав Стојановски. 
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5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 09-344/1 Претседател 
26 јануари 1995 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

106. 
Врз основа на член 76 од Уставот на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 јануари 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. За1 претседатели и членови на комисиите на Со-
бранието на Република Македонија, се избрани: 

1. Комисија за уставни прашања 
а) За претседател: 

Стојан Андов 
б) За членови: 

Тито Петковски, 
Александар Гештаковски, 
Никола Г. Поповски, 
Љубомир Поповски, 
Наќе Стојановски, 
Алил Џафероски, 
Благоја Силјановски, 
Туше Гошев, 
Ристо Масев, 
Зоран Крстевски, 
Панче Насев, 
Јаким Ивановски, 
Абдурахман Алити, 
Насер Зибери, 
Киро Поповски, 
Фаик Абди, 
Кенан Хасипи, 
Мерсел Биљали, 
Томислав Стојановски и 
Ристо Трајков. 

2. Комисија за внатрешна политика и одбрана 
а) За претседател: 

Љубомир Поповски 
б) З^ членови: 

Љупчо Беличев, 
Александар Јакимовски, 
Митко Ристевски, 
Кире Видимче, 
Димитар Трпеновски, 
Назми Маљичи и 

9 Љубосав Иванов. 

3. Постојана анкетна комисија за заштита на слобо-
дите и правата на граѓанинот 

а) За претседател: 
Туше Гошев 

б) За членови: 
Ратка Куљан, 
Димче Настоски, 
Дане Милошевски, 
Ристо Николовски, 
Владимир Соколовски, 
Бранко Арсовски, 
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Сејфедин "Харуни и 
Абдулади Вејсели. 

4. Комисија за меѓунационални односи 
а) За претседател: 

Сеј федин Харуни 
б) За членови: 

Ване Наумоски, 
Ферит Мусовски, 
Ратка Куљан, 
Дане Милошевски, 
Драган Митевски, 
Николина Трајаноска, 
Мирко Лазаревски, 
Фаик Абди, 
Ќенан Хасипи и 
Зеќир Кадриу. 

5. Комисија за контрола над работата на Службата 
за државна безбедност 

а) За претседател: 
Зоран Шапуриќ 

б) За членови: 
Алил Џафероски, 
Александар Ивановски, 
Љубомир Чадиевски, 
Зонко Каров, 
Назим Мал,ичи и 
Абдулади Вејсели. 

6. Комисија за економска политика и развој 
а) За претседател: 

Мирко Пецов 
б) За членови: 

Пецо Стојановски, 
Марјан Начевски, 
Здравко Стојковски, 
Славко Котевски, 
Слободан Најдовски, 
Николина Трајаноска, 
Звонко Каров и 
Газменд Ајдарага. 

7. Комисија за земјоделство, шумарство и водосто-
панство 

а) За претседател: 
Санде Џамбазовски 

б) За членови: 
Петре Трајаноски, 
Вељо Танчаров, 
Славко Котевски, 
Живко Јанкуловски, 
Илија Каров, 
Петар Талимџиоски, 
Славчо Чапов, 
Ристо Трајков, 
Газменд Ајдарага и 
Мирко Трипуновски. 

8. Комисија за градежништво и урбанизам 
а) За претседател: 

Аце Кочевски 
б) За членови: 

Владе Давитковски, 
Димитрија Вревезоски, 
Никола Р. Поповски, 
Мирко Иванов, 
Слободан Даневски, 
Ристо Трајков, 
Мевљан Таири и 
Мирко Лазаревски. 

9. Комисија за сообракај и врски 
а) За претседател: 

Мевљан Таири, 
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б) За членови: 
Иван Бојков, 
Митко Илиевски, 
Илија Гоцевски, 
Драгољуб Поповиќ, Наум Симјановски, 

Слободан Даневски и 
Блаже Филиповски. 

10. Комисија за екологија, млади и спорт 
а) За претседател: 

Никола Г. Поповски 
б) За членови: 

Марјан Начевски, 
Рубинчо Белчески, 
Зоре Темеловски, 
Димитар Поповски, 
Кире Видимче, 
Јован Лазарев и 
Исмет Рамадани. 

11. Комисија за образование и наука 
а) За претседател: 

у Димитар Поповски 
б) За членови: 

Димче Настоски, 
Атанас Вангелов, 
Илинка Митрева, 
Александар Јакимовски, 
Славе Наумовски, 
Сејфедин Харуни, 
Џеладин Мурати, 
Рами Туда, 
Јован Лазарев и 
Томислав Стојановски. 

12. Комисија за култура 
а) За претседател: 

Благоја Стефановски 
б) За членови: 

Љубомир Чадиевски, 
Рубинчо Белчески, 
Благој Силјановски, 
Владимир Станковски, 
Персида Малинска, 
Мирко Трипуновски и 
Џеладин Мурати. 

13. Комисија за здравство 
а) За претседател: 

Игнатие Богдановски 
б) За членови: 

Стојан Ковачевски, 
Ристо Марковски, 
Милчо Трајков, 
Димитар Трпеноски, 
Јордан Божиновски, 
Персида Малинска, 
Марјан Котлар, 
Мирко Лазаревски, 
Абдурауф Пруси и 
Ќенан Хасипи. 

14. Комисија за труд и социјална политика 
а) За претседател: 

Бранко Арсовски 
б) За членови: 

Јован Николов, 
Борис Павлов, 
Борис Костаќев, 
Ферит Мусовски, 
Нано Ружин, 

Санде Давчев, 
Тодосија Паунов, 
Петар Талимџиоски и 
Абдурауф Пруси. 

15. Комисија за одбележување годишнини на зна-
чајни настани и личности 

а) За претседател: 
Александар Ивановски 

б) За членови: 
Рубинчо Белчески, 
Кирил Спасовски, 
Стојан Ковачевски, 
Тодосија Паунов, 
Славчо Чапов, 
Фаик Абди, 
Бранко Арсовски и 
Назми Маљичи. 

16. Комисија за деловнички и мандатно-имуинтетни 

а) За претседател: 
Панчо Минов 

б) За членови: 
Кирил Спасовски, 
Љупчо Белчев, 
Мирко Иванов, 
Илија Каров, 
Мевљан Таири, 
Рами Туда, 
Лазар Димов и 
Мирко Пецов. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 09-345/1 Претседател 
26 јануари 1995 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

107. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонка („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90), а во врска со делот 1, точка 1 од Продеамата за 
заштита на социјално загрозеното население во 1995 
година („Службен весник на РМ“ бр. 6/95), Владата на 
Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ, МЕРИЛАТА, НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРА-
ВОТО НА НАДОМЕСТОК ДО ВИСИНА НА СОЦИ-

ЈАЛНО ЗАШТИТНОТО НИВО , 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат поблиски критериуми 

и мерила, начин и постапка за остварување на правото 
на надоместок до висина на социјално заштитното ни-
во. 

Член 2 
Висината на социјално заштитното ниво, за сите 

граѓани на Република Македонија, зависно од бројот на 
членовите на домаќинството, согласно оваа одлука, из-
несува и тоа: 

- 30% од просечната месечна нето плата по работ-
ник во стопанството на Републиката во претходното 
тримесечје, за едночлените домаќинства, 
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- 45% за двочлените домаќинства, 
- 55% за тричлените домаќинства, 
- 65% за четиричлените домаќинства, и 
- 70% за петчлените и повеќечлените домаќинства. 
Просечната месечна нето плата по работник во сто-

панството На Републиката и висината на социјално заш-
титното ниво од став 1 на овој член, за секое тримесечје 
ја утврдува и објавува Министерството за труд и соци-
јална политика најдоцна 10 дена по истекот на триме-
сечјето. 

Член 3 
Како членови на домаќинството, согласно оваа од-

лука се сметаат: брачниот односно вонбрачниот дру-
гар, деца (родени во брак, вонбрачни и деца без роди-
тели и родителска грижа земени на издржување), 
татко, мајка, очув, маќеа, брат, сестра, снаа, зет и 
внуци, кои живеат во заедница и заеднички стопанису-
ваат и трошат. 

Како член на домаќинството се смета и членот кој се 
наоѓа на работа во друго место или на привремена ра-
бота во странство и лица кои се на одслужување на 
воениот рок. 

Како членови на домаќинството, согласно став 1 на 
овој член, не се сметаат лицата кои се на издржување 
на казна затвор подолго од 30 дена, лицата кои се сме-
стени во други семејства или во организации за соци-
јална заштита, во интернати за воспитување и образо-
вание на децата и младината со пречки во физичкиот 
или психичкиот развој. 

Член 4 
Право на надоместок до висина на социјално заш-

титното ниво остварува домаќинство чии вкупни ме-
сечни приходи за сите членови на домаќинството се 
помали од висината на социјално заштитното ниво 
утврдена во членот 2 на оваа одлука. 

Член 5 
Износот на надоместокот до висина на социјално 

заштитното ниво за домаќинството се утврдува секое 
тримесечје како разлика помеѓу вкупните просечни ме-
сечни приходи на сите членови на домаќинството по 
сите основи и висината на социјално заштитното ниво 
за домаќинството, утврдена со оваа одлука. 

Исплатата на надоместокот до висина на социјално 
заштитното ниво утврден согласно ставот 1 на овој 
член, се врши месечно во паричен износ. 

Доколку надоместокот од став 1 на овој член е по-
мал од 2% од просечната месечна плата утврдена со-
гласно стават х на членот 2 од оваа одлука, истиот не се 
исплатува. 

Член 6 
Како приходи врз основа на кои се утврдува матери-

јалната состојба на домаќинството за остварување на 
надоместокот до висина на социјално заштитно ниво, 
според оваа одлука, се сметаат приходите кои ги оства-
руваат сите членови на домаќинството во претходното 
тримесечје, и тоа по основ' на: 

1. Работен однос - нето плата, надоместоци на плата 
и други примања (хонорарна работа, договор по дело и 
сл.); 

2. Пензиското и инвалидското осигурување - ста-
росна пензија, инвалидска, семејна, странска пензија и 
сл.; 

3. Привремена невработеност - парични надоме-
стоци, односно парични помошти за време на привре-
мена невработеност; 

4. Детски додаток; 
5. Примања по основа на социјална заштита (посто-

јани парични помошти) 

6. Примања по основа на боречко-инвалидска заш-
тита, надоместок на семејствата чиј хранител се наоѓа 
на задолжителна воена служба и цивилните инвалид-
нини; 

7. Приходи по основа на имот и имотни права; 
8. Приходи по основа на вршење Земјоделска деј-

ност; 
9. Приходи од вршење на дополнителна стопанска 

дејност со личен труд; 
10. Примања по основа на привремена работа во 

странство; 
11. Алиментации, стипендии и други приходи со-

гласно закон; 
12. Дивиденди; 
13. Други приходи. 
За приходите од став 1, точка 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , И, 12 и 

13 од овој член, подносителот на барањето доставува 
потврда, а доколку не остварува таков приход потпи-
шува изјава при поднесувањето на бара!Бето за оствару-
вање на правото на надоместок. 

За приходите од став 1 точка 10 на овој член, подно-
сителот на барањето доставува потврда, а доколку не 
достави потврда, а има член на домаќинството кој е на 
привремена работа во странство, не може да оствари 
право на надоместок до висина на социјално заштитно 
ниво. 

За приходите од став 1, точка 7, 8 и 9 од овој член, 
подносителот на барањето доставува потврда од орга-
нот за приходи од подрачјето на општината, односно 
градот Скопје. 

Приход од вршење на земјоделска дејност, согласно 
став 1, точка 8 на овој член, се смета катастарскиот 
приход утврден за претходната година и зголемен за 
порастот на месечната плата пресметана според ставот 
2 на членот 2 од оваа одлука, во однос на просечната 
месечна плата по работник во стопанството остварена 
во претходната година. 

За приходите од став 1, точка 7 ,8 и 9 од овој член, до 
објавувањето на податокот за приходот за претходната 
година и обезбедувањето соодветен документ, како 
приход се смета последниот познат податок за приход, 
зголемен за кумулативниот пораст на просечната ме-
сечна плата пресметана според ставот 2 на членот 2 од 
оваа одлука, во однос на просечната месечна плата по 
работник во стопанството остварена во претходната 
година. 

Порастот на платата од став 5 и 6 од овој член, го 
утврдува и објавува Министерството за труд и соци-
јална политика. 

Вкупниот просечен месечен приход на домаќин-
ството се пресметува така што се собираат сите при-
ходи на членовите на домаќинството остварени според 
основите во ставот 1 на овој член, пресметани за еден 
месец. 

Член 7 
По исклучок од член 6 на оваа одлука, како приходи 

на домаќинството не се сметаат паричните надоместоци 
за телесно оштетување настанато во процесот на ра-
бота во земјата, паричен надоместок за туѓа нега и 
помош, паричен надоместок за згрижување на лица, 
паричен надоместок за домаќинството кое згрижува 
лица во положба од социјална потреба, награди и по-
мошта во случај на елементарни непогоди. 

Член 8 
Вкупните месечни приходи на домаќинството со-

гласно членот 6 од оваа одлука, се утврдуваат врз ос-
нова на барање за остварување на правото на надоме-
сток. 

Приходот на домаќинството се утврдува на секое 
тримесечје и претставува основица за остварување на 
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правото на надоместок на домаќинството до висина на 
социјално заштитното ниво. 

Член 9 
Правото на надоместок до висина на социјално заш-

титното ниво не може да го оствари домаќинството чии 
членови освен куќата или станот во кој живеат, поседу-
ваат друга семејна куќа или стан, викендичка, деловен 
простор, регистрирано моторно возило, освен реги-
стрирана лека кола со старост до 10 години, односно 
постара од 10 години со зафатнина на моторот над 1150 
цм3, комбајн во возна состојба, трактор во возна со-
стојба, обработкиве земјиште со површина поголема 
од 7.000 кг, во кое земјиштето категоризирано во 6,7 и 
8 класа се засметува со 50% од фактичката површина, 
како и домаќинства чии членови врш^т самостојна или 
професионална дејност. 

По исклучок од став 1 на овој член, право на надоме-
сток може да оствари земјоделското домаќинство чии 
членови, спрема наодот на надлежниот орган, поради 
старост, инвалидност или болест не се во можност со 
обавување на земјоделска дејност да остварат приходи 
до висина на социјално заштитното ниво, како и дома-
ќинството чии членови имаат регистрирано моторно 
возило, доколку истото се користи за инвалидно лице 
кое е член на домаќинството. 

Правото на надоместок до висина на социјално заш-
титното ниво, не може да го оствари домаќинство чии 
член го пренел правото на сопственост на моторно во-
зило, односно го отуѓил, и тоа во траење од 6 месеци од 
месецот кога е извршена промената. 

Правото на надоместок не може да го користи дома-
ќинството во кое има невработено лице кое не се прија-
вува, најмалку три последователни месеци во подрач-
ната единица на Републичкиот завод за вработување, 
согласно Законот за вработување или одбило понуда за 
вработување, преквалификација или стручно оспособу-
вање, како и лице на кое му престанал работниот однос 
по негова вина или по негово барање, во тековната, 
односно претходната година. 

По исклучок од став 4 на овој член, правото на 
надоместок може да го користи домаќинството во кое 
има невработено лице до 18 годишна возраст, односно 
над 50 годишна возраст и невработено лице кое нема 
оформено основно образование, а не се пријавува во 
надлежното биро на Републичкиот завод за вработува-
ње. 

Член 10 
Барање за остварување на надоместок, се поднесува 

до надлежниот центар за социјална работа, а неврабо-
тените лица кои се пријавуваат во Републичкиот завод 
за вработување на подрачјето на градот Скопје, во пе-
риодот јануари-јуни 1995 година, до надлежното биро за 
вработување. 

Барањето од став 1 на овој член, надлежниот орган е 
должен да го разгледа и во рок од 15 дена да донесе 
соодветно решение. 

Доколку со решението од став 2 на овој член му се 
признава право на надоместок до висина на социјално 
заштитно ниво на барателот, надлежниот орган во 
истото решение го определува и членот на домаќин-
ството кој ќе биде носител на правото. 

Како носител на правото, по правило, се опреде-
лува: 

- за домаќинствата каде има член во работен однос, 
членот кој е во работен однос; 

- за домаќинствата каде нема член во работен однос, 
а има член корисник на пензија, членот кој е корисник 
на пензија; 

- за домаќинствата каде нема член во работен однос 
или корисник на пензија, а има член кој се пријавува во 

надлежното биро за вработување, членот кој се прија-
вува во бирото за вработување, 

- за сите други домаќинства, член по наод на над-
лежниот орган за решавање. 

Член 11 
Надлежниот орган од став 1 на член 10 може да 

изврши непосреден увид заради утврдување на фактич-
ката состојба и доколку утврди дека барателот односно 
корисникот не се наоѓа во положба од социјална по-
треба, иако ги исполнува условите од член 6 и 9 од оваа 
одлука, не му се признава правото на надоместок до 
висина на социјално заштитното ниво, односно истото 
му се укинува. 

Доколку надлежниот орган утврди дека подносите-
лот на барањето лажно ја прикажал имотната, матери-
јалната и семејната положба на домаќинството, го губи 
правото на надоместок до висина на социјално заштит-
ното ниво и истото не може да го оствари тој ниту член 
на неговото домаќинство во наредните 6 месеци, од-
носно до крајот на годината. 

Надлежниот орган од став 1 на член 10 од оваа 
одлука, за случаите од став 2 на овој член, поведува 
постапка за повраќај на исплатениот надоместок до ви-
сина на социјално заштитното ниво. 

Член 12 
Правото на надоместок утврдено според решението 

на став 2 на членот 10 од оваа одлука, се остварува од 
првиот ден на месецот во кој е поднесено барањето и се 
исплатува се додека домаќинството ги исполнува усло-
вите за остварување на тоа право. 

Исплатата на надоместокот од став 1 на овој член, 
не може да се врши во готово, односно се врши преку 
надлежните институции за платен промет. 

Носителот на правото е должен да пријави промена 
која би влијаела врз остварувањето на правото на надо-
месток, наредниот ден од денот на настанатата проме-
на. 

Член 13 
Носителот на правото на надоместокот определен 

согласно став З и 4 на членот 10 од оваа одлука, е 
должен до 15-ти во месецот, по истекот на тримесеч-
јето, лично да достави до надлежниот орган од член 10 
од оваа одлука, податоци за приходите на домаќин-
ството остварени во претходното тримесечје врз основа 
на кои се утврдува правото на надоместок. 

Доколку носителот на правото на надоместокот, до 
надлежниот орган не достави податоци, согласно став 1 
на овој член, истиот го губи правото на надоместок за 
тој месец. 

Условите од став 1 и 2 на овој член, задолжително се 
внесуваат во решението за остварување на правото на 
надоместок до висина на социјално заштитното ниво од 
член 10 став 2 на оваа одлука. 

Член 14 
Во постапката за остварување на правото на надоме-

сток, согласно оваа одлука, се применуваат одредбите 
од Законот за општа управна постапка. 

По жалбите изјавени против решенијата донесени 
во прв степен решава Министерството за труд и соци-
јална политика. 

Жалбите од став 2 на овој член, се поднесуваат до 
надлежниот орган, кој со комплетната документација и 
задолжително мислење со записник од непосредниот 
увид, ги доставува на одлучување до Министерството за 
труд и социјална политика. 

Член 15 
Надлежниот орган е должен најдоцна до 5-ти во 

месецот да достави до Министерството за труд и соци-
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јална политика извештај за користењето на средствата 
за последниот месец и барање за потребните средства 
за исплата на надоместокот за наредниот месец, со 
вкупниот број на домаќинства, односно корисници за 
кои надоместокот треба да се исплати, според структу-
рата утврдела во ставот 4 на членот 10 од оваа одлука. 

Член 16 
Министерството за труд и социјална политика врши 

контрола за наменското користење на средствата и до-
колку утврди ненаменско трошење на средствата ќе 
даде налог за враќање на ненаменски користените сред-
ства. 

Член 17 
Надлежниот центар за социјална работа е должен да 

води единствена евиденција за корисниците кои оства-
риле право на надоместок со оваа одлука. 

Член 18 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 01.01.1995 година. 

Бр. 23-127/1 
30 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски,с.р. 

108. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

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

О Д Л У К А 
ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1995 ГОДИНА 

1.Се утврдува Енергетскиот биланс на Република Ма-
кедонија за 1995 година. 

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

Бр. 23-154/1 
30 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Законот за системот на општествена контрола на це-
ните („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84 /89 ) , кој со член 5 
од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Ре-
публика Македонија е превземен како републички про-
пис и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ БР. 3 8 / 9 0 ) , Вла-
дата донесе 

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

НИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 

1. Претпријатијата и другите правни лица што 
вршат производство, пренос и дистрибуција на елек-
трична енергија можат цените што се формираат спо-
ред постојните прописи да ги зголемат до 15%. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за определување највисоко ниво на 
цените на електричната енергија („Службен весник на 
Р М “ б р . 73 /93 и 18/94) . 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 1 . 0 2 . 1 9 9 5 година. 

Бр. 23-275/1 
30 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија -

Бранко Црвенковски, с.р. 

110. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на РМ“ бр. 20/ 
90), а во врска со член 12, став 1, точка 2 и член 13 од 

111. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/ 
90), а во врска со член 12, став 1, точка 2 и член 13 од 
Законот за системот на општествената контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89), кој со член 
5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на 
Република Македонка („Службен весник на РМ“ бр. 
52/91) е преземен како републички пропис и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

БРАШНОТО И ЛЕБОТ 

1. Претпријатијата и другите правни лица и лицата 
што вршат дејност со самостоен личен труд (во ната-
мошниот текст: производители) кои произведуваат 
брашно, можат цените на брашното да ги формираат 
така што највисоките продажни цени ќе изнесуваат и 
тоа: 

-брашно тип „500" 16,29 дсн/кгр. 
Цените на брашното од став 1 на оваа точка важат како 

највисоки продажни цени на производителите франко 
натоварени во вагон или камион на најблиската нато-
варна станица на производителот. 

На цената од став 1 на оваа точка можат да се пре-
сметуваат и трошоците на амбалажата. 

2. Претпријатијата и другите правни лица и лицата 
што вршат дејност со самостоен личен труд во (ната-
мошниот текст: иматели на дуќани) кои вршат промет 
на брашно, можат цените на брашното да ги форми-
раат така што највисоките цени на пакуваното брашно 
на големо и мало да изнесуваат и тоа: 

- брашно тип „500" - 1/1 кгр. на големо 17,50 ден./ 
кгр. 

- брашно тип „500" -1 /1 кгр. на мало 20,00 ден./кгр. 
3. Претпријатијата и другите правни лица и иматели 

на дуќани кои произведуваат леб, можат цените на ле-
бот да ги формираат така што малопродажната цена на 
лебот тип „500" од 600 грама да изнесува 17,00 денари. 

4. Со парична казна од 5 до 15 плати ќе се казни за 
прекршок претпријатието и друго правно лице ако це-
ните на своите производи ќе ги формираат спротивно на 
одредбите од точките 1 до 3 од оваа одлука. 

109. 
Врз основа на член 87 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на РМ“ бр. 41/87) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИОТ 
СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
1. Владата на Република Македонија даде соглас-

ност на Тарифниот систем за дополнување на Тариф-
ниот систем за продажба на електрична енергија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 45/82, 15/85, 22/86 и 29/ 
89). 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 1.02.1995 година. 

Бр. 23 273/1 Претседател на Владата 
30 јануари 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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За прекршок од став 1 на оваа точка ќе се казни и 
одговорното лице во претпријатието и другото правно 
лице со парична казна од една третина до две плати. 

Покрај паричната казна од став 1 на оваа точка ќе се 
изрече и заштитна мерка одземање на остварената 
имотна корист 

5. Со парична казна од една третина до три плати ќе 
се казни за прекршок имателот на дуќан кој произве-
дува брашно, врши промет на брашно, произведува и 
врши промет на леб ако цената на брашното и лебот ја 
формира спротивно на одредбите од точките од 1 до 3 
на оваа одлука. 

Покрај паричната казна од став 1 на оваа точка ќе се 
изрече и заштитна мерка одземање на остварената 
имотна корист. 

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

Број 23-218/1 Претседател на Владата 
30 јануари 1995 година ^а Република Македонија. 

Скопје Брешко Црвенковска, с .р/ 
112. 

Врз основа на член 6 од Законот за ограничување на 
изворните приходи за финансирање на јавните потреби 
за 1995 година („Службен весник на РМ“, бр. 69/94) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ВИШОЦИТЕ НА ПРИ-
ХОДИ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА ПОТРО-

ШУВАЧКА ВО 1994 ГОДИНА 
1. Со оваа одлука се врши распределба на вишоците 

на приходи над дозволеното ниво на потрошувачка, 
остварени во 1994 година во износ од 114.390.520 де-
нари. 

2. Средствата се распределуваат на: 
- Општина Берово 500.000 денари и тоа за рекон-

струкција на кровот на собраниската зграда; 
- Општина Битола 9.753.900 денари за отстранување 

на штетите од земјотресот во 1994 година; 
- Општина Гевгелија 1.000.000 денари за пумпна ста-

ница во Негорци; 
- Општина Делчево 1.000.000 денари за реализација 

на втората фаза на системот за водоснабдување; 
- Општина Демир Хисар 500.000 денари за рекон-

струкција на собраниската зграда и опремување; 
- Општина Кичево 3.500.000 денари за Уредување и 

асфалтирана на улиците, водоснабдување и набавка на 
специјални возила за комунална хигиена; 

- Општина Кочани 322.300 денари за водоснабду-
вање; 

- Општина Куманово 1.500.000 денари за уредување 
и асфалтирана на улиците и водоснабдување; 

- Општина Охрид 1.000.000 денари за довршување 
на работите на сепаратната канализациона мрежа 
„Грашница"; 

- Општина Пробиштип 574.800 денари за водоснаб-
дување; 

- Општина Радовиш 922.000 денари за водоснабду-
вање; 

- Општина Свети Николе 500.000 денари за водос-
набдување; 

- Општина Струмица 1.000.000 денари за водоснаб-
дување и за покривање на трошоци за улично осветлу-
вање; 

- Општина Тетово 10.000.000 денари за измирување 
на обврските од 1994 година по основ на реконструкција 
и поправка на локалната патна мрежа; 

- Собрание на град Скопје 10.000.000 денари за сема-
форизација и реконструкција на улиците во град 
Скопје; 

- Општина Центар ^ Скопје 2.000.000 денари за ре-
конструкција на водоводната мрежа во Месната заед-
ница „Томе Стефановски - „Сениќ“ и на улиците „Се-
васгополска", „Рифат Бурџевиќ" и дел од Булеварот 
„Југославија“; 

- Општина Чаир - Скопје 3.000.000 денари за из-
градба на регионалниот водовод „Сандево“; 

- Општина Гази Баба - Скопје 3.000.000 денари за 
изградба на регионален водовод за 12 населени места; 

- Општина Карпош - Скопје 3.000.000 денари за 
водоснабдување на населените места; 

- Општина Кисела Вода - Скопје 3.000.000 денари за 
изградба на регионален водовод; 

- Републички завод за вработување 34.375.000 де-
нари за покривање на дефицитот од 1994 година; и 

- Хидросистем ,Лисиче“ - Титов Велес 23.942.520 
денари за учество во изградбата на системот. 

3. Корисниците на средствата од точка 2 на оваа 
Одлука се должни средствата да ги користат наменски. 

4. Исплатата на средствата ќе се врши преку по-
себни сметки врз основа на доставена документација за 
извршени работи за кои средствата се доделени. 

5. За спроведувањето на оваа одлука се грижи Ми-
нистерството за финансии во соработка со Заводот за 
платен промет. ' 

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

Број 23-289/1 Претседател на Владата 
30 јануари 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски с. р. 

113. 
Врз основа на член 13 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 1995 година 
(„Службен весник на РМ“ бр. 69/94) и член 45 од Зако-
нот за В л а д а т а на Република Македонија („Службен 
весник на РМ" бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1995 ГОДИНА 
Член 1 

Се формира Комисија за користење на средства од 
раздел 5 - Служба за општи и заеднички работи во 
Владата на Република Македонија поставка 4631 - ме-
бел и опрема за органите во управата од Буџетот на 
Република Македонија за 1995 годна во состав: 

За претседател на Комисијата: 
- Д-р Јане Миљовски, министер за финансии 
За членови: 
- д-р Владо Поповски, министер за правда 
- Сашко Стефков, министер во Владата 
- Ленче Софрониевска, секретар на Владата на Ре-

публика Македонија и 
- Владимир Кочовски, директор на Службата за 

општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонка Член 2 

Комисијата има задача да изврши распоредување на 
средствата од делот 5 - Службата за општи и заеднички 
работи, поставка 4631 - мебел и опрема за органите на 
управата определени со Буџетот на Република Македо-
нија за 1995 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 23-165/1 Претседател на Владата 
30 јануари 1995 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 



1 февруари 1995 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 6 - Стр. 111 

114. 
Врз основа на член 27, став 1 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 6/81,40/87,17/91 и 38/91 и „Службен весник на РМ“ 
бр. 12/93) и член 11 и 45 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗГРИ-

ЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА 
Член 1 

Со оваа одлука се основаат две организации за згри-
жување и воспитание на деца - Организација за згрижу-
вање и воспитание на деца „Буба Мара“ и Организација 
за згрижување и воспитание на деца „етничка“ со се-
диште во град Скопје. 

Член 2 
Дејноста на организациите за згрижување и воспита-

ние на деца од член 1 на оваа одлука е организирано 
сместување, нега, исхрана, здравствена заштита, воспи-
тание и образование, социјална заштита, култура, фи-
зичка култура и други облици на организирано прифа-
ќање , приспособени на возраста и психичкиот и физич-
киот развој на децата. 

Член 3 
Средствата за основање (објекти, опрема и слично) 

на организациите за згрижување и воспитување на деца 
од член 1 на оваа одлука се обезбедуваат од средствата 
на постојните организации „Весели цветови“ Скопје и 
„Раде Јовчевски - Корчагин" Скопје, утврдени со би-
лансот врз денова на пописот што ќе се изврши веднаш 
по влегувањето во сила на оваа одлука. 

Делот од работниците во организациите од став 1 на 
овој член ги преземаат организациите за згрижување и 
воспитание на деца од членот 1 на оваа одлука и се 
распоредуваат согласно стандардите и нормативите за 
вршење на дејноста. 

Член 4 
Вршители на должноста, директори на организаци-

ите за згрижување и воспитување на децата кои ќе ги 
извршат подготовките за почеток со работа на органи-
зациите за згрижување и воспитување на децата и ќе ја 
организираат работата до донесувањето на статутите, 
се: Маргарита Тодоровска и Виолета Црвенковска. 

Член 5 
Донесувањето на статутите, изборот на органите на 

управување и именување на директорите на организа-
циите за згрижување и воспитување на децата, ќе се 
изврши во рок од 6 месеци од денот на уписот на орга-
низациите за згрижување и воспитување на децата во 
Судскиот регистар. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
Број: 23-1573/2 Претседател на Владата на 

23 јануари 1995 година Република Македонија, 
Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

115. 
Врз основа на член 27, став 1 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 6/81,40/87,17/91 и 38/91 и „Службен весник на РМ“ 
бр. 12/93) и член 11 и 45 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
38/90 и „Службен весник; на РМ“ бр. 63/94), Владата 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗГРИ-

ЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА 
Член 1 

Со оваа одлука се основа организација за згрижу-
вање и воспитание на деца - Организација за згрижу-
вање и воспитание на деца „Мајски цвет“ со седиште во 
Битола. 

Член 2 
Дејноста на организациите за згрижување и воспита-

ние на деца од член 1 на оваа одлука е организирано 
сместување, нега, исхрана, здравствена заштита, воспи-
тание и образование, социјална заштита, култура, фи-
зичка култура и други облици на организирано прифа-
ќање, приспособени на возраста и психичкиот и физич-
киот развој на децата. 

Член 3 
Средствата за основање (објекти, опрема и слично) 

на организацијата за згрижување и воспитување на деца 
од член 1 на оваа одлука се обезбедуваат од средствата 
на постојната организација ЈЕстреја Овација - Мара“ -
Битола, утврдени со билансот врз основа на пописот 
што ќе се изврши веднаш по влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

Делот.од работниците во организацијата од став 1 на 
овој член ги презема организацијата за згрижување и 
воспитание на деца од членот 1 на оваа одлука и се 
распоредуваат согласно стандардите и нормативите за 
вршење на дејноста. 

Член 4 
Вршител на должноста, директор на организаци-

јата за згрижување и воспитување на децата кој ќе ги 
изврши подготовките за почеток со работа на организа-
цијата за згрижување и воспитување на децата и ќе ја 
организира работата до донесувањето на статутот е 
Сона Илиевска. 

Член 5 
Донесувањето на статутот, изборот на органите на 

управување и именување на директорот на организаци-
јата за згрижување и воспитување на децата, ќе се 
изврши во рок од 6 месеци од денот на уписот на орга-
низацијата за згрижување и воспитување на децата во 
Судскиот регистар. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 23-1573/1 
23 јануари 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

116. 
Врз основа на член 27, став 1, точка 3 и член 4 од 

Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/ 
93) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Вла-
дата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ОПРЕМАТА КОЈА 

МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Во Решението за утврдување на предмети и 
опрема која може да се увезе без плаќање царина 
(„Службен весник на РМ“ бр. 46/94) во точката 1 се 
подаваат два нови тарифни броја кои гласат: 
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Тарифен Тарифна Наиме нуван,е Количина 
број ознака МВР МО 

01.01. Коњи, магариња, ма-
ски и мулиња, живи: 

0101.1. - коњи 20 грла 
65.06 Други покревки за 

глава вклучувајќи по-
ставени или украсени 

6506.10 - заштитни (кацига, 
шлемови и сл). 200 пар. 

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

Број 23-288/1 
30 јануари 1995 година Претседател на Владата 

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

117. 
Врз основа на член 74-в и 74-д од Законот за соци-

јална заштита („Сл.весник на РМ“, број 9/78, 43/78, 35/ 
85,17/91 и 38/91) и Макроекономската политика на Ре-
публика Македонија за 1995 година, Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 30.01.1995 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЗАШТИТА НА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНОТО 

НАСЕЛЕНИЕ ВО 1995 ГОДИНА 

I. МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СОЦИЈАЛНА СИ-
ГУРНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ 

Во насока на обезбедувањето на социјална сигур-
ност на граѓаните во земјата во 1995 година, ќе се пре-
земат следните мерки: 

1. Надоместок до висина на социјално заштитно 
ниво; 

2. Други мерки. 

1. Надоместок до висина на социјално заштитно ниво 

Утврдувањето на определено социјално заштитно 
ниво за сите граѓани во земјата, како минимум соци-
јална сигурност за едно домаќинство и правото на надо-
месток до висина на социјално заштитно ниво, се при-
менува од 1992 година. 

Имајќи ги предвид изострените економски услови за 
стопанисување и натамошното опаѓање на животниот 
стандард на населението, во услови на интензивирање 
на процесот на приватизација и престанок со работа на 
нерентабилни претпријатија, неопходно е да се про-
должи со обезбедување на минимум материјална и со-
цијална сигурност за сите граѓани кои ќе се најдат во 
потреба од социјална заштита, 

Во текот на 1995 година се очекува бројот на дома-
ќинствата, корисници на надоместок до висина на соци-
јално заштитното ниво, просечно месечно на годишно 
ниво да изнесува 60.000. 

За унапредување на постојниот систем на социјална 
заштита, а имајќи ги предвид укажувањата на меѓуна-
родните институции засновани на светски искуства, за 
1995 година се предлага утврдување на социјално заш-
титно ниво директно зависно од бројот на членовите на 
домаќинството и тоа: 

- 30% од просечната месечна плата по работник во 
стопанството на Републиката во претходното триме-
сечје, за едночлените домаќинства; 

- 45% за двочлените домаќинства; 
- 55% за трошените домаќинства; 
- 65% за четиричлените домаќинства; 
- 70% за петчлените и повеќечлените домаќинства. 
Право на надоместок до висина на социјално заш-

титното ниво остварува домаќинството чии вкупни ме-
сечни приходи се помали од висината на утврденото 
социјално заштитно ниво и тоа како разлика помеѓу 
вкупните просечни месечни приходи на сите членови на 
домаќинството по сите основи и висината на социјално 
заштитното ниво. 

Исплатата на надоместокот до висина на социјално 
заштитното ниво се врши месечно во паричен износ. 

Како приходи врз основа на кои се утврдува матери-
јалната состојба на домаќинството за остварување на 
право на социјално заштитно ниво, се сметаат прихо-
дите на сите членови на домаќинството во претходното 
тримесечје по сите основи. 

Правото на надоместок се остварува со поднесување 
на барање до надлежниот орган. 

Надлежниот орган определува еден член на дома-
ќинството како носител на правото и издава соодветно 
решение. 

Носителот на правото е должен веднаш да пријави 
секоја промена која би влијаела врз остварувањето на 
правото. 

Заради спроведување на оваа мерка, потребно е 
Владата на Република Македонија да донесе Одлука за 
критериумите, мерилата, начинот и постапката за 
остварување на правото на надоместок до висина на 
социјално - заштитното ниво, со која поблиску ќе се 
уредат начинот, постапката и критериумите, мерилата 
и приходите врз основа на кои ќе се остварува ова 
право. 

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална поли-
тика 

РОК: Веднаш по донесувањето на Програмата 

2. Други мерки 
2.1. Исплата на еднократни парични помошта на лица 

кои се нашле во положба од социјална потреба 

Имајќи ги предвид сложените состојби во земјата, а 
особено стечајните постапки кои се водат и тие што ќе 
се извршат во текот на 1995 година, трансформацијата 
на општествениот капитал и сл., се оценува дека пого-
лем број на работници и домаќинства ќе се најдат во 

состојба од повремена итна потреба за средства за егзи-
стенција. Заради ова, покрај предвидената редовна ме-
сечна социјална заштита, согласно законската регула-
тива и оваа Програма, за лицата кои поради одредени 
објективни непредвидени причини ќе се најдат во по-
ложба од акутна социјална потреба, да се обезбедат 
средства за еднократни помошта. 

За спроведување на оваа мерка, неопходно е Мини-
стерството за труд и социјална политика да утврди кри-
териуми врз основа на кои ќе се определуваат лицата 
кои во одредени случаи ќе можат да користат едно-
кратна помош. 

НОСИТЕЛ: Министерството за труд и социјална 
политика. 

РОК: Веднаш по донесувањето на Програмата 

2.2. Активности за набавка на учебници за ученици од 
социјално загрозените домаќинства 

Како и претходните години, зависно од материјал-
ната положба на учениците, а заради заштита на соци-
јално загрозеното население потребно е да се врши 
обезбедување на бесплатни учебници, односно средства 



1 февруари 1995 ^СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 6 - Стр. 113 

за набавка на учебници за оние ученици, односно дома-
ќинства кои се нашле во потреба од социјална заштита. 

За операционализација на оваа мерка потребно е да 
се согледа можноста хуманитарните и социјални вла-
дини и невладини меѓународни институции и претстав-
ништва во Република Македонија координирано да уче-
ствуваат во набавката на учебници за учениците од 
социјално загрозените домаќинства. За тоа Министер-
ството за труд и социјална политика да утврди критери-
уми врз Основа на кои ќе се распределуваат бесплат-
ните учебници и средствата за набавка на учебници. 

НОСИТЕЛИ: Министерство за труд и социјална 
политика со Црвениот крст на Репу-
блика Македонија 

РОК: Заклучно со месец август 1995 година. 
2.3. Зависно од можностите, ќе се преземаат актив-

ности за изнаоѓање порационални форми на вонинсти-
туционални облици на организирана социјална заштита 
на граѓаните (преку Црвениот крст, донаторска и сл.). 

НОСИТЕЛ : Министерство за труд и социјална по-
литика и Црвениот крст на Република 
Македонија 

РОК: Континуирано 

II. ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 1995 ГОДИНА 

За остварување на предвидените мерки и активно-
сти за 1995 година со оваа Програма, потребно е, во 
соодветна динамика да се обезбедат вкупно 2824,0 ми-
лиони денари и тоа за следните намени: 

- за исплата на надоместокот до висина на социјално 
заштитното ниво 2720,0 милиони ден. 

- за исплата на еднократни парични помошта 
90,0 милиони ден. 

- за обезбедување на бесплатни учебници 
14,0 милиони ден. 

III. СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРО-
ГРАМАТА 

1. Се задолжуваат носителите на активностите на 
оваа Програма редовно и континуирано да ги следат 
состојбите и да преземат потребни мерки за нејзино 
спроведување. 

2. Се задолжува Министерството за труд и социјална 
политика да ги следи активностите во остварувањето на 
мерките од оваа програма и по истекот на секое триме-
сечје да ја информира Владата на Република Македо-
нија за Нејзино спроведување како и за преземање на 
дополнителни мерки во случај на итни потреби. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, а ќе почне да се остварува од 1 
јануари 1995 година. 

^р. 23-126/1 „ 
30 јануари 1995 година Претседател на Владата 

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

118. 
Врз основа на член 37 став 2 од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 
46/93), Министерството за здравство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НАПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЗДРАВСТВЕ-
НАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА НЕЈ-
ЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ВОДЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 

Член 1 
Во Правилникот за образецот на здравствената ле-

гитимација и за начинот на нејзиното издавање, водење 
и користење („Службен весник на РМ“, бр. 3/92,12/92 и 
79/92), во член 2 став 4 зборовите: „со карта за здрав-
ствено осигурување и“ се бришат. 

Член 2 
Во членот 2 по ставот 23 се додава нов став кој 

гласи: „На четириесет и осмата страница се врши за-
верка на здравствената легитимација“. 

Член 3 
По член 3 се додава нов член кој гласи: 

„Член З-а 
Заверката на здравствената легитимација ја вршат 

претпријатијата, установите и другите институции, 
државните органи, органите на локалната самоуправа и 
другите правни и физички лица кои платниот промет го 
водат преку Заводот за платен промет, за осигурени-
ците вработени кај нив и за членовите на нивните семеј-
ства, а за другите осигуреници Фондот за здравствено 
осигурување - Подрачна служба во местото на живе-
ење, односно местото на работа на осигуреникот. 

Заверката од став 1 на овој член се врши со потпис 
на овластено лице и печат на претпријатијата и другите 
субјекти од ставот 1, односно на Фондот. 

По исклучок од став 1 и 2 на овој член за осигурени-
ците корисници на пензија и надоместоци според пропи-
сите за пензиското и инвалидското осигурување како 
потврда за заверка на здравствената легитимација 
служи чекот од последната исплата на пензија, односно 
надоместок." 

Член 4 
Во член 5 зборовите „бара доказ дека е здравствено 

осигуран (карта за здравствено осигурувавме)" се заме-
нуваат со зборовите: „утврдува дали здравствената ле-
гитимација е заверена“. 

Член 5 
Членовите 7, 8, 9,10, И, 12, 13, 14и 16 се бришат. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 10-2005/4 Министер за здравство, 
18 јануари 1995 година ПР0Ф- Д“Р ^"Ф1 Филмче, с.р. 

Скопје 
119. 

Врз основа на член 59 точка 3 од Законот за здрав-
ствената заштита („Службен весник на РМ“, бр. 38/91 и 
46/93) ̂  Министерството за здравство донесува 

ф П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСЛУГИ ШТО ПАЃААТ НА ТОВАР НА СРЕД-
СТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ 
Член 1 

Во Правилникот за утврдување на обемот на здрав-
ствените услуги што паѓаат на товар на средствата на 
Фондот за здравствено осигурување („Службен весник 
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на РМ“, бр. 3/92,12/92,32/92,41/92 и 35/93), во член 1 по 
зборовите „осигурување“ запирката се заменува со 
сврзникот „и“, а по зборот „работа“ запирката и зборо-
вите „висината и начинот на враќање на дел од уплате-
ниот придонес и висината и начинот на учеството на 
осигуреникот во дел од трошоците за здравствените 
услуги односно лекови“ се бришат. 

Член 2 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 

Во член 3 став 1 зборовите „издадена карта за здрав-
ствено осигурување (зелена карта на осигурување)" се 
заменуваат со зборовите „заверена здравствена легити-
мација“. 

Член 3 
Во член З-а зборовите „дополнително издадена 

карта за здравстено осигурување (зелена карта на оси-
гурување)" се заменуваат со зборовите „заверена 
здравствена легитимација“. 

Член 4 
Членовите 4, 5 и 6 се бришат. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 10-2000/6 Министер за здравство, 
18 јануари 1995 година проф-д-р Илија Филипче, с.р. 

Скопје 
120. 

Врз основа на член 59 точка 4 од Законот за здрав-
ствената заштита („Службен весник на РМ“, .бр. 38/91 и 
46/93), Министерството за здравство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА 
И ОБВРСКИТЕ ОД ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на остварувањето на 
правата и обврските од здравственото осигурување 
(„Службен весник на РМ“, бр. 3/92, 11/92 и 32/92) во 
член 2 став 2 зборовите „со карта за здравствено осигу-
рување со која се докажува траењето на здравственото 
осигурување“, се'заменуваат со зборовите „ако е заве-
рена“. 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Осигуреникот ги остварува правата од здравствено 

осигурување на товар на средствата на фондот за здрав-
ствено осигурување во обем утврден во соодветниот 
акт на Министерството за здравство“. 

Ставот 4 се брише. 
Во ставот 6 зборовите „и без карта за здравствено 

осигурување“ се бришат. 
Член 2 

Во член 36 кратенката „СФРЈ“ се заменува со зборо-
вите „Република Македонија“. 

Член 3 
Во текстот на правилникот зборот ,винарска“ се 

заменува со зборот „денарска“. 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 10-2004/4 
18 јануари 1995 година Министер за здравство, 

Скопје проф. д-р Илија Филипче, с.р. 

Пред Општинскиот суд Скопје П - Скопје се води 
постапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Стојна Марковиќ од Скопје, против тужениот Сретен 
Марковиќ ео непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Сретен Марковиќ во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот и 
да ја достави својата адреса на живеење, или, престоју-
вање, и да достави полномошно за лицето кое ќе го 
застапува во текот на постапката. 

Доколку во рок од 30 дена не се јави во судот, не ја 
достави својата адреса, ниту овласти полномошник, су-
дот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити 
неговите интереси. 

Од Општинскиот суд во Скопје II - Скопје, П. бр. 
2232/94. (25) 

Со решението на Меѓуопштинскиот центар на опш-
тините на град Скоцје бр. 1011-342^66 од 28.ХП.1994 
година поставен е за привремен старател на тужениот 
Јанко Зафировски, адвокатот Наташа Огненовска од 
Скопје, ул.„Пајко Маало“ бр. 6, во постапката покре-
ната по тужбата на тужителот Устреф Ариф од Скопје 
за долг. 

Привремениот старател ќе ги застапува интересите 
,на тужениот во текот на постапката до правосилното 
окончување на спорот или до појавување на тужениот 
односно неговиот полномошник на расправата. 

Од Општинскиот суд Скопје П - Скопје, IV Л. бр. 
2956/94. ^ ^ (26) 

Пред овој суд е заведен спор за сопственост по туж-
бата на тужителот Бељуров Џавид од Скопје, ул. „Ва-
шингтонска“ бр. 43 нас. Ш. Оризари, против тужените 
Мемедова Џева, Мемедов Ариф, Мемедов Рајо, Меме-
дова Ремка и Мемедов Кемо кој се наоѓаат во странство 
со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените во рок од 15 дена по објаву-
вањето на огласот со писмен поднесок да го известат 
судот, за нивното живеалиште, или, пак, лично на су-
дот да му достават адреса на местото на нивното живе-
ење како би можел судот да ги повика со покана по 
предметниот спор. Во спротивно, ако во наведениот 
рок не достават податоци за местото на нивното живе-
ење судот по службен пат ќе им постави привремен 
старател кој ќе ги заштитува нивните интереси по пред-
метниот спор преку Центарот за социјални работи од 
редот на адвокатите. 

Од Општинскиот суд Скопје П-Скопје, XIII. П. бр. 
177/95. (27) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Пред овој суд поведена е постапка за докажување на 
смрт на лицето Даница Стојановиќ од Битола ул, „Бо-
римечка" бр. 59, по поднесениот Предлог од страна на 
предлагачот Драгољуб Николиќ од Битола. 

Се повикува лицето Даница Стојановиќ од Битола 
да се јави во рок од 15 дена пред Општинскиот суд во 
Битола, или, секое друго лице на кое му е познато 
нешто за нејзиниот живот, односно за нејзината смрт. 
Доколку во рок од 15 дена по објавениот оглас не се 
јави никој, постапката по предлогот ќе продолжи со-
гласно законските одредби. 

Од Општнски суд во Битола, ВПП. бр. 744/94. 
(24) 

Огласен дел 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Општинскиот суд во Гостивар се води про-

цесна постапка по тужбата на тужителите Љумани 
Емина Муртезан, ул. „Боге Вељаноски" бр. 53 Гости-
вар, застаруван од полномошникот Салмон Неим, адво-
кат од Гостивар и вмешувачот Авди Садик, ул. „В. 
Антески Смок44 бр. 58 А - Гостивар, против тужените 
Сефери Бесим и Сефери Љазиме, двајцата од с. 
Трново, Истапуваш! од полномошникот адвокатот 
Исеини Шазивар од Гостивар, Љумани Арифа Мазлам 
од с. Трново, сега со непозната адреса во САД и Ејупи 
родена Лиман Емрије од село Мало Турчане сега со 
непозната адреса во Австрија, за утврдување на посто-
ење постојана службеност на пат. Вредност на спорот 
100 денари. 

Како тужените Лимани Мазлам и Ејупи Емрије се со 
непозната адреса во САД, односно Австрија, за привре-
мен застапник им е назначен Фидан Шоип, стручен со-
работник при Општинскиот суд во Гостивар, кој ќе ги 
застапува, се додека тужените не се појават пред судот, 
односно додека Органот за старателство не го извести 
судот дека им поставил старател. 

Од Општинскиот суд Гостивар, П. бр. 784/94. (28) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор за 
развод на брак по тужбата на тужителката Алиу Му-
крема од с. Скудриње - Гостиварско, против тужениот 
Муслиу Арслан, застапував од неговиот татко Амет 
Муслиу од истото село се додека истиот или негов пол-
номошник не се појават пред судот, односно додека 
Органот за старателство не го извести судот дека е 
назначен старател. 

Од Општинскиот суд Гостивар, П. бр. 143/95. (30) 
ОПШТИНСКИ СУД ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за издршка по тужбата на малолетните тужители Тони 
и Тоника Гиновски од Тетово ул. „Тодор Циповски 
Мерџан44 бр. 13, против тужениот Здраве Гиновски од 
Тетово, а сега со непозната адреса во Германија. Вред-
ност на спорот 20.000 денари. 

Бидејќи тужениот Гиновски Здраве е со непозната 
адреса во Германија се повикува во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се јави во судот или, пак, да 
одреди свој полномошник. Во спротивно, на истиот ќе 
му биде поставен привремен старател кој ќе ги заста-
пува неговите интереси се до правосилното окончува1ве 
на постапката и тоа преку Центарот за социјална ра-
бота во Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 163/95. (29) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 12454/ 

94, на регистарска влошка бр. 1—11711-О-СМ), го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешен и надворешно-тргов-
ски промет на Претпријатието за трговија на големо и мало, производ-
ство и градежништво „4 11Д КОВАЧ“ увоз-извоз Д.О.О. СкоиЈе, ул. 
„Зеничка“ бр 31-6. 

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 110109, 
110302, 110303, 110304 и 110909, во надворешно-трговски промет: фри-
шоп продавница 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12454/94. (12921) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12135/ 

^4, на регистарска влошка бр 1-54096-0-0-0, го заниша во судскиот 
регистар основањето на друштво со ограничена одговорност во при-
ватна сопственост и правото на вршење работи во надворешно-тргов-
ски промет на Претпријатието за трговија, производство и услуги „ДЕ-
МИРИ“ експорт-импорт д о о Гостивар, ул „Младен Симоноски“ бр 
37 V 

Претпријатието^ основано со акт за основање бр 1/1 од 30 09 1994 
година, а основач е Демири Јетон од Гостивар. 

Дејности 013022, 050301, 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, 090124, 090129, 090189, 090209, 110302, 1ШЗОЗ, 110304^ 
110309, 110909, во надворсшно-тр^скн пролет: ^31,0^70320 - о. 

Претпријатието во правниот' промет со трети лица настапува 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 Демири Јетон, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12135/94 (12917) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 11781/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54200-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во мешовита сопственост на Претпријатието за 
производство, промет и посредување „МАБУ" експорт-импорт д о о. 
Скопје, ул ,Ламе Груев“ бр 5/3 

Основачи на претпријатието се- Динко Иванов Грозев од Стара 
Загора, Иван Ганчев Георгиев од Стара Загора Илија Догазански од 
Скопје, Бул „АСНОМ“ бр. 26/2-2, и Тони Догазански од Скопје 

Претпријатието е основано со Договор за основање бр 01-1/1 од 
16.09.1994 година 

Дејности. 011313, 011315, 011729, 011820, 011920, 011930, 011941, 
011949, 013400, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080112, 080121, 080190, 080201, 080202, 110109, 110303, 110309, 
110909, во надворешно-трговски промет 070310, 070320, посредување и 
застапување во областа на прометот со стоки и услуги, консигнација, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
туристички работи со странство 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува 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 Тони Догански, 
в д. директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 11781/94 (12914) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 10761/ 
94, на регистарска влошка бр 1-54043-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на друштво со ограничена одговорност во при-
ватна сопственост и правото на вршење работи во надворешно-тргов-
ски промет на Претпријатието за трговија и услуги „БРА МЕК“ увоз-
извоз д о.о Скопје, ул. „Шндска" бр. 24/1-12. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 01 09.1994 
година, а основач е Ида Коцева - Боцевска од Скопје 

Дејности. 030003, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 07014О, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 
110909, во надворешно-трговски промет 070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува 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 Ида Коцева -
Боцевска, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 10761/94 (12915) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 12129/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53853-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на друштво со ограничена одговорност во при-
ватна сопственост и правото на вршење работи во надворешно-тргов-
ски промет на Претпријатието за трговија, комисиона продажба и 
услуги „ТОДИ-КОМ" експорт-импорт д.о.о Скопје, Бул. „Партизан-
ски одреди“ бр. 145/39. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 03 10.1994 
година, а основач е Тодиќ Снежана од Скопје. 

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, 
110302,110303,110304,110309,110902, 110903,110905, 110909, во надво-
решно-трговскн промет: 070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува 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 застанување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Тодиќ Снежана, 
директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 12129/94 (12916) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12321/ 
94, на регистарска влошка бр 1-54276-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото за вршење 
работи во надворешно-трговски промет на Претпријатието за трговија 
на големо и мало „АЛ-МА“ ц.о. увоз-извоз Скопје, ул „Коста Новако-
виќ“ бр. 20/4-11. 

Претпријатието е основано со акт за основање броЈ 01-94 од 
01 10.1994 година, л основач е Дојчиновски Кирил. 

Дејности: 01181, 011810, 011990, 012142, 012201, 012310, 012321, 
012322, 012421, 012611, 012622, 012623, 050100, 050209, 050301, 050302, 
060501, 060502, 060503, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 
07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021. 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 
090121, 090140, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 110909, 
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ко надворешно-трговски премет: 0703, 070310, 070320, меѓународна 
шпедиција, посредување и консигнациони работи во надворешно-тргов-
ски промет, застапување во надворешно-трговски промет, реекспорт, 
меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународно 
сообракаЈно-агенциски работи, малограничен промет со соседните 

земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија 
Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка и во свое име и за туѓа 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 ДОЈЧИНОВСКИ Кирил 
- директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 12321/94 ѕ (12913) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11575/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53456-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и правото на вршење работи во надворешно-
трговскиот промет на Претпријатието за производство, трговија и 
услуго , ОДИС“' експорт-импорт ДО.О Скопје, ул. „Букурешка“ бр. 
10/32. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/94 од 
20 09.1994 година, а основач е Камчев Димитар од Скопје, со м.бр. 
2810953450231 и рег. бр, 928663 од УВР Скопје. 

Дејности 013121, 013122, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
020110, 020140, 013500, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 07 )124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140 0'0150, 070211, 070212, 0702ЈЗ, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 0 0224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 090129, 090131, 110309, 110404, 
11040^. 110901,110903,110905,110909, во надворешно-трговскиот про-
мет- 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неограничени овластувања За своите обвр-
ските 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 Камчев Димитар, 
директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС , Срег бр. 11575/94. (12823) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 11245/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54119-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за услуги и трговија на големо 
и мало , АРБЕРИА“ експорт-импорт д о, о с Длапкин Дол, Кичево. 

Пре пријатното е основано со одлука за основање бр. 01/94 од 
15 09 1994 година, а основач е Рамадани Илми 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602,,06090, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 1/702119, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 090121, 
090123, 090129, 090131, 090139, 110301, 110309, 110909, 070310, 070320, 
посредување, застапување, претставтцптва, реекспорт, консигнација, 
меѓународен транспорт на патници и стоки, шпедиција, малограничен 
промет со Југославија, Грција, Бугарија и Албанија 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка За своите обврски 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 Рамадани Илми -
Дирек! ор, без офаничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 11245/94 (12824) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12041/ 
94, на регистарска влошка бр 1-53803-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како Д.О.О, и право на 
работење во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за про-
изводство, услуги и трговија на големо и мало „БЕНИ-Н" експорт-
импорт д о о . Кичево, ул „4-та Албанска бригада“" бр. 10, Кичево. 

. Скратен назив ППУТ „БЕНИ-Н" експорт-импорт д.о.о. Кичево. 
Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01/94 од 

25 09 1994 година, а основач е Димоски Бени од Кичево. 
Дејности. 013021, 013022, 013121, 013122, 050301, 050301, 060501, 

060502, 060503, 060601, 060602, 060900, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070115, 070116, 070117, 070118, 070119, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 07022^, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080129, 080190, 
080201, 080202, 090121, 090171, 090179, 110201, 110301, 1103()9, 110909, 
070310,070320, посредување, застапување, претставништва, реекспорт, 
меѓународен транспорт, шпедшртја, малограничен промет со. Југосла-
вија, ГрцнЈа, Бугарија и Албанија, консигнација 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свос 
име и за своЈа сметка За своите обврски во правниот промет со трети 
лица претпријатието одговара со целокупниот СВОЈ ИМОТ. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
Н1 внатрешниот и надворешниот трговски промет е Димоски Бени -
директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12041/94. к (12825) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12049/ 
9-П на регистарска влошка бр. 1-54143-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватната здравствена организација - орди-

нација по општа медицина - „Д-Р. СУЗАНА АТАНАСОВСКА“, с. 
Марино, Скопско, ул. „404" бр. 10. 

Основач на претпријатието е Сузана Атанасовска од Скопје, ул. 
„Боро Менков“ бр, 1-а/3-21, со л.к. бр. 1160491, и м.бр. 0603967425016. 

' / Дејности: 130120, амбулантно-поликЛиничка и диспанзер^ здрав-
ствена заштита, амбулаетно-поликлиничка работа, вклучувајќи и спе-
цијалистички консултации врз дијагностицирање, лекување, рехабили-
тација, нега и други видови медицинска помош, а која не е следена со 
сместување на пациентот во здравствена организација на здружен труд. 
Опфатена е и брзата помош. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот промет е Сузана Атанасовска со потполна одговор-
ност. , 

Претпријатието има неотраничени овластувања и целосна одговор-
НОСТОд Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12049/94. (12826) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12396/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53971-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето На Приватното претпријатие за производство, 
Промет, посредување и услуги „ГОЦЕ-КОМПАНИ" цо. увоз-извоз 
Крива Паланка, ул. „Моша Пијаде“ бр 122. 

Скратен назив: Претпријатие „ГОЦЕ-КОМПАНИ" ц.о увоз-извоз 
Крива Паланка ' 

Дејности- 050300, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, ДО0129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221:070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080110, 080112, 080119, 080120, 080121, 080129, 080200, 080201, 090110, 
090121, 090123, 090131, 09013^, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 
090179, 090181, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 012001, 012201, 
012310, 012321, 012322, 012666, 012623, 012820, 012830, 013021, 013022, 
013030, 013042, 013050, 013071, 013072, 013074, 013090, 013121, 013113, 
013114, 013115, 013119, 013200, 013400, 013500, 013904, 013909, 020110, 
020121, 020140, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 110905, 
110909, 120312, откуп на сурова кожа, сточарски и земјоделски произ-
води и др:, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, комиси-
они и консигнациони работи, посредување и застапување во областа на 
прометот и услуги, реекспорт и малограничен промет со: Албанија, 
Грција, Бугарија и Србија. Ј 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 28.09.1994 
година, а основач е Гоце Ѓорѓиевски. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Гоце Ѓорѓиевски, 
директор со неограничени овластувања 

Претпријатието има неограничени овластувања и целосна одговор-
ност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 12396/94. (12821) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11264/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54068-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и правото на вршење работи во надворешно-
трговскиот промет на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „АЦЕ“ ц.о. увоз-извоз ул. „Љуба Ивановиќ“ бр. 11-6. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/94 од 
05.09.1994 година, а основач е Андовска Катица од Скопје, со м.бр. 
2903966449028 и рег. бр. 1078766 од УВР Скопје. 

Дејности: 011315, 011316- 020140, 050100, 050201, 050301, 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, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090122, 090131, 090150, 
090171, 090172, 110109, 110909, во надворешно-трговскиот промет. 
070310,070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неограничени овластувања За ,своите обвр-
ските 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 Андовска Катица, 
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11264/94. (12822) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег;, бр. 12062/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53987-0-0-0, К) запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Центар за работно 
ангажирање на млади „ЦЕНТАР ЈУНИОР“ ц.о. Скопје, ул. „Ѓуро 
Стругар“ бр. 15-а. 

Центарот се организира со договор од 26.09.1994 година, а како 
негови основачи се Јавуваат: Стрезоски Ацо, Стрезоски Гуро и Тана-
скоска Лилјана од Скопје. 

Дејности: Работа која со оглед на процесот на трудот не се врши 
како постојана и непрекината работа а трае најдолго 30 денак работа 
која може да трае подолго од 30 дена но не повеќе од 60 во една 
календарска година во следниве случаи: работа во комисии кои се 
формираат врз основа на закон и други прописи, аквизитерски и инка-
саторски работа кои се вршат повремено, повремено изведување на 
настава на курсеви и семинари, краткотрајно дневно набљудување, 
мерење на' теренски станици во метеорологијата и хидрологијата, по-
времени помошни работи во теренските работења во геодетската деј-
ност, геолошките, археолошките, (идеолошките и слични истражу-
вања, повремено изведување на културноуметнички и забавни дејности 
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освен во угостителството ако таквиот труд на изведување не им прет-
ставува редовно занимање, продажба на среќки, печат и повремени 
публикации, примање на уплати за спортска прогноза, лото и томбола 
надвор од просторијата на претпријатието, работа во социјално хумани-
тарни организации што Ја вршат членовите на тие организации, сезон-
ска продажба на земјоделско прехранбени производи, предмети од до-
машна изработка, вршење на статистички истражувања, повремено и 
привремено вршење на работни задачи во земјоделството и шумар-
ството 

Неограничени овластувања за обврските што неможат да се нами-
рат од средствата на задругата одговараат задругарите еднократно во 
висина на СВОЈОТ основачки влог со целосна одговорност 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Гуро Стрезовски,^ д директор 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12062/94 (12829) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 11875/ 
94, на регистарска влошка бр 1-54084—0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и право на вршење ра-
боти во областа на надворешно-трговскиот промет на Трговското прет-
пријатие на големо и мало „ВИКИ - 72" ц о Скопје ул „Драгувити" 
бр 8-6 

Претпријатието е основано со акт за основање од 26 09 1994 го-
дина, а основач е Нафидова Трајанка од Скопје 

Дејности 0701, 07011, 0701 И, 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, 08012, 080129 , 080190, 
080201, 080202, 070310, 070320 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Нафидова Трајанка, директор без 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд воСкопЈе, Срег бр 11875/94 (12830) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 8562/ 
94, на регистарска влошка бр 1-53979-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното графичко-издавачко претприја-
тие „ПЕЧАТНИЦА НС" п о Скопје, ул „Орце Николов“ бр 79/3-17 

Дејности 013400, 0120312, 120311, 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. 110301, 110302, 110303, 110309, 110909, 07031, 
070310, 07032, 070320 

Основач и директор на Графичко-издавачкопго претпријатие „ПЕЧ-
АТНИЦА БС п о е Кам ши коска Олга од Скопје, со л к бр 936540 
издадена од ГСВР СкопЈе и м.бр 2706944455067. 

За основање и почеток со работа на претпријатието, основачот 
вложува 2 000,00 денари како основачки влог. Останатите средства ќе 
бидат дополнително вложени, ако за тоа има потреба 

Основачот има право да располага со добивка во целост, по прет-
ходно подмирување на законските обврски 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 8562/94 (12831) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12425/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54028-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
трговија на големо и мало „САВА44 ц о увоз-извоз Куманово, ул. 
„Лесковачка" бр 46/13 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 04 10 1994 
година, а основач е Сава Димковска од Куманово 

Дејности ,011741, 011742, 011743, 011749, 011791, 011792, 011793, 
011799, 011810, 011920, 011930, 011941, 011949, 011990, 012201, 012310, 
012321, 012323 , 012324, 012421, 012429, 012621, 012622, 012623, 012624, 
012699, 012830, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013033, 
013050, 013071, 013072, 013073, 013099, 013113 , 013114 , 013115, 013119, 
013121, 013122, 013400, 013909, 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 
020140, 030003 , 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060601, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124 , 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132,070140, 070150, трговија на мало 
со отпадоци, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, откуп на земјодел-
ски производи, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080113 , 080114, 080121, 080122, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090123, 099124, 090129, 090131, 09132, 
090133 , 090140, 090150, 090160, 090172, 090179, 090189, 090202, 090209, 
100399, 110301, 110302, 110303, 110309, 110902, 110903, 110905, 110909, 
во надворешно-трговскиот промет 070310, 070320, застапништво и по-
средништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, малограничен промет со Албанија, Грција, 
Бугарија и Р Србија, туристички работи во странство, меѓународна 
шпедиција 

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 надворепшиот трговски промет е Сава Димковска, 
без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 12425/94 (12832) 

Окружниот стопански суд во СконЈе, со решението Срег бр 12424/ 
94, на регистарска влошка бр 1-37595-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирма на Претпријатието Ја трговија на големо 
и мало ЈШКОРПИОН 94" ц о УВОЗ-ИЈВОЈ Куманово, ул „Гуро Ѓако-
виќ“ бр 10-а 

Претпријатието за трговија на големо и мало „ШКОРПИОН" ц о 
увоз-извоз Куманово, ул „Гуро Ѓаковиќ“ бр 10-а, Ја менува фирмата и 
во иднина ќе гласи Претпријатие за трговија на големо и мало „111-
КОРПИОН 94" ц о увоз-извоЈ Куманово, ул „Гуро Ѓаковиќ“ бр 10-а 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12424/94 (12833) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12383/ 
94, на регистарска влошка бр 1-54110-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење на 
работи на надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за произ-
водство, промет и услуги на големо и мало „В Н А “ ц.о увоз-извоз 
СкопЈе, ул „Тодор Чангов“ бр 57/10 

Основачи на претпријатието се Воранц 1ренчевски и Афродита 
Тренчевска и двајцата од СКОПЈС 

Дејности 090140, 090150, 090133, 011314 0126, 012611, 012612, 
080190, 110903, 110909, 110304 , 090189, 090160, 01П11, 012321, 012421 
012323 . 012613, 012614, 012615, 01262. 012621, 012622 , 012623 , 012624, 
01269, 012691, 012699, 012820, 012830, 013904 013909, 05020, 050201, 
050209, 05030, 050301, 050302, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 
070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 0^)124, 070125 070126, 070127, 
070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 0702, 07021, 070211, 
070212, 070213, 070219, 07022, 070221, 070223 , 070224, 070225, 070229, 
070250, 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 - целосно. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Воранц Тренчевски, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег бр 12383/94. (12834) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр. 12269/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-19768-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиште и проширувањето на дејност на Услуж-
ното, трговско претпријатие „ВЕСТ ТРИД44 ц.о. Скопје, ул ЈДрезден-
ска44 бр. 15/10 

Фирмата У.Т П „ВЕСТ ТРЕНД“ ц о Скопје, ул „Тале Христов" 
локал 5, СкопЈе, го менува седиштето на фирмата и во иднина седиш-
тето ќе биде на ул „Дрезде нека“ бр 15/10, СкопЈе. 

Дејност што се проширува е 110309, комисиона продажба на горе-
наведените деЈНОСТи 

Од Окружниот стопански суд воСкопЈе, Срег бр 12269/94 (12835) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12249/ 
94, на регистарска влошка бр 1-24294-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиште на Производното, услужно и трговско 
претпријатие на големо и мало „ДАМЕКС4 увоз-извоз д о о С?копје, 
ул ,Димитрија Чуповски44 бр. 1а/4-3 

Производното, услужно и трговско претпријатие на големо и мало 
,,ДАМЕКС44 увоз-извоз д.о о СкопЈе, ул „Леринска44 бр 13, го менува 
седиштето и во иднина ќе се води на ул „Димитрија Чуповски“ бр 1а/ 
4-3, Скопје 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12249/94 (12836) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12118/ 
94, на регистарска влошка бр 1-53849-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, транспорт, 
трговија, услуги и угостителство „X А М увоз-извоз ДОО Скопје, 
Бул. „Јане Сандански44 бр 37/3-4 

Основач и директор на претпријатието е Влатко Христовски од 
СкопЈе 

Дејности 011941, 012321, 012322, 012820, 012830, 013021, 013030, 
013400, 020121, 020140, 030003, 050301, 060501, 060502, 060503, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070224, 070222, 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080129 , 080190 , 080201, 080202, 
090171 090172, 090179, 110109, 220309, 110404, 110903, 110909, 070310, 
070320, продажба на странски стоки на консигнација, застапување и 
посредување во надворешно-трговскиот промет, застапување на стран-
ски фирми, реекспорт, малограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција 
и Албанија, превоз на стоки во меѓународен друмски сообраќај, превоз 
на патници во меѓународен друмски сообраќај 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12118/94 (12841) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 12196/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53879-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
туризам „ЖИЖИ" Д.О.О СкопЈе, Бул. „Јане Сандански44 бр 79/1-1. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 03.10.1994 го-
дина, а основач е Атанасовски Ненад 

Дејности- 011810, 011820, 011990, 013121, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219 
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070221, 070222, 070223, 070224, (Ј70225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080201, 080202^110309, 110909, 120190, 070310, 070320, 
малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Града, Албанија и 
Турција, застапување н посредување со странски фирми, реекспорт, 
комисиони и консигнациони 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 Атанасовски Ненад 
- директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12196/94. (12842) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10717/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53769-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење 
работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за тран-
спорт и трговија „МАРК ДАН“ ц.о. Скопје, Булевар „3 Македонска 
бригада“ бр. 21/3-4. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 01.09.1994 го-
дина, а основач е Орце Марковски. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 110309, 
100351, 110109, 100352, 100390, 110109, 110909, 07011, 070111, 070112, 
070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 
080201, 080202, во надворешно-трговскиот промет- 070310, 070320, по-
средување во надворешно-трговскиот промет, застапување на странски 
фирми, продажба на странска стока и консигнација, малограничен про-
мет со: Албанија, Бугарија, Грција и Србија, меѓународен превоз на 
патници и стока 

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 Орце Марковски, 
директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 10717/94 (12843) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12157/ 
94, на регистарска влошка бр 1-53867-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото за вршење 
дејности во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за про-
изводство, трговија и услуги „ФИЛИП-КОМПАНИ" д о о Скопје, 
Бул „АВНОЈ“ бр 50. 

Скратен назив на фирмата „ФИЛИП-КОМПАНИ" д о о Скопје 
Претпријатието е основано со одлука за основање од 03 10 1994 

година, а основач е Никола Стојановски од Скопје 
Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 011941, 011949, 
012613, 012622, 060501, 060502, 060503, 080121, 080129, 080190, 080201, 
080202, 110109, 110303, 110309, 110909, во надворешно-трговскиот про-
мет: 070260, 070310, 070320, реекспорт, застапување странски фирми, 
превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на пат-
ници во меѓународниот друмски сообраќај, услуги на меѓународна шпе-
диција 

Претпријатието има неограничени овластувања и потполна одго-
ворност 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Никола Стојанов-
ски, директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС, Срег бр 12157/94 (12844) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 11978/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53756-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, трговија, транспорт и шпедиција „НИКОЛА-АС“ д.о о 
експорт-импорт Куманово, ул. „Теофан Економов“ бр. 19. 

Скратен назив. Претпријатие „НИ КОЛ А-АС“ експорт-импорт 
д.о о Куманово. 

Претпријатието е основано со акт за основање 01-01 од 19.09 1994 
година, а основач е Боре Ѓорѓиевски 

Дејности 011312, 011319, 011390, 011710, 011721, 011729, 011949, 
011799, 012201, 013500, 020110, 020121, 020140, 050301, 050302, 060501, 
060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 

,070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080119, 080129, 080190, 080121, 080201, 080202, 090121, 090122, 090131, 
090132, 090133 , 090139, 090172, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 
110309, 110612, 110620, 110901, 110903, 110905, 110909, 012614, малогра-
ничен промет со. Бугарија, Грција и Албанија, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, работи на јавно ускладиштување, работи на меѓу-
народна шпедиција, застапување и продажба на странска стока од кон-
сигнациони складишта и вршење сервисни услуга на одржување на 
увезена опрема и трајните добра за лична потрошувачка - работи на 
посредување - работи на застапување - привремен увоз односно извоз 
на стока и опрема заради производство и пружање на услуги - работи на 
долгорочна кооперација, меѓународни агенциски работи. 

Претпријатието има неограничени овластувања и целосна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување и претставување на прегорија! ММ о 
е Ѓорѓиевска Будимка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11978/94. (12845) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12113/ 

94, на регистарска влошка бр. 1-23461-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен в 
надворешно-трговскиот промет на Претпријатието во мешовита соп-
ственост за надворешен и внатрешен промет на големо и мало „МАКО-
НАфТА" друштво со ограничена одговорност Скопје, ул. „Гоце Дел-
чев“ бр. 11. 

Се брише досегашниот застапник Никола Поповски - вршител на 
должност директор, со сите овластувања и одговорности определени со 
закон, а се запишува Љубомир Перуничиќ - вршител на должноста 
директор, со сите овластувања и одговорности определени со закон за 
застапување во внатрешен и надворешно-трговскн промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12113/94. (12867) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12826/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-318-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лице овластено за застапување на Градежното прет-
пријатие „ГРАНИТ“ со ц.о. Скопје, ул. „Велко Владови^" бр. 8. 

Се брише досегашниот застапник Тодор Иванов - генерален дирек-
тор, а се запишува Милковски Страшо - генерален директор, без огра-
ничување за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12826/94. (12868) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3750/ 
94, на регистарска влошка бр 1-14551, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Приватното претпријатие за услуги и трговија „МОТИ-
ВА“ увоз-извоз п о. Битола, ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 37/Ш9. 

Основач на претпријатието е Соња Каранфиловска - Тукиќ. 
Дејности. 090140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 

070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 030003, 110309, 110909, 110109, 080110, 080111, 080112, 080121, 
080129, 080190, 080201, 080202, 060501, 060502, 060503, 060602, 060601, 
110403, 070310, 070320, малограничен промет, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги на скла-
дирање на стоки, посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги 

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 
средства со полна одговорност 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Соња Каранфиловска - Тукиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3750/94. (12869) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр 3280/ 
94, на регистарска влошка бр 1-14302, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Приватното тропско претпријатие на големо и мало 
„ЛИДСТЕЛ" увоз-извоз п.о Демир Хисар, ул. „Битолска“ бр. 12. 

Основач на претпријатието е Стевче Стевановски од Демир Хисар 
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, 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 сите свои 
средства со полна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Стевче Стева доески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3280/94. (12870) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3762/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-14560, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Градежното, занаетчиско, трговско претпријатие 
„ХРИСТМАС" п.о. Битола, ул. „Прилепска“ бр. 62-а/18. 

Основач на претпријатието е Влатко Масалковсхси од Битола. 
Дејности: 013200, 013400, 013500, 013903, 013904, 013909, 020110, 

020121, 020131, 020140, 020302, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 
050302, 060101, 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 070310, 070320, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090140, 090171, 090209, 100101, 100102, 100103, 100200, 100352, 
110109, 110301, 110302, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110909, 
120311, 120350, 120305, 011315, 011316, 011319, 011320, 011390, 012001, 
012142, 012310, 012322, 012421, 012429, 01270, 012820, 012830, 013021, 
013022, 013030, 013041, 013044, 013050, 013072, 013073, 013113, 013114, 
013115,013119, 013121 

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. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр 3762/94. (12871) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3645/ 
94, на регистарска влошка бр 1-14502-0-0-0, го запиша во судскиот 
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регистар основањето на Приватното претпријатие за производство, 
промет на големо и мало, увоз-извоз „ДОЛНЕНЕЦ“ п.о Прилеп, ул 
„Борка Талески“ бр 174. 

Дејности: 012130, 012201, 012321, 012322, 013010, 013021, 030003, 
060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070127, 070129, 070130, 070132, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 
070221, 070223, 070224, 070225, 070229, 070250, откуп на земјоделски 
производи и жива стока, 070310, 070320, продажба на стоки од консиг-
национи складови на странска стока, меѓународен транспорт на стоки и 
услуги, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во проме-
тот со' стоки и услуги 

Претпријатието има неофаничени овластувања и целосна одговор-
ност г 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Трајаноски Сашо, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 3645/94 (12872) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 3509/ 
94, на регистарска влошка бр 1-6389, го запиша во судскиот регистар 
проширувањето на дејност на Приватното претпријатие за услуги и 
трговија на големо и мало „МИЛИНГ“ п.о. Битола, ул „Васко Каран-
гелевски - Ремо" бр. 5-24. 

Дејности: 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070Ј25, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226,070229,070230, 070240, 070260, 080201, 080190, 110309 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 3509/94 (12873) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 12312/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54204-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето па Приватното претпријатие „ЕРЧЕ" ц о ек-
спорт-импорт Скопје, ул. „157" бр. 38 

Претпријатието е основано со акт за основање од 22.09 1994 го-
дина, а основач е Ерденај Сулејмани од Скопје 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070211 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070310, 070320, 
080190, 080201, 080202,110109. 

ПретпрцатиеТо 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 
Ерденај Сулејмани, директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12312/94 (12874) | 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 12726/ 
на регистарска влошка бр. 1-22901-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на Претпријатието за промет „КОЛО СЕУМ" ек-
спорт-импорт п.о. Скопје, ул. „Радншанска" бр. И. 

Да се брише Тања Спасовска, директор, без ограничување 
Да се запише Владо Спасовски, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12726/94. (12875) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12232/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54274-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и мало, 
занаетчиски услуги, меѓународен транспорт и шпедиција „ЕКИ КО-
МЕРЦ41 ц.о. извоз-увоз Скопје, ул. „Фуштанска" бр. 0-а, нас. Ченто 

Основачи на претпријатието се: Јусуф Јукиќ и Изета Јукиќ од 
Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121. 0/0122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070211 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 

1 080202, 090121, 090122, 090123, 090131, 090132, 090139, 090140, 090150, 
090160, 09017^, 090201, 090202, 090209, 110309, 110909, 060502, 013121, 
013099, 110109, 110109,070310, 070320, соработка со домашни и стран 
ски кооперанти, меѓународна шпедиција и меѓународен превоз на стока 
и патници, продажба на странска стока на консигнациони складишта, 
реекспорт, вршење занаетчиски и градежни работи во странство. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Изета Јукиќ, ди-
ректор со неограничени овластувања и целосна одговорност 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12232/94 (12876) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12225/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-13208-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиште на Трговското и надворешно-тргов-
ското претпријатие „ХРОМОС" п.о. д.о о Скопје, ул „Беласица, бб, 
Скопски саем. 

Се менува седиштето „ХРОМОС" п.о. д.о о трговско и надво-
решно-трговско претпријатие Скопје, Скопски саем, ул „Беласица'4 

бб, и во иднина ќе биде на ул ,Ламе Груев“ бр. 5/3 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12225/94 (12877) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 11604/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53481-0-04), го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото на надворешен 
Промет на Претпријатието за трговија и услуги „КА ГСЕ" експорт-
импорт ц о о Скопје, ул „Боро Менков“ бр 1-а/3-12 

Основач на претпријатието е Владо Блажевски од Скопје 
Дејности 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121. 

070122, 070123. 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 

070132, 070140, 070Ј.Ѕ0, 0^)211 ,гЈ^0212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222^022^70224-670225, СГ70226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260,315309; 110909, 070310, 070320, посредување и услуги, 
реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, шпедиција, малограничен 
промет со. Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Владо Блажевски -
директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 11604/94. (12878) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 3597/ 
94, на регистарска влошка бр 1-14476-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Производното, трговско претпријатие „КО-МА-
КИМНЕКС" увоз-извоз п о Прилеп, ул „11-ти Октомври“ бр 182-а 

Основач на претпријатието е Љупчо Јованоски од Прилеп. 
Дејности 011313, 011314, 011315, 011319, 011320, 011390, 011413, 

011420, 012310, 012321, 012322, 012323, 012611, 012612, 012613, 012614, 
012615 , 012621, 012310, 012321, 012322, 012323 , 012611, 012612, 012613, 
012614, 012615, 012621, 012623, 012810, 012820, 012830, 013021, 013072, 
013121, 013400, 013500, 020110, 020121, 020140, 050301, 050302, 060501, 
060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080190, 080201, 080202, 090121, 090124, 090129, 090131, 090140, 090150, 
090160, 090171, 090189,090201, 110109,110909, 070310, 070320, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки 
од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и тури-
стички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, реекспорт, малограничен промет, комисиони работи. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име н за своја сметка со полни овластувања. За обврските направени во 
правниот промет со трети лица претпријатието одговара со соте свои 
средства со полна одговорност 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Љупчо Јованоски - директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3597/94. (12879) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3595/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-3928, ја запиша во судскиот регистар 
промената на фирма и проширувањето на дејност на Претпријатието за 
промет и деловни услуги „ДЕЛОВНА ТАЈНА“ увоз-извоз п о. Прилеп, 
ул „Наум Наумоски - Борче“ бр 2/18. 

Примената на фирма на претпријатието за промет и деловни услуги 
„СИЛАКО-КОМЕРЦ" увоз-извоз п о Прилеп, и новата фирма гласи 
Претпријатие за промет и деловни услуги „ДЕЛОВНА ТАЈНА“ увоз-
извоз п.о. Прилеп. 

Дејности. 011313, 011314, 011315, 011390, 011832, 011920, 011941, 
011949, 012310, 012321, 012322, 013021, 013022, 013072, 013121, 013400, 
013500, 020140, 050302 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 3595/94 (12880) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3720/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-14537, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Приватното услужно претпријатие „АРИ КОМЕРЦ“ 
п.о Охрид, ул. „Гоце Делчев“ бр 244. 

Основач на претпријатието е Дилавери Агим. 
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, 070310, 
070320, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, мало-
граничен промет, реекспорт, услуги на складирање на стоки, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпеди-
ција, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки 

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 
средства со полна одговорност 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Днлавери Агим 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр. 3720/94. (12881) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3644/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-14501, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Приватното услужно претпријатие „ДАШИ“ п.о 
Охрид, с Горенци 

Основач на претпријатието е Мирдаш Арифи 
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, 070310, 
070320, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, мало-
граничен промет, реекспорт, услуги на складирање на стоки, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпеди-
ција, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки. 

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 ( 
средства со полна одговорност 
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Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Мирдаш Арифи 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр 3644/94 (12882) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр. 3670/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-14508-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производното, трговско претпријатие „ПА-
РАДИЗО" увоз-извоз п о Прилеп, ул. „Мирче Ацев“ бр. 124. 

Основач на претпријатието е Горѓи Лозаноски од Прилеп. 
Дејности: 011313, 011314, 011315, 011319, 011320, 011390, 011413, 

011420, 012310, 012321, 012322, 012323, 012611, 012612, 012613, 012615, 
012621, 012623, 012810, 012820, 012830, 012830, 013021, 013072, 013121, 
013400, 013500, 020110, 020121, 020140, 050301, 050302, 060501, 060502, 
060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 
080201, 080202, 090121, 090124, 090129, 090131, 090140, 090150, 090160, 
090171, 090189, 090201, 110109, 110909, 070310, 070320, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички 
услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпе-
диција, реекспорт, малограничен промет, комисиони работи. 

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 
средства со полна одговорност 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Горѓи Лозаноски - директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр. 3670/94 (12883) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 3857/ 
94, на регистарска влошка бр 1-1713, го заниша во судскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Јавното, приватно претпријатие за по-
гребални услуги „ВЕЧЕН СОН“ д о о Битола, ул „Партизанска“ бр 
59/2 

Дејноста се проширува уште со производство на финални произ-
води од дрво, 012323 - производство на неспомнати производи од дрво и 
плута, калапи за чевларство, топуци, дрвени КЛИНЕЦ!, утешил и и за 
текстилна индустрија, стапови, закачалки и друга дрвена галантерија, 
чепови и други производи од плута, дрвостругарски производи, рамови 
за слики и огледала, мртовечки сандаци и друго, 012324 - производство 
на мебел, кошници и амбалажа од прачки и трска и други ситни пред-
мети од прачки, трска и рогозина 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3857/94 (12884) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 3754/ 
94, на регистарска влошка бр 1-14555, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието за угостителство и трговија на големо и 
мало, увоз-извоз „ЛО-МА-НИ44 с Долно Оризари, со п.о Битола 

Основач на претпријатието е Трајковски Гоце 
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, 080111, 
080112, 080119, 080121, 080122, 080190, 080129, 080201, 080202, 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 надворешниот трговски промет е Гоце Трајковски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр. 3754/94 (12885) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 3426/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-14380, го запиша во судскиот регистар 
,кисжањрто на Приватното претпријатие за трговија и услуги „10-ТИ 

ЈАНУАРИ" увоз-извоз п о Прилеп, ул „Кузман Јосифовски“ бр 109. 
Основач на претпријатието е Блажески Ѓорѓи. 
Дејности 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 

070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124 , 070125, 070126, 
070128, 070129 070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 

070214, 07019 , 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070229, 
070240, 070250, 0^0260 013121, 020110, 020140, 070310, 070320, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки 
ид консигнациони складови на странски стоки, угостителски и тури-
стички услуги, меѓународна шпедиција 

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 Блажески Ѓорѓи 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3426/94 (12886) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3631/ 
94, на регистарска влошка бр 1-14490, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија 
„АГАВА“ увоз-извоз п.о. Битола, ул „Сотир Брбевски44 бр. 52. 

Основач на претпријатието е Габриела Тот Даскаловска од Битола 
Дејности 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 070111, 

070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
0"Ч)1?7 070128 070129,070131,070132,070140. 070150,070211,070212, 

070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090201, 090209, 110302, 110303, 
110309, 110404, 070310, 070320, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги. 

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 Габриела Тот Даскаловска - директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр. 3631/94 (12887) 
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3468/ 

94, на регистарска влошка бр 1-14415, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„ПРОМ-МАРИКА44 увоз-извоз п о Охрид, ул. „8-ми март44 бр. 14. 

Основач на претпријатието е Тодор Петрушевски од Охрид, м.бр 
2102952430004 од УВР Охрид 

Дејности. 012521, 012522, 012611, 012614, 012622, 012810, 012820, 
012830, 011949, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226,070229,070250,080201,080202,110909,070310,070320, продажба 
на стоки од консигнациони складови, посредување и застапување на 
прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, малограничен 
промет. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка со полна одговорност. За обврските напра-
вени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со 
целокупниот свој имот со полна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Тодор Петрушев-
ски - директор 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр 3468/94 (12888) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр 3809/ 
94, на регистарска влошка бр 1-14593, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Приватната здравствена организација - социјалистичка 
ординација по педијатрија со советовалиигге „Д-Р. СЛАЃАНА КО-
ЛЕВСКА44 п о Охрид, ул. „Сирма Војвода44 бр. 103. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 15.10.19^ 
година, а основач е Д-р Слаѓана Колевска 

Дејност 130120 
Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка со полни овластувања За обврските напра-
вени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со 
целокупниот СВОЈ ИМОТ СО полна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатито 
е Д-р. Слаѓана Колевска, директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3809/94. (12, 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2161/94, 
на регистарска влошка бр. 1-11352-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Здравствената организација - СпециЈ ал источка ордина-
ција по хируршки болести „НИРВАНА“ п.о. Кочани, ул. „Ристо Симе-
онов4' бр 17. 

Скратен назив: „НИРВАНА44 п.о. Кочани. 
Основач на претпријатието е Апостоловски Павел од Кочани. 
Дејност: Специјалистички ординација по хируршки болести. 
Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 

е Апостоловски Павел - директор со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2161/94. (12890) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 3571/ ' 
94, на регистарска влошка бр 1-14472, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Приватното претпријатие на големо и мало, производ-
ство, услуги увоз-извоз „САН-МАРИ44 п о. Битола, ул „Едвард Кар-
дељ44 бр 11/30 

Основач на претпријатието е Димитриевски Марјан од Битола 
Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070224, 
670227, 070230, 070240, 070250, 070260, 080202, 080129, 110302, 110309, 
060501, 060502, 060503, 011292, 012201, 070310, 070320, посредување и 
застапување во прометот и услуги, меѓународна шпедиција, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, малограничен промет. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за СВОЈ а сменеа со полни овластувања. За обврските напра-
вени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со 
целокупниот СВОЈ ИМОТ СО полна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Димитриевски Марјан - директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр. 3571/94 (12)891) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 12595/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-52147-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирма и седиште на Трговското, приватно прет-
пријатие „ПАВАКС44 д.о о. Скопје, ул „Мито Хаџивасилев - Јасмин44 

бр. 36/11-10. 
Трговското претпријатие „ПАВАКС-ТРАДЕ“ д.о о. Скопје, ул. 

„Јане Сандански44 бр 78/1-12, ја менува фирмата и седиштето и во 
иднина ќе гласи: Трговско приватно претпријатие ,,ПАВАКС'4 д.о о 
Скопје, ул „Мито Хаџивасилев - Јасмин'4 бр 36/11-10 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12595/94 (12892) 
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Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр. 12463/ 
94, на регистарска влошка бр 1-2242-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување на Општестве-
ното претпријатие за производство на режана граѓа, плочи и други 
финални производи од дрво, дрвно индустриски комбинат „СТРАШО 
ПИНЏУР" ц о Кавадарци, ул „Индустриска“ бр 23 

Се брише'досегашниот застапник дипл шумарски инжинер Баку-
левски Живко, директор, без ограничување, а се запишува дипл прав-
ник Змејковски ИлиЈа, в д. директор, без ограничување 

Дипл правник Змејковски Илија - раководител на општо кадров-
ски сектор овластен е за застапување на претпријатието пред сите 
судови и државни органи на Р М. без ограничување 

Од Окружжниот стопански суд воСкопЈе ,Срег бр 12463/94 (12893) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег бр 1 2 8 9 7 / 
9 4 , на регистарска влошка бр 1 - 2 1 0 3 9 - 0 - 0 - 0 , го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешен промет и промената 
на лице овластено за застапување на Претпријатието за производство и 
трговија на големо и мало „ФИЛИТРЕЈД" увоз-извоз д о о Скопје, ул 
„ 9 0 " бр 2 

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со 080111, 
080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080122, 080129, 080190 

Се брише досегашниот застапник Филиповски Драги - директор, 
без ограничување, а се запишува Спирев Благоја - директор, без огра-
ничување за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12897/94 (12894) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 11225/ 
94, на регистарска влошка бр 1-53856-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Стопанската дејност на здружението Кошар-
карски клуб „ТИКВЕШ“ Кавадарци. 

Дејности 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070132, 
070140, 070150, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080190,080201, 080202 

Кошаркарскиот клуб во“ правниот промет со трети лица настапува 
во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, За обвр-
ските направени во правниот промет со трети лица кошаркарскиот 
клуб одговара со сите свои средства со целосна одговорност 

Лице овластено за застапување и претставување на кошаркарскиот 
клуб е Бебеџаков Гоко, в д директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 11225/94 (12895) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12490/ 
на регистарска влошка бр 1-11174-0-0-0, ја запиша во судскиот 

регистар промената на Претпријатието за производство, трговија и 
и услуги „ЕВ-БИ" експорт-импорт ц о СкопЈе, ул „Струмичка“ бр 16/ 
Скопје 

Претпријатието во внатрешен промет се проширува со 011314, 
с- 012614, 012621, 013113, 013114, 013115, 013121, 013122, 020110, 

Л, 020129, 020131, 020139, 020140, 060501, 00502, 060503, 060601, 
120, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 110109, 110902, 110903, 

110909, во надворешно-трговскиот промет: со комисиона продажба, 
консигнација, малограничен промет со. НР Бугарија, Грција, Албанија 
и СР Југославија, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и пат-
ници, меѓународна шпедиција 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12490/94 (128%) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12626/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-1565-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешно-трговски промет на Општественото претпријатие за про-
изводство и промет на готови текстилни и други производи „СКОП-
СКИ ТЕКСТИЛ“ ц.о. Скопје, ул „Гале Христов" бр 2. 

Се брише досегашниот застапник Кузмановска Радица - в.д. дирек-
тор, без ограничување, а се запишува Трајковски Крсто - директор, без 
Ограничување за застапување во внатрешен и надворешно-трговски 
промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12626/94 (12897) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 9959/ 
94, на регистарска влошка бр 1-54380-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало, 
извоз-увоз и услуги „СУПЕР-МАК-ЛЕДИ“ д о о Скопје, ул „АВНОЈ" 
бр 12/1-22 

Дејности 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 
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, 070310, 070320, 
110309, 110909 

Претпријатието има неограничени овластувања и целосна одговор-
ност 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Лазар Алексов -
директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 9959/94 (12898) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12786/ 
94, на регистарска влошка бр 1-41007-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиште и СВОЈСТВО на лице за застапување на 
Студиото маркетинг „СМС С“ ДОО 'Скопје, ул „Васил Главинов“ бб 

Се запишува СВОЈСТВО на лице овластено за застапување во внатре-
шен и надворешно-трговски промет на Николиќ Жаклина - в.д дирек-
тор, без ограничување, и во иднина ќе има СВОЈСТВО на директор, без 
ограничување 

Досегашното седиште на претпријатието од ул „Васил Главинов“ 
бб, Скопје, се менува и во иднина ќе се води на ул ,Даме Груев“ бр. 14, 
СкопЈе 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12786/94 (12899) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 11866/ 
94, на регистарска влошка бр 1-43185-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на правниот облик на фирмата и проширување на 
деЈност во внатрешен промет на Претпријатието за трговија, туризам и 
маркетинг „ИНТЕРМЕДИА" ц.о експорт-импорт Скопје, ул „Огњан 
Прица' бр 16/1-17 

Се менува правниот облик на претпријатието за трговија, туризам и 
маркетинг „ИНТЕРМЕДИА" ц о експорт-импорт Скопје, ул. „Огњан 
Прица“ бр 16/1-17, и во иднина ќе гласи. Претпријатие за трговиЈа, 
туризам, маркетинг и издавачка дејност „ИНТЕРМЕДИА" експорт-
импорт д о о Скопје, ул „Огњан Прица“ бр 16/1-17. 

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со- 120311 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 11866/94 (12900) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 11529/ 
94, на регистарска влошка бр 1-53714-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за надворешна и внатрешна 
трговија, производство, угостителство, туризам и услуги „ЏОВАНИ 
КОМПАНИ“ д о.о Скопје, ул „Вера Циривири" бр 29 

Дејности 060502, 060503, 060601, 060602, 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, 080190, 080210, 080202, 
090131, 090132, 090139, 011949, 012611, 012612, 012624, 012622, 012623, 
012691, 012699, 013901, 013909, 110402, 110403, 1 1 0 4 0 4 , 110620, 110903, 
110905, 110909, 070310, 070320, застапување, посредување, реекспорт, 
консигнација, комисиони работи, малограничен промет со' Бугарија, 
Албанија, Грција и СР Југославија 

Основач на претпријатието е Лазо Блажевски од Скопје. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за СВОЈ а 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 Лазо Блажевски, 
без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 11529/94. (12901) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр 12626/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54218-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост со право за надворешно -
трговски промет на Трговското, услужно претпријатие „АНДРОМЕ-
ДА" увоз-извоз ц о Гостивар, ул „Васил Василевски“ бр 8 

Претпријатието е основано со акт за основање 01/94 од 19 08 1994 
година, а основач е 1 рајков Мирослав 

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, 080201, 080202, 
080190, 060501, 060502, 060503, 110309, 110903, 110909, 110302, 110404, 
05020, 050302, 011941, 012201, 012321, 012322, 110101, 00131Ј, 070310, 
070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своЈа сметка со целосна одговорност 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Трајков Мирослав, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 126^6/94. (12902) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 12839/ 
94, на регистарска влошка бр 1-33696-0-0-0, Ја запиша во судноно 
регистар промената - истапување на основач на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „КВАЗАР" изноз-увоз д о о С копЈе 
ул „Мито Хаџивасилев - Јасмин4' бр 40/10 

Од претпријатието истапуваат основачите Зоран Узунов од Скопје 
од 13 10 1994 година и Звонко Ивановски од Скопје од 13.10.1994 год. 

Од Окружниот стопански СУД во Скопје, Срег. бр.12839/97 (1290Ј) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 12283/ 
94 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за 
промет и угостителство „ВЕ-ИСС КОМПАНИ експорт-импорт доо 
Тетово, с Камењане 

Основач на претпријатието е Велирами Исени од с. Камењане. 
Тетово 

Дејности 013021, 013022, 013121, 060501, 060502, 06О503, 070)11, 
070112 , 0701 П, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, (ГШ^, 0701-6 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132. 070140 070150 (Г021Ј, 0'021? 
070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 070221, 0/11225, 07Ш26 
070227 , 070229 , 070230, 070240, 070250, 070260, 08012 К 080129 080Ј90 
080201, 080202, 090171, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своЈа сметка За обврските направени во правниот промет 
со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства 
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Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Велирамн Исени -
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12282ЛМ (12904) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 12286/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-33696-0-ЧМ), ја запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет и угостителство 
„АС КОМПАНИ“ експорт-импорт с Камењане, Тетово 

Основач на претпријатието е Џеват Рустеми од с Камењане, Те-
тово. 

Дејности: 013021, 013022, 013121, 060501, 060502, 060503, 070111, 
070112, 0701 О, 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, 090171,110304, 110309, 110909,070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува 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 Џеват Рустеми, 
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12286/94. (12905) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12285/ 
94, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за 
промет и производство Ј Џ. КОМПАНИ“ експорт-импорт д.о.о Те-
тово, с. Боговиње. 

Основач на претпријатието е Јусуф Џафери од с. Боговиње, Те-
тово. 

Дејности 013021, 013022, 013121, 060501, 060502, 060503, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227 , 070229, 070230, 070240, 0702)0, 070260, 080121, 080129, 080190, 
080201, 080202, 090171, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за СВОЈ а 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 Јусуф Џафери -
директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 12285/94 (12906) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 11300/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53890-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење на , 
надворешно-трговски промет на Производното, трговско, транспортно 
претпријатие „БИМИ-ТРАНС" увоз-извоз д о о Кавадарци, ул „Егеј-
ска44 бр. 4. 

Скратен назив- ПТТП „БИМИ-ТРАНС“ увоз-извоз д.о о Кава-
дарци 

Основач на претпријатието е ИлнЈа Мирчев од Кавадарци 
Претпријатието е основано со акт за основање. 
Дејности: 012611,013200,002011,02011,020121,020201,0701, 07011, 

070111, 070112, 070114, 07012, 070123, 070124 , 070132, 070140, 070150, 
070121, 070129, 0702, 07021, 070211, 070212, 070219, 070240, 070260, 
070213, 07022, 070230, 070221, 070225, 08010, 070250, 060501, 060502, 
060503, 110909, 080190, 110301, 110309, 090121, 070310, 070320, посреду-
вање и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, меѓународен транспорт, шпедиција 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува 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 Илија Мирчев, 
директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег бр 11300/94 (12907) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12283/ 
94, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за 
промет и угостителство „ЕРНА КОМЕРЦ“ експорт-импорт д о о. Те-
тово, с. Камењане. 

Основач на претпријатието е Наил Рустеми од с Камењане, Те-
тово. 

Дејности. 013021, 013022, 013121, 060501, 060502, 060503, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 
080201, 080202, 090171, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува 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 Наил Рустеми -
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12283/94. (12908) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12284/ 
94, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за 
промет и угостителство „МЕМОРИ КОМПАНИ“ експорт-импорт 
д.о.о. Тетово, с. Камењане. 

Основач на претпријатието е Евзаљ Рустеми од с. Камењане, Те-
тово 

Дејноста- 013021, 013022, 013121, 060501, 060502, 060503, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070220, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260,080121, 080129, 080190, 
080201, 080202, 090171,110304,110309,110909,070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува 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 н претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Евзал Рустеми -
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12284/94. (12909) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Сјрег. бр. 11349/ 

94, на регистарска влошка бр. 1-54046-0-0-0, го " " во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото ца вршење 
надворешно-трговски промет на Претпријатието за угостителство, ту-
ризам и трговија „АНА-МАРИЈА" експорт-импорт д.о.о. Титов Велес, 
ул. „Благој Ѓорев“ бр. 44/П. 

Скратениот назив гласи: „АНА-МАРИЈА" д.о.о. Титов Велес. 
Претпријатието е основано со одлука за основање од 12.09.1994 

година, а основач е Апостолов Александар од Титов Велес. 
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, 
080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 
080190, 080201, 080202, 110900, 110301, 110302, 110309, 060601, 060602, 
060606, 110109, во надворешно-трговски промет: 070310,070320, заста-
пување на странски правни и физички лица, реекспорт, консигнациона 
продажба, посредување и 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 сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Апостолов Алек-
сандар, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11345/94. (12990) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 120991 
94, на регистарска влошка бр. 1-54201-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето како Д.О.О, на Претпријатието за производство, 
промет, услуги и експорт-импорт „ЕФС-КОМЕРЦ" д.о.о. Скоше, ул. 
„157" бр 38 

Претпријатието е основано со одлука за основање на ден 30.09.1994 
година, а основач е Сулејмановски Енвер од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070122, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
012321, 012322, 012613, 012623, 012820, 012830, 020110, 020121, 020131, 
020140, 030003, 060501, 060502, 060503, 060601, 080190, 080201, 080202, 
090121, 090122, 090123, 090131, 090132, 090139, 090140, 090150, 090160, 
090181,110109,110302,110303,110909,110309, во надворешно-трговскм 
промет: 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување в претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот \ трговски промет е Сулејмановски 
Енвер, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12099/94. (12991) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12098/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54149-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето како д.о.о. на Претпријатието за производство, 
мамет, услуги и експорт-импорт „АЗЛК-КОМЕРЦ" д.о.о. Скопје, ул. 
„Македонска преродба“ бр. 70. 

Претпријатието е основано со одлука за основање на ден 29.09.1994 
година, а основач е Стефковски Ивица од Скопје. 

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, 
012321, 012322, 012613, 012623, 012820, 012830, 020110, 020121, 020131, 
020140, 030003, 060501, 060502, 060503, 060601, 080190, 080201, 080202, 
090121, 090122, 090123, 090131, 090132, 090139, 090140, 090150, 090160, 
090181,110109,110302,110303, 110909,110309, во надворешно-трговскн 
промет: 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува Во свое 
име н 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 Стефковски 
Ивица, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12098/94. (12992) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11025/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54066-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
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промет, производство и услуги „РИКИ“ д о о Скопје, ул „Трета Ма-
кедонска ударна бригада“ б б 

Претпријатието е основано со акт за основање бр 1/94 од 
05.09.1994 година, а основач е Бинов Ристе од Скопје 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070126, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070219, 070226, 070229, 070250, 
013022,013021, 013121, 013122, 110309, 110903,110905, 110909, откуп на 
огревно дрво, земјоделски производи, шумски производи, печурки, ле-
ковити билки, сточарски производи, јајца, стара хартија, јагниња. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Бинов Ристо 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 11025/94 (12993) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12627/ 
94, на регистарска влошка бр 1-54217-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „МЕТАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ" извоз-увоз д о о Скопје, ул „Даме 
Груев“ бр 1/3-7 

Скратен назив „МЕТАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ" експорт-импорт д о о 
Скопје 

Претпријатието е основано со одлука за основање број ПП 01-1/ 
1-94 од 07 10.1994 година 

Основач на претпријатието е Александар Скалевски од Скопје, со 
л.к рег бр. 776023 и м бр 0709947450092 

Дејности 011710, 011749, 011832, 011941, 012201, 013021, 0130^2, 
013011, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013500, 013909, 030003, 
050301, 050302, 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, 080201, 080202, 090131, 090132, 
090139, 090171, 090182, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110402, 
110404, 110909, во надворешно-трговски промет: 070310, 070320, заста-
пување на странски физички и правни лица, посредување и Застапување 
во прометот на стоки и услуги, долгорочна производствена коопера-
ција, угостителски и туристички услуги, извоз-увоз на стоки и услуги во 
малограничниот промет со соседните земји Грција, Бугарија, Србија и 
Албанија 

Претпријатието има неограничени овластувања и целосна одговор-
ност 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Александар Ска-
левски, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12627/94 (12994) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 7415/ 
94, на регистарска влошка бр 1-54055-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Здравствената организација - Ординација по 
општа медицина „МИРАЏ“ ц о с Арачиново, Скопје 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 10 06 1994 
година, а основач е Ариф Осман од с Орланце. 

Дејности. 130120 
Здравствената организација во правниот промет со трети лица 

истапува во свое име и за своја сметка За обврските направени во 
правниот промет со трети лица здравствената органи-зација одговара со 
целокупниот имот 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот трговски промет е Ариф Осман, директор со неограни-
чени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС, Срег бр 7415/94 (12995) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 11003/ 
94, на регистарска влошка бр 1-54065-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија на големо и мало „СТОЛАР-ПРОМ" увоз-извоз д.о о Гости-
вар, ул „Беличица“ бр 105-а 

Дејности 011390, 011832, 011920, 011930, 011941, 011949, 012001, 
012002, 012111, 012150, 012201, 012202, 012203, 012310. 012321, 012323, 
012324, 012421, 012429, 013500, 050301, 050302, 060502, 070111, 070112, 
070113, 070114 , 070121, 070122, 070123, 070124 , 070125 , 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070260, 
080190, 080201, 080202, 090110, 090123, 090124 , 090131, 000140, 090160, 
090171, 090179, 090189, 09(1201, 090209, 110301, 110304, 110309, 110909, 
во надворешно-трговски промет 070310, 070320, посредување и заста-
пување, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција, 
малограничен промет со сите соседни земји Бугарија, Грција, Алба-
нија и СР Југославија 

Претпријатието има неограничени овластувања и целосна одговор-
ност 

Лице овластено за застапување и претставување на пре-шриЈатието 
во внатрешниот и надворешниот зрговски промет е Мурат Бешири -
директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 11003/94 (129%) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег “бр 12009/ 
94, на регистарска влошка бр 1-53789-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија на големо и мало „ПИРЕЛИ“ експорт-импорт д о о Гостивар, 
ул „Враќа 1 иноски“ бр 208 

Дејности 012623, 013021, 013072, 020201, 030003, 050209, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124 , 070125, 070127, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213 , 070219, 070221, 070222, 
070227,ч070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 
090110, 090121^090123, 090124, 090131, 090160, 090171, 090179, 090189, 
090201, 090209,110301, 110302, 110304, 110309,110903, 110909, во надво-
решно-зрговски промет 070310, 070320, посредување и застапување, 
консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција, мало-
граничен промет со сите соседни земЈИ Бугарија, Грција, Албанија и 
СР Југославија 

Претпријатието има неограничени овластувања и целосна одговор-
ност 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Шенази Селими -
директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12009/94 (12997) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12143/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54153-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „ТЕХНО - 1" д.о.о Скопје, ул. „Илинденска“ бб. 

Дејности: 110404, 110401, 110402, 110403, 110611, 110942, 110620, 
110909, 050302, 011320, 070224, 070114, 110905 , 060503, 110302, 110303, 
110309, 110902, 110909, аквизиција, застапување на странски фирми, 
060501, 060502, 060601, застапување на странски физички и правни 
лица, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, посре-
дување и реекспорт, комисиона и консигнациона продажба, малограни-
чен промет со. Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, аквнзи-
ција, изведување на инвестициони работи во странство, услуги на меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки 
во друмскиот сообраќај 

Основачи на претпријатието се- Поповски Александар од с. Ши-
шево, Скопје, Гошев Зоран, ул „Локов'' бр 5, Скопје, Игњачгов Лазар, 
ул „Жданец“бр 36-а, Скопје, и Поповски Паскал, ул „Ѓорче Петров“ 
бр 265-1/1, Скопје 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка со целосна одговорност 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Поповски Александар, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12143/94 (12910) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 11877/ 
94, на регистарска влошка бр 1-54085-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на друштво со ограничена одговорност на Прет-
пријатието за производство, промет и услуги ,ТАЛАСИ“ д о о Скопје, 
ул „Славчо Стојменов“ бр 18. 

Дејности 013010, 013021, 013022, 013030, 013041. 013042, 013043, 
0П113 , 013114, 013115 , 013122 020110, 020129 , 020131, 020140, 020302, 
030004 , 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070121, 070122, 070123, 070124 , 070126, 070127 . 070128, 070129, 070132, 
070140 , 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 080121, 080122, 080190, 
090121, 090131, 110302, 110303, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320 

Претпријатието во правниот промет го трети лица настапува 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 
е Митрулова Душанка 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС, Срег бр 11877/94 (12911) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12607/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-32859-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешен промет на Приват-
ното, трговско претпријатие „ЕУРО ТРАДЕ" ц о експорт-импорт Те-
тово, ул „И Р Лола“ бр 22 

Дејноста се проширува со 050209 - изградба на останатите објекти 
на нискоградба, 050301 - поставување, поправка и одржување на граѓе-
винска инсталација, 050302 - завршни и занаетчиски работи извршени 
на изградба на нови и одржување на постоечките станбени и други 
згради и објекти 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12607/94 (12912) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12462/ 
94, на регистарска влошка бр 1-54010-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„ТОНКА-К ОМЕРИ," експорт-импорт д о.о Скопје, ул „Маршал Ти-
то44 бр. 76, с Арачиново 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 
070129, 090209, организирање билијард игри и забавни видео игри со 
помош на автомати 

Претпријатието во правниот промет со трети лица има неограни-
чени овластувања и потполна одговорност 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Стојановски Тони од Скопје 

Од Окружниот стопански суд во Скоп1е, Срег бр 12462/94 (12923) 
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Окружниот стопански суд во СКОПЈЕ СО решението Срег бр 12136/ 
94, на регистарска влошка бр 1-53862-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на друштво со ограничена одговорност во при-
ватна сопственост и правото на вршење работи во надворешно-тргов-
ски промет на Претпријатието за трговија, производство, туризам и 
услуги „ЕУРО-ЕКСПРЕС" експорт-импорт д о о с Здуње, Гостивар 

Претпријатието е основано со акт за основање бр 1/1 од 30 09 1994 
година, а основач е Бајрами УмурлиЈа од с Здуње, Гоствивар 

Дејности 013021, 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, 090171, 110109, 110302, 110303, 110304, 
110309,110903, 110905,110909, во надворешно-трговски промет 070310, 
070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува 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 застанување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Бајрами УмурлиЈа, 
директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12136/94 (12918) 

Окружниот стопански суд во СКОИЈС, со решението Срег бр 12456/ 
94, на регистарска влошка бр 1-9113-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешен и надворешно-тргов-
ски промет на Претпријатието за производство, транспорт, трговија на 
големо и мало „ЗААС ТРАНС КОМЕРЦ“ ц о експорт-импорт Кума-
ново, ул. „Никола Тесла“ бр. 52 

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со 080129 и 
110304, во надворешно-трговски промет меѓународна шпедиција и 
транспорт на стоки и патници, застапништво и посредништво, реек-
спорт, консигнациона продажба и туристички работи со странство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12456/94. (12919) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12455/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-49941-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар истапувањето на основач и промената на лице овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешно-трговски промет на Прет-
пријатието за трговија, производство и услуги со менувачница „БА-
НИЦА-КОМПАНИ" експорт-импорт д.о о. Гостивар, ул. „Борче Јо-
ваноски“ бр. 84 

Со одлука од 1 10 1994 година од претпријатието истапува основа-
чот Ибраими Бајрамали од Гостивар 

Се брише Ибраими Бајрамали, директор, без ограничување а се 
запишува нов Муарем и Умрли, директор, без ограничување за застапу-
вање во внатрешен и надворешно-трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12455/94 (12920) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 12453/ 
94, на регистарска влошка бр 1-54008-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на друштво со ограничена одговорност во при-
ватна сопственост и правото на вршење работи во надворешно-тргов-
ски промет на Производното, трговско и услужно претпријатието „ГО-
БЛЕН“ експорт-импорт д о о с Врапчиште, Гостивар. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр 1/1 од 05 09 1994 
година, а основач е Фејзулаи Ељаз од с Врапчиште, Гостивар 

Дејности 011211, 011212, 011219, 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, 090110, 090189, 110302, 110303, 110304, 
110309,110903,110905,110909, во надворешно-трговски промет 070310, 
070320 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува 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 Фејзулаи Елез, 
директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12453/94 (12922) 
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Се огласуваат за неважни следите печати; 

Правоаголен печат под назив: „СТД „Ане-Кико" 
Г.Т.Ц кат I, секц. II локал 7 Атанасовска Маргарита“. 

(296) 
Округли печат под назив: „Претпријатие за произ-

водство, трговија и услуги „Проботан Комерц“ уво-
з-извоз со п.о. Св. Николе“. (297) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Решение за вршење на компензациона работа со 
странство бр. 18-10714/2-94 издадено од Министер-
ството за односи со странство на ден 25.Х.1994 година, 
на „Јафа промет“ експорт импорт, Ресен. (298) 

Пасош бр. 363282/94 издаден од УВР Кичево на име 
Ружди Усеини, с. Зајас, Кичево. (309) 

Пасош бр. 0055702 од 23.VI. 1993 година издаден од 
УВР Крива Паланка на име Митов Милан, с. Коноп-
ница, Крива Паланка. (299) 

Пасош бр. 0114665 од 12.Х1.1993 година издаден од 
ОВР Виница на име Димитров Стоил ул. „Љупчо Сан-
тов“ бр. 12, Виница. (300) 

Пасош бр. 0007861 ,од 18.ХП.1992 издаден од ОВР 
Виница на име Атанасов Марјанчо, с. Јакимово, Ви-
ница. (301) 

Пасош издаден од ОВР“ Крива Паланка на име 
Трајчевска Радица, с. Конопница, Крива Паланка. (302) 

Диплома од III степен издадена од Гимназија 
„Моша Пијаде“ на име Ристовски Диме, ул. „8-ми Ок-
томври“ бр. 155, Крива Паланка. (303) 

Свидетелство за VIII одделение издадени од ЦОУ 
„Васил Главинов“ Титов Велес на име Ѓорѓиева Весна, 
ул. „Вардарска“ бр. 22, Т. Велес. (304) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од ЦУ 
„Христијан Тодоровски Карпош“ с. Ранковце на име 
Јакимовски Тихомир, с. Ранковце, Крива Паланка. 

(305) 
Свидетелство за I година издадено од УСО „Горче 

Петров“ Крива Паланка на име Михајловски Бобан, с. 
Ранковци - Крива Паланка. (306) 

Работна книшка издадена од Општина Крива Па-
ланка на име Митов Милан, с. Конопница, Крива Па-
ланка. (307) 

Лична карта издадена од ОВР Прилеп на име Па-
влески Злате, с. Славеј, Прилеп. (308) 

Пасош бр. 186102 издаден од 23.11.1994 година од 
УВР Струга на име Јаја Бесник, с. Заграчани, Струга. 

(309) 
Пасош бр. 182152/94 издаден од УВР Тетово на име 

Накшие Асани, ул. „Ван Вардарска“ бр. 46, Тетово. 
Пасош бро. 0216770 издаден од ОВР Дебар на име 

Скара Шкелќим, ул. „15 Корпус“ бб, Дебар. (313) 
Пасош бр. 0365240 издаден од ОВР Дебар на име 

Нагим Фетовски, Дебар. (314) 
Пасош бр. 164641 издаден во Тетово на име Емине 

Асани, ул. „Вон Вардарска“ бр. 9, Тетово. (311) 
Пасош бр. 0245915 издаден од ОВР Тетово на име 

Селмани Меџаит, с. Добарце, Тетово. (312) 
Работна книшка издадена од Завод за вработување во 
Скопје, на име Дејан Џамбазов, Скопје. 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Сг. бр. 903/94 од 
19.1.1995 година, отвори стечајна постапка над Кожна конфекција „Мо-
да“ ДОО Битола и за стечаен судија го определи судијата Коста Споа, а 
за стечаен управител Тодор Димитровски дипломиран економист од 
Битола. Со огласот објавен на огласната табла на судот на 19.1.1995 
година ги повикува доверителите да ги пријават своите побарувања на 
стечајниот совет со поднесок во 2 примероци со доказите и вирманската 
управа за такса од 30,00 денари на жиро сметка 40300-840-002-3338 во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот за отворањето на стечајната 
постапка во „Службен весник на РМ“ кои ќе се испитаат на 6 III. 1995 
година во 10,30 во овој суд, а должниците недоложно да ги измерат 
своите долгови. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (136) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1292/94 
од 1.ХП.1995 година, отворена стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие СЛОМИКО од Скопје, ул. „Пролетерски“ бр. 37/1-6. 

За стечаен судија е одредена Катица Готева, судија при ОВОЈ суд. 
За стечаен управник е одреден Јован Михајловски од Скопје, ул 

„Костурска“ бр. 1/3/2, телефон 277-379. 
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 17.1.1995 година во 9,30 часот соба броЈ 60 
при Овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (137) 
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Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1238/94 
од 11. I 1995 година, отворена стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за промет на стоки и услуги увоз-извоз „БОНИ КОМЕРЦ“ од 
Скопје, ул. „Прашка“ бр. 26-6. 

За стечаен судира е одредена Јелица Серафимовска, суди ЈА при ОВОЈ 
суд 

За стечаен управник е одреден Илзда Заковски од Скопје, ул. ЈРуз-
велтова" бр. 54, телефон 741-545 

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.1995 година во 9,00 часот соба броЈ 
154 п р и ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (139) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението II Ст бр. 1508/ 
94 од 12 XI 1995 година, отворена стечајна постапка над должникот 

ППУ „МАК ИТАЛИ" од Скопје, ул „Владимир Комаров“ бр 03-3-822 
За стечаен судиЈа е одреден Бранко Ордановски, судиЈа при ОВОЈ 

суд 
- За стечаен управник е одреден Иван Зомбра од Скопје, ул „Пек-

љане" бр 17, телефон 310-723 
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 13 III 1995 година во 8 часот соба брОЈ 83 
п р и ОВОЈ с у д 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (140) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр 539/94 од 19.1Х.1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот П.Т „ЦЕНТРОХЕМИЈА“ од СкопЈе, ул. „Подграѓе" бр. 
22 

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при ОВОЈ' 
суд 

За стечаен управник е одреден Иван Зомбра ул. „Пекллне" бр. 17, 
телефон 310-723. 

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 13.П 1995 година во 9 часот, соба број 83 
п р и ОВОЈ с у д . 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе. (141) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
јО. бр 1361/94 од 14.ХП. 1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот П.Т. „БОЈимпекс“ од СкопЈе, ул. „Никола Тримпаре" б.б. 

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при овој 
суд. - ' ' 

За стечаен управник е одреден Иван Зомбра ул. Пекљане" бр. 17, 
телефон 310-723. 
ј 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 13 П.1995 година во 9 часот, соба број 83 
п р и ОВОЈ с у д 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (142) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр 529/94 од 18 1 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ЗППП „Демир Катода“ ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 35 

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при ОВОЈ 
суд 

За стечаен управник е одреден Петар БОЈКОВ ОД Неготино, ул. 
„Првомајска“ бр. 17, телефон 63-701. 

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 14 III 1995 година во 11,00 часот, соба броЈ 
60 п р и ОВОЈ суд . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (143) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, објавува дека со решението 
Ст бр 1536/94 од 19 I 1995 година поведена е- постапка за“ присилно 
порамнување во стечаЈ на стечајниот должник „Жито Македонија“'од 
Скопје со неговите доверители. Одредено рочиште за испитување на 

побарувањата и за присилно порамнување е на 27 П 1995 година к̂ о 5 
часот во соба броЈ 83 при ОВОЈ суд Ф 

Предлог за порамнување на исплатата на утврдените лобафгвања е 
во висина од 50% во рок од една Година сметано од денот на вклучу-
вање на присилното порамнување. 

Се повикуваат сите доверители во рок од 30 дена од д|нот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Републик с Македони-
ја“, со поднесок во два примероци со приложени докази да ги гашЈават 
на советот за порамнување своите побарувања, а должниците б ф одла-
гање да ги изми р ат своите обврски. ^ 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе. | (144) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр 887/94 од 28 XII. 1994 година е отворела ^даајна повЈЗПкиГВД 
должникот Приватно трговско претпријатие „дОННЕР" од СкодЈе, ул. 
„Лазар Димитров“ бр. 21. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија ири ОВОЈ суд. 
За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од СКОПЈС ул. 

„Пелистерска“ бр. 1-11/7, телефон 251-738 
Се повикуваат доверителиве на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 10 
„Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет л 
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 22.11.1995 година во 8,20 часот, соба број 83 
п р и ОВОЈ с у д 

Од Окр,ужниот стопански суд во Скопје (154) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1158/94 од 12,ХП 1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Центар за економика, право и издавање „ЕКОНОМИКА“ 
од Скопје, бул. „ЈНА“ бб 

За стечаен судија е одреден Стеван Петанчески, судија при ОВОЈ суд 
За стечаен управник е одреден Раде Стефановски Скопје, ул „Пе-

листерска“ бр. 1-2/7, телефон 251-738. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Сл 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 1.Н 1995 година во 9,30 часот, соба број 154 
п р и ОВОЈ с у д 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (155) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 305/94 од 
11.1.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатието за градежништво, промет и посредување „ЗАНЕС“ - Т. Велес, 
со седиште на ул. „Емил Зола“ бр. 35. 

За Ликвидационен управник се определува Александар Здравков-
ски, од Скопје ул „Драчевска“ бр 141, телефон 591-253 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник, да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Сл. весник на Република Македонија“, до ликвидациониот 
совет на ОВОЈ суд со пријави во два примероци со докази “ 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвида-
циониот должник без одлагање 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 23 II 1995 година во 8,00 
часот во соба броЈ 60 во ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (138) 

О Г Л А С И З А П О В И К У В А Њ Е Н А П О Р А Н Е Ш Н И Т Е 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“, бр. 38/93), ПОС „ПИРИН“ 
Ново Село, Струмичко објавува 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ПОДНЕ“САТ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА 

НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. ПОС „ПИРИН“ од Нова Село ги повикува пора-
нешните сопственици и нивните правни следбеници, 
државјани на Република Македонија доколку имаат по-
барувања да ги пријават истите до ПОС „ПИРИН“ 
Ново Село. 
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2. Седиштето на ПОС „ПИРИН“ од Ново Село е на 
ул. „Китка“ бр. бб 92434 Ново Село, Струмица. 

3. Своите побарувања барателите треба да ги доста-
ват истовремено и до претпријатието и до Агенцијата 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал на Р. Македонија во Скопје на посебен образец 
пропишан од Агенцијата, („Службен весник на РМ“, 
бр. 3/94) во рок од 60 дена сметано од денот на објаву-
вање на огласот. 

ПОС „ПИРИН“ за детска конфекција 
увоз-извоз НОВО СЕЛО 

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Сл. весник на РМ“, бр. 38/93) и Одлуката за транс-
формација бр. 246 од 04.10.94 година на „ОРИЗОКО-
МЕРЦ" а.д., ул. „29-ти Ноември“ бр. 51 објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА НАЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА ЗА 

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. „ОРИЗОКОМЕРЦ" а.д. Кочани отпочнува со по-
стапка за трансформација на општествениот капитал со 
кој располага. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници, државјани на Република Ма-
кедонија, доколку имаат, да ги најават своите побару-
вања кон Претпријатието, во рок од 60 дена, сметано од 
денот на објавувањето на огласот. 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат до 
Претпријатието и до Агенцијата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал. 

4. Барањата за заштита на своите права се доставу-
ваат на посебен образец, пропишан од Агенцијата и 
објавен во „Сл. весник на Република Македонија“, бр. 
3/94. 

5. Седиштето на Претпријатието е „ОРИЗОКО-
МЕРЦ" а.д. ул. „29-ти Ноември“, бр. 51,92300 Кочани. 

„ОРИЗОКОМЕРЦ" а.д. Кочани 
. (147) 

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Сл. весник на РМ“, бр. 38/93) АД Фабрика за доби-
точна храна с. Радобар - Битола, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. АД Ф-ка за добиточна храна с. Радобар - Битола, 
ги повикува поранешните сопственици и нивните на-
следници, државјани на Република Македонија, да ги 
пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас. 

2. Пријавувањето на побарувањето се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на РМ за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат до 
АД Ф-ка за добиточна храна с. Радобар - Битола, а 
еден примерок до Агенцијата за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

АД Фабрика за добиточна храна 
с. Радобар - Битола 

(148) 

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Сл. весник на РМ“, бр. 38/93) АДМС Конфекција и 
Трикотажа „Единство“ - Струмица објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ДРУШТВОТО 
1. АДМС „Единство“ - Струмица ги повикува пора-

нешните сопственици и нивните наследници, државјани 
на Република Македонија, да ги пријават своите поба-
рувања од ова претпријатие во рок од 60 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас. 4 

2. Своите побарувања барателите ги доставуваат 
истовремено до Претпријатието и до Агенцијата на Ре-
публика Македонија за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

3. Барањата за заштита на своите права се доставу-
ваат на посебен образец пропишан од Агенцијата (Сл. 
весник на РМ 3/94). 

4. Седиштето на претпријатието е ул. „Гоце Делчев“ 
бр. 62, Струмица. 

АДМС „ЕДИНСТВО“ - Струмица 
' (149) 

Врз основа на член 33 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник 
на РМ“, бр. 38/93) Управниот одбор на АДМС Модна 
конфекција „ГЕРАС ЦУНЕВ“ п.о. - Струмица, обја-
вува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА 

ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
1. - АДМС Модна конфекција „ГЕРАС ЦУНЕВ“, 

п.о. - СТРУМИЦА ги повикува поранешните сопстве-
ници и нивните правни наследници, државјани на Репу-
блика Македонија, да ги пријават своите побарувања во 
рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот. 

2. - Евентуалните побарувања да се пријават на 
Образецот пропишан од Агенцијата на Република Ма-
кедонија за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал, објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 3/ 
94. 

3. - Барањето се поднесува во два примерока од кои 
едниот на адреса на Агенцијата на Република Македо-
нија за трнасформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, Булевар „ИЛИНДЕН“ б.б. - СКОПЈЕ, 
а другиот на адреса: АДМС Модна конфекција „ГЕ-
РАС ЦУНЕВ“, п.о. - СТРУМИЦА, ул. „ГОЦЕ ДЕЛЧ-
ЕВ“ бр. 50 - Струмица. Управен Одбор 

(150) 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА 

НА СВОИТЕ ПРАВА 
Акционерсково друштво за производство, сервис и 

услуги, внатрешна и надворешна трговија „МЕПОС" 
Кавадарци ги повикува поранешните сопственици и 
нивните правни наследници, државјани на Република 
Македонија да ги пријават своите евентуални побару-
вања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на 
огласот. 

Своите побарувања барателите да ги достават исто-
времено до Акционерското друштво за производство, 
сервис и услуга, внатрешна и надворешна трговија и 
Агенцијата на Република - Македонија за трансформа-
ција на Претпријатието со општествен капитал. 
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Барањето се доставува на посебен образец (Сл. вес-
ник на РМ бр. 3/94) Седиштето на АД „МЕПОС" се 
наоѓа На ул. Шишка бб Кавадарци. АД „МЕПОС" 

Кавадарци 
________________ (151) 

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Сл. весник на РМ“, бр, 38/93) Претпријатието во 
општествена сопственост „ТРГОВИЈА“ - Скопје, обја-
вува 

ОГЛАС 
ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА 
1. Претпријатието во општествена сопственост -

„Трговија“ - Скопје, ги повикува поранешните сопстве-
ници и нивните правни наследници, државјани на Репу-
блика Македонија до колку ги има да ги пријават своите 
имотни побарувања од претпријатието. 

2. Пријавувањето На побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата за приватизација на Репу-
блика Македонија. 

3. Седиштето на претпријатието во општествена 
сопственост е на ул. „Кеј Димитар влахов“ Скопје. 

4. Побарувањата се доставуваат до претпријатието и 
до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал, во рок од 60 дена сметано од де-
нот на објавувањето на огласот. (152) 

. О Д Л У К И 
ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 

Врз основа на член 15 и 42 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93) и согласно Програмата за 
начинот на остварувана на трансформацијата, на пред-
лог на работоводниот орган Собирот на вработените на 
„ИНВЕСТ-ПРОМЕТ" од Скопје на седницата одржана 
На 7.11.1994 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 
ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПОС „ИНВЕСТ-ПРО-
МЕТ" ОД СКОПЈЕ СО ОТКУП ОД СТРАНА НА 

ВРАБОТЕНИТЕ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Трансформацијата на малото општествено претпри-

јатие „ИНВЕСТ-ПРОМЕТ" од Скопје (во натамош-
ниот текст: претпријатие) ќе биде извршена со методот 
на откуп од страна на вработените. 

Член 2 
Вредноста на претпријатието е утврдена во почет-

ниот биланс со проценка, согласно Методологијата за 
проценка на вредноста на претпријатието со опште-
ствен капитал. Проценетата вредност на претпријати-
ето се изразува во германски марки, според средниот 
пазарен курс на денот на проценката и изнесува 
56.022,00 ДЕМ. 

Член 3 
Пред пристапувањето кон трансформација на прет-

пријатието согласно оваа одлука, на 24.07.1994 година 
објавен е оглас во весникот „Нова Македонија“ со кој 
се повикуваат поранешните сопственици и нивни 
правни следбеници. Во рок од 60 дена од објавувајќи 
огласот не се најавени побарувања спрема имотот 'на 
претпријатието. 

2. УСЛОВИ И ПОСТАПКА НА ТРАНСФОРМА-
ЦИЈА 
Член 4 

Претпријатието се трансформира преку методот на 
откуп на удели од страна на вработените. Предмет на 
продажба изнесува 47.619,00 ДЕМ. Вработените ќе от-
купат 51% од проценетата вредност на општествениот 
капитал за трансформација шп| изнесува 28.571,00 
ДЕМ. Претпријатието се продава на единаесет удели од 
кои десет удели се распределени на сите вработени во 
претпријатието а еден удел се пренесува на Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување. Уделите на врабо-
тените гласат на име и даваат право на управување со 
Друштвото, дивиденда и право на сразмерен дел од 
остатокот на ликвидациона маса. 

Член 5 
Претпријатието на Фондот за пензиско и инвалид-

ско осигурување му пренесува бесплатно удел во вред-
носта од 8.403,00 ДЕМ (односно потврда за удел), што 
претставува 15% од вкупната вредност на издадените 
удели. Уделот од став 1 на овој член е приоритетен и: 
- гласи на име на Фондот, 
- дава право на фиксна дивиденда од 2% годишно и 

сразмерно учество во остатокот на добивката ако на 
обичните удели им се исплатува дивиденда над износ, 

- не дава право на глас во Собранието на Друштвото и 
- во случај на стечај или ликвидација на Друштвото, 

дава право на сразмерно учество во поделбата на 
остатокот на стечајна, односно ликвидациона маса. 

Член 6 
На купувачот на уделот му се издава потврда за удел 

во Друштвото, откако ќе го уплати полниот износ на 
Член 7 

Под повластени услови се откупуваат 30% од вред-
носта на вкупно издадените удели што се купуваат со 
оваа одлука, односно 16.807,00 ДЕМ. 

Член 8 
Имателите на уделите во претпријатието кои отку-

пиле удели, должни се согласно Програмата за начинот 
на трансформација во рок од 5 години по уписот на 
трансформацијата во судскиот регистар, да го откупи 
уделот што е пренесен на Агенцијата на Република 
Македонија, за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал по номинална вредност. 

Член 9 
Откупот на уделот што е пренесен на Агенцијата се 

врши во 5 еднакви рати и ќе се плаќа по усвојувањето 
на годишната пресметка. Имателите на уделите можат 
да ја користат дивидендата само за откуп на уделот што 
го држи Агенцијата, до целосен откуп на претпријати-
ето. Уделите може да се откупуваат и во покуси рокови 
од роковите утврдени во оваа Одлука. 

Член 10 
На секое лице кое запишало удел му се доставува 

план за отплата на уделот и за нив се води посебна 
книга на потврда за удел. 

3. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член И 
Составен дел на оваа одлука се: 

- Програма за начинот на остварување на трансфор-
мацијата, 

- Извештај за проценетата вредност на претпријати-
ето, 

- Податоци и докази за сопственоста, располагањето, 
користењето и управувањето со недвижностите. 
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Член 12 
Оваа одлука ќе ја објави директорот на претпријати-

ето во „Службен весник на Република Македонија“, во 
весникот „Нова Македонија“ и во весниците на јази-
ците на народностите во рок од 8 дена од денот на 
приемот на согласноста од Комисијата на Владата за 
трансформацијата на претпријатието. 

Собир на работните луѓе 
на „Инвест-Промет" - Скопје 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Сл. весник 
на РМ“ бр. 38/93, АД „Македонијатурист" - 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 год., 
донесе Решение бр. 15-23/13, со кое се дава согласност 
за трансформација на АД „Македонијатурист" - Скопје 
согласно Одлуката за трансформација на претпријати-
ето од 26.10.1994 год. 

Ад „Македонијатурист" - Скопје објавува извод од 

О Д Л У К А 

Врз основа на извршената процена на капиталот 
како и Извештајот на овластената организација за кон-
трола на законитоста на исправноста на сметководстве-
ните искази во постапката за примена на законот за 
општествен капитал, од Агенцијата на Република Ма-
кедонија издадено е Решение бр. 1866 од 20.07.1994 год. 
во кое е утврден процентот на приватизација 

АД „Македонијатурист" - Скопје се трансформира 
односно ја продолжи трансформацијата на општестве-
ниот капитал според Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал „Службен вес-
ник на РМ“ бр, 38/93, со продажба на претпријатието на 
лица кои го превземаат управувањето со претпријати-
ето. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и страни лица ќе можат да се запознаат преку 
непосреден увид, во деловните простории на АД „Ма-
кедонијатурист" - Скопје, кон се наоѓаат на улица 
„Моша Пијаде“ број 12, во време од 12 до 15 часот. 

АД „Македонијатурист" - Скопје 

Врз основа на чл. 17 од Законот за трансформација 
на претпријатието со општествен капитал, „КАРГО-
ИНСПЕКТ" - 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 ден 17.01.1995 
год., донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието е извршена со 
откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 

претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бл. 
2 бр. 14 - Скопје во време од 13-15 часот. 

„КАРГОИНСПЕКТ" - Скопје 
Генерален директор 

Дипл. инг. М. Тавритов, с.р. 
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