
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА 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. 

Понеделник, 11 ноември 1996 
Скопје 

број 61 Год. LII 

Претплатата за 1996 година изнесува 
6.000 денари. Овој број чини 200 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1117. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за Приватиза-

ција на државниот капитал на претпријатијата („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

РЖ - СКОПЈЕ „МРТТ" - СКОПЈЕ 

Член 1 
Да се изврши продажба на целокупниот државен 

капитал во РЖ - Скопје „МРТТ" - Скопје, односно 
51,54% од вкупната главница на претпријатието. 

Член 2 

Продажбата на државниот капитал да се изврши со 
јавен повик за прибирање на понуди. 

( Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-2967/5 „ 
4 ноември 1996 година Претседател на Владата 

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

1118. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за приватиз?а-

ција на државниот капитал на претпријатијата („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

I 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ДОО „ВИНАЛ" - ШТИП 

Член 1 
Да се изврши продажба на целокупниот државен 

капитал во Црвена Звезда ДОО „Винал" - Штип, од-
носно 79,35% од вкупната главница на претпријатието. 

Член 2 

Продажбата на државниот капитал да се изврши со 
јавен повик за прибирање на понуди. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-2967/3 
4 ноември 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

1119. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал на претпријатијата 
(„Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

ЗАСТАВА „ОГЛЕДАЛА - ОХРИД 

Член 1 

Да се изврши продажба на целокупниот државен 
капитал во Застава „Огледала" - Охрид, односно 
75,70% од вкупната главница на претпријатието. 

Член 2 

Продажбата на државниот капитал да се изврши со 
јавен повик за прибирање на понуди. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-2967/2 „ 
4 ноември 1996 година Претседател на Владата 

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

1120. 
Врз оснива на член 6 став 1 од Законот за приватиза-

ција на државниот капитал на претпријатијата („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

РУДНИК „ЗЛЕТОВО“ - ПРОБИШТИП 
Член 1 

Да се изврши продажба на целокупниот државен 
капитал во Рудник „Злетово“ - Пробиштип, односно 
88,68% од вкупната главница на претпријатието. 

Член 2 

Продажбата на државниот капитал да се изврши со 
јавен повик за прибирање на понуди. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот Ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-2967/4 
4 ноември 1996 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија^ 
Бранко Црвенковски, с. р. 
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1121. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал на претпријатијата 
(„Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 45 од Зако-
нот за Владата на“ Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

РЖ - СКОПЈЕ „ГРИНЗ" - СКОПЈЕ 
Член 1 

Да се изврши продажба на целокупниот државен 
капитал во РЖ - Скопје „Гринз" - Скопје, односно 
72,22% од вкупната главница на претпријатието. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши со 

јавен повик за прибирање на понуди. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Број 23-2967/1 Претседател на Владата 
4 ноември 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1122. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 
4/96) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА ПРОИЗВОДНА ХАЛА ЗА ПРЕРАБОТКА НА 
МЕСО СО СОПСТВЕНА ЛАБОРАТОРИЈА НА ПО-
ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА „ГАЗИ БАБА“ -

СКОПЈЕ 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на производна хала за преработка на месо со сопствена 
лабрраторија, на КП бр. 1534 и 1535/2, КО „Илинден“ 
во м.в. „Трнивд", со вкупна површина од 9.135 м2, на 
подрачјето на општината Гази Баба - Скопје, чии инве-
ститори ќе бидат ПТП „Виор“, Шиковски Данило, 
Панковски Душан и Спасовски Ѓорѓи сите од Скопје и 
се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот 
за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-2910/1 
4 ноември 1996 година Претседател на Владата 

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

1123. 

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 
4/96) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94); Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ВО С. СЛИВОВО, 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ОХРИД 

1. Со оваа одлука се определуваат условите за 
градба на здравствена станица во с. Сливово (Сливов-
ски Анови) во регионот на Дебарца - Охридско, на КП 
бр. 2706, КО „Сливово“, во м.в. „Ан", со вкупна повр-
шина од 1.100 квадратни метри, на подрачјето на опш-
тината Охрид, чиј инвеститор ќе биде ЈЗО „Медицин-
ски центар“ од Оќрид и се определува земјиштето кое 
му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „(Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-2954/1 Претседател ца В лудата 
4 ноември 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски^ с.р. 

1124. ~~ 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 
4/96) и член 45 од Законот за Влада,та на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА ПРОИЗВОДИ О-СКЛАДИШЕН ПОГОН ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДИРАЊЕ НА КЕСИ ОД 
НАТРОН-ХАРТИЈА, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШ-

ТИНАТА ВЕЛЕС 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на производно-складишен погон за производство и 
складирање на кеси од џатрон-хартија, на КП бр. 658/2, 
КО „Башино Село“, во м.в. „Умкин Дол“, со вкупна 
површина од 3.973 квадратни метри, на подрачјето на 
општината Велес, чии инвеститори ќе бидат Димов Ла-
зар и Трајче од Велес и се определува земјиштето кое 
му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денрт 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-2953/1 Претседател на Владата. 
4 ноември 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1125. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.53/ 
91) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ £р.38/90 и 63/94), 
Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕ-

ПУБЛИКА ЕЛ САЛВАДОР 
Член 1 

Република Македонија воспоставува дипломатски 
односи со Република Ел Салвадор на амбасадорско ни-
во. 
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Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр.23-2973/1 
4 ноември 1996 година 

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

1126. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.53/ 
91) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.38/90 и 63/94), 
Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 

КРАЛСТВОТО КАМБОЏА 
Член 1 

Република Македонија воспоставува дипломатски 
односи со Кралството Камбоџа на амбасадорско ниво. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр.23 2972/1 
4 ноември 1996 година 

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

Бр.23-327/8 
4 ноември 1996 година 

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

1128. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

зование^,,Службен весник на РМ“ бр.44/95, 34/96) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија ("„Службен весник на РМ“ бр.38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ Н А 
ДРЖАВНОТО СРЕДНО ЕКОНОМСКО У Ч И -

ЛИШТЕ „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ - ТЕТОВО 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Државното средно економско училиште „8-ми Септем-
ври“ - Тетово, што го донесе Комисијата за извршу-
вање на подготовки за започнување со работа на ова 
училиште. 

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

Бр.23-2812/1 
4 ноември 1996 година 

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

1129. 

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА К О Ј А МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ Б Е З ПЛАЌАЊЕ Ц А Р И Н А 
1. Со ова Решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за стопанство - Дирекција за стокови резерви и 
тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

1127. 

Врз основа на член 31 од Законот за научноистражу- • 
вачката дејност („Службен весник на РМ“ бр. 13/96) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр.38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ИНСТИТУТОТ З А СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА 

- ПРИЛЕП 
1 Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Институтот за старословенска кулура - Прилеп, што го 
донесе Советот на седницата одржана на 4.06.1996 го-
дина 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник“на Република 
Македонија“ 

2710 Масла добиени од 
нафта и масла добиени 
од битуменозни мине-
рали, освен сурови; про-
изводи на друго место 
неспомнати или опфа-
тени, кои содржат по 
маса 70% или повеќе 
масла од нафта или ма-
сла добиени од биту ме-
нозни минерали, ако 
овие масла претставу-
ваат основни состојки 
на овие производи: 
- Моторен бензин и 
други лесни масла* 
- - Моторен бензин, 
вклучувајќи и авио-бен-
зин 

2710 00 00 31 - - Дизел гориво 
а) Дизел гориво Д-2 

10.319 т.дизел 
гориво во 
вредност од 
103.185.082,00 
ден. 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 23-2936/1 Претседател на Владата 
4 ноември 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

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

ните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за финансии и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

4202 Кофчези, куфери, нен-
сесери, аташе - куфери, 
актен-чанти, школски 
чанта, футроли за на-
очари, футроли за дво-
гледи, футроли за фото-
апарат^ футроли за му-
зички инструменти, фу-
троли за пушки, фу-
троли за пиштоли и 
слични контејнери; 
патни торби, тоалетни 
торби, ранци, женски 
чанти, торби за купу-
вање, портмонеа за бан-
кноти, портмонеа за ме-
тални пари, футроли и 
корици за мапи или до-
кументи, табакера кеси 
за тутун, торби за алат, 
спортски торби, торби 
за шишиња, кутии за на-
кит, кутии за пудра, ку-
тии за прибор за јадење 
и слични контејнери, од 
кожа или вештачка 
кожа, од фолии од пла-
стични маси, од тек-
стилни материјали, од 
вулканфибер или од 
картон, или целосно 
или претежно покриени 
со овие материјали или 
со хартија: 

4202 29 00 00 - - Друго 
а) Футрола за портабал 
компјутери 2 парчиња 

4901 Печатени книги, бро-
шури, летоци и слични 
печатени материјали, 
вклучувајќи и слободни 
листови: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

/ 

1 2 3 4 

4901 99 00 00 --Друго 
а) техничка документа-
ција 21 парче 

8471 Машини за автоматска 
обработка на податоци 
и нивни единици: маг-
нетни или оптички пи-
тачи, машини за пресни-
мување на податоци на 
носители на податоци 
во кодирана форма и 
машини за обработка на 
такви податоци, не-
спомнати или неопфа- , 
тени на друго место: 

8471 30 00 00 - Портабал дигитални 
машини за автоматска 
обработка на податоци, 
со маса до 10 кг, што се 
состојат од најмалку 
една централна еди-
ница, тастатура и дис-
плеј 
а) Портабал компјутер 
ВП ЛСС5100 2 парчиња 

8471 50 Дигитални централни 
единици освен оние од 
тар. подброеви 847141 и 
8471 49, кои содржат 
или не содржат во исто 
куќипгге една или две од 
следниве мемориски 
единици, влезни еди-
ници, излезни единици: 

8471 50 90 00 --Друго 
а) Дигитал Алфа Сер-
вер 1000 4/266; 400 4/233 13 парчиња 
б) Персонални компју-
тери ДИГИТАЛ ВЕН-
ТУРИС FX 5100, ДИ-
ГИТАЛ ПРИОРИС XL 
5133 152 парчиња 

8471 60 - Влезни или излезни 
единици, што содржат 
или не содржат мемори-
ски единици во исто ку-
пиште: 

8471 60 40 00 Печатари 
а) ФУЈИТСУ линиски 
печатар 1 парче 
б) ЕПСОН LQ570+ 
матичен печатар 41 парчиња 
в) ЕПСОН ГО 1070 33 парчиња 

8471 60 50 00 Тастатури 
а) Тастатури 13 парчиња 

8471 70 - Мемориски единици 
8471 70 53 00 Хард диск 

драјв (hard disk drives) 
а) 2.1 ГБ; 1,05 ГБ хард 
дискови 13 парчиња 

8471 70 60 00 Мемориски еди-
ници со магнетни ленти 
а) ГБ ДАТ Драјв 13 парчиња 
б) 4/8 ГБ ДАГ Драјв 7 парчиња 

8471 80 - Други единици од ма-
шините за автоматска 
обработеа на податоци: 
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Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина, 

1 ! 2 3 4 

8473 

8504 

8524 

8471 80 10 00 - - Периферни единици 
а) 3 СОМ Уреди за 
поврзување со ком. 
мрежа 57 парчиња 
б) ИСОЛАН TP уред за 
поврзување-трансвер 2 парчиња 
Делови и прибор (освен 
прекривачи, куфери за 
машини и сл.) погодни 
за употреба исклучи-
телни или главно со ма-
шините од тар. бр. 8469 
до 8472: 

8473 30 - Делови и прибор на 
машини од тар. бр. 
8471: 

8473 30 10 00 - - Електронски 
а) ВГА графичка кар-

тица 13 парчиња 
б) 16 бит ИСА мрежни 
картици ДИГИТАЛ 7 парчиња 
в) 4МБ РАМ 370 парчиња 
г) 3COM 16-бит мрежна 
картица , 145 парчиња 
д) 3COM etnernet мо-
дули 4 парчиња 
Електрични трансфор-
матори, сгатички, кон-
вертори (на пример, 
испарувачи) и индук-
тивна калеми: 

8504 40 - Статични конвертори 
(претворувачи): 

8504 40 30 00 Модули за напоју-
вање во вод кои се упо-

/ требуваат кај машините 
за автоматска обра-
ботка на податоци 
а) АРС SUI400VA 
Модул за напојување 13 парчиња 
б) АРС SU700VA 
Модул за напојување 7 парчиња 
Плочи, за ленти и други 
снимени подлоги со 
звучни или други слични 
феномени, вклучувајќи 
матрици и галвански от-
печатоци "^производ-
ство на стоки на плочи, 
освен производите од 
Глава 37: 

8524 31 00 00 - - За репродукција на 
појави, освен звук или 
слика: 

а) Софтвер со лиценца 13 парчиња 
б) СЦО Опен Сервер 
Ентерпрајс 
В.5.0 (5 корисник) 7 париња 
в) INFORMIX Софтвер 21 парче 
г) Transcend Enterprise 
Manger V.05 софтвер 1 парче 
д) 3COM софтвер 1 парче 

8528 Приемни апарати за те-
левизија, со или без 
вграден радиодифузен 
приемник или со апа-
рати за снимање или ре-
продукција на звук или 
слика; видео-монитори 
и видео-проектори: 
- Приемни апарати за 

телевизија,со или без 
вграден радиодифузен 
применик или со апа-
рати за снимање или ре-
продукција на звук или 
слика: 

8528 21 00 00 - - В о боја 
а) 15 колор монитор Ди-
гитал 13 парчиња 
б) 14 колор монитор Ди-
гитал 7 парчиња 
в) 14 колор монитор 
Самтрон 145 парчиња 

8542 Електронски инте-
грални кола и склопови: 

8542 13 00 00 - - Картички кои содр-
жат електронски инте-
грални кола 
а) 8МБ СИММ 
меморија 7 парчиња 

8544 Изолирана жица (вклу-
чувајќи емајлирана или 
анодизирана жица), ка-
бли (вклучувајќи и ко-
аксијални кабли) и 
други изолирани елек-
трични спроводници, со 
или без конектори; 

8544 51 00 00 - - Со конектори 
а) Приклучен кабел со 
конектор 26 парчиња 
б) Кабел со конектор 26 парчиња 

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

Број 23-2914/1 Претседател на Владата 
4 ноември 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1131. 

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 37/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ СЕПТЕМ-

ВРИ 1996 - МАРТ 1997 ГОДИНА 
I 

Во главата II став 2, под редните броеви 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19, во колоната „капитал на АСБ (во%)" 
наведените износи се менуваат и треба да стои „над 51%". 
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II 
Во главата II се додава нов став 3 кој гласи: 
Претпријапда кај кои ќе се врши продажба на државниот капитал, на начин за кој одлуки ќе донесува Владата 

на Република Македонија, се: 
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III 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

Број 23-2968/1 
4 ноември 1996 година 

Скопје 

Број 10-2727/1 
\ ноември 1996 година 

Скопје 
Директор, 

дипл. геод. инж. Димитар Џонов,с.р: 

Бр. 10-2711/1 
7 ноември 1996 година 

Скопје 

Директор, 
дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р. 

Претседател на Владата; 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1132. 
, Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Метежево -
Општина Крива Паланка. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

,Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето, установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

1134. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа, донесува 

РЕШЕНИЕ 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општана Белушино -
Општина Крушево. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 10-2712/1 
7 ноември 1996 година 

Скопје 

Директор, 
дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р. 

1133. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа, донесува 

РЕШЕНИЕ 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Селце - Опш-
тина Крушево. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за основање на 
јавно претпријатие за набавка, транспорт и дистрибу-
ција На природен гас „ГА-МА“ - Скопје, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/96, 
се потпаднала грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ЗА НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ДИ-
СТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС „ГА-МА“ -

СКОПЈЕ 

Во членот 3 по алинејата 2 треба да стои друга али-
неја која гласи: „Промет со природен гас во земјата и 
странство“. 

Од Владата на Република 
Македонија Бр. 23-2859/2 

6 ноември 1996 година 
Скопје 
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Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

По предлог на Милош Јаневски од Скопје против 
Јанев Никола од с. Горно Лисиче сега со непозната 
адреса на живеење се води постапка за физичка делба 
на зеднички имот. 

Се повикува Јанев Никола во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот да го пријави своето живе= 
алиште на судот. Во спротивно, судот ќе му постави 
привремен застапник кој во постапката ќе го застапува 
се до неговото појавување. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП. бр. 177/ 
96. (408) 

Пред Основниот суд Скопје И - Скопје е заведен 
предмет под О. бр. 160/93 и О. бр. 161/93 за расправање 
на оставината на покојните Јане и Трајка Костадинов-
ски, порано од Скопје. Јане Костадиновски е роден 
09.XI.1940 година во с. Куклица - Кратово, а починал 
на 05.IX. 1992 година во с. Младо Нагоричане - Кума-
ново. Трајка К о с т а д и н о в а е родена на 21.VIII.1941 
година во с. Петралица - Крива Паланка, а починала на 
ден 05.IX.1992 година во Скопје, на покојните последно 
место на живеење им е нас. Илинден, ул. „Јане Сандан-
ски“ бр. 50. Како наследник се јавува ученичката Љу-
бица Ројтер, сестра на покојниот Јане Костадиновски 
која сега живее во СР - Германија со непозната адреса. 

Се повикува Љубица Ројтер да се јави во овој суд во 
рок од една година од денот на објавувњето на огласот 
или во истиот рок да достави своја адреса за место на 
живеење. Во спротивно, ќе и биде поставен привремен 
старател кој во смисла на член 132 од ЗН, ќе се грижи 
за нејзините интереси во постапката. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, О. бр. 160/93 и 
161/93. (400) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд заведен е парничен предмет за утврду-
вање на обем на оставина по тужбата на тужителите 
Велији Вели, Велији Абдула, Велији Абдулазис и Ве-
лији Раиме сите од Куманово ул. „Др. Младен Стојано-
виќ“ бр. 31, против тужениот Велији Селим од Кума-
ново ул. „Др Младен Сто јановиќ^ . 31, а сега со непоз-
нато престојувалиште. Вредност на спорот 1.000,00 де-
нари. 

На тужениот му е поставен привремениот застапник 
Аница Аргировска вработена при Основниот суд Кума-
ново која ќе го застапува тужениот до окончување на 
постапката, или до неговото појавување во судот. 

Од Основниот суд во Куманово, Х.Л.бр. 1385/97. 
(410) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово се води граѓанска 
постапка за развод на брак по тужбата на тужителката 
Мехдии Ширафете, од с. Челопек, против тужениот 
Мехдии Амди, исто така од с. Челопек, сега на привре-
мена работа во Австрија со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Мехдији Амди од с. Челопек, 
сега со непозната адреса во Австрија, да се јави во рок 
од 30 дена во овој суд, или пак постави свој полномош-
ник, доколку истиот во определениот рок не достави 
точна адреса, ниту пак постави свој адвокат, судот ќе 
му постави времен старател кој ќе се грижи за неговите 
права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1486/96. (404) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителката Ајвази 
Марта од Тетово, ул. „С. Пинџур" бр. 2/3, против туже-
ниот Ајвази Селман од Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 
135, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави 
адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во 
оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, 
по истекот на 30 дена судот преку ЦСР - Тетово ќе му 
постави привремен застапник. 
ј Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1345/96. (405) 

Пред Основниот суд во Тетово се води сопственички 
спор по тужбата на тужителот Фаик Мамути од с. Пи-
рок - Тетово и други, против Мухамет Муртезани од с. 
Пирок - Тетово и други. 

f Се повикуваат тужените Мухамет Хамит Мурте-
з а н ^ Абдулазис Хамит Муртезани и Јашар Хамит Мур-
тезани сите од с. Пирок - Тетово да се јават на Основ-
ниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот или да одредат свој полномошник. Во спро-
тивно, преку Центарот за социјална работа во Тетото 
ќе им биде одреден привремен застапник кој ќе ги за-
стапува до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово П. бр. 1432/96 год. (398) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
регресно побарување на тужбата на тужителот АД за 
осигурување „Македонија“ - Скопје - Филијала Тетово 
против тужениот Џавиди АГИМ С. Челопек, сега на 
привремена работа во Италија со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Агим Џавиди од с. Челопек, 
да се јави во судот, да достави точна адреса или да 
одреди полномошник кој ќе гц застапува во постапката 
по овој предмет во рок од 30 дена џо објавувањето на 
огл“асот. 

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му 
постави привремен старател преку Центарот за соци-
јални работи - Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 684/96. (401) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Ханифе .Изети од с. Слатино, 
против тужениот Муса Шафи Изети од с. Слатино a 
сега со непозната' адреса во Германија. 

Се повикува тужениот да се јави на судот во рок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас или постави свој 
застапник. Во спротивно, судот ќе му постави привре-
мен старател кој ќе го води спорот во негово име. 

1)д Основниот суд во Тетово, П. бр. 1310/96. (402) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужба ,на тужителот Емурлаи Џеладин од Тетово, за-
стапував од полномошникот Емурлаи Музафер од Те-
тово, ул. „Благоја Тоска“, бр. 160, против тужената 
Сузана Емурлаи од Тетово, сега со непозната адреса во 
Белгија. 

Се повикува тужената Сузана Емурлаи од Тетово, 
да се јави во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот и да достави своја 
адреса или рдреди свој полномошник. Во спротивно, 
судот ќе одреди привремен старател кој ќе ги штити 

нејзините права и интереси до правосилно окончување 
на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1318/96. (403) 

Пред овој суд се води спор за исполнение на договор 
по тужбата на тужителот Ислами Енвер од с. Желино, 
против тужените Адили Нурије, од с. Желино и други. 

Како тужените Нусрет, Зуди и Ѓизиме сите Адили 
се со непозната адреса во странство. Се повикуваат 
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сите да се јават на судот во рок од 15 дена по објавува-
њето на овој оглас или постават свој полномошник, 
доколку тоа не го сторат судот по службена должност 
ќе им постави привремен старател кој ќе го води спорот 
во нивно име до окончување на истиот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1330/96. (406) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 
предавање во владение по тужбата на Сулејмани Миф-
тар Фари од с. Боговиње, Тетово против тужениот Су-
лејмани Мифтар Фари од с. Боговиње, ТЕтово против 
тужениот Сулејмани Мифтар Фетанет, од с. Боговиње, 
Тетово. 

Бидејќи тужениот се наоѓа во странство со непоз-
ната адреса, се повикува во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ“ да се јави 
во Основниот суд во Тетово или, пак, да постави полно-
мошник. Во спротивно судот по службена должност 
преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе му 
назначи привремен старател кој ќе ги штити неговите 
интереси до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд ТЃетово, П.бр. 1199/96. (409) 

Пред Основниот суд во Тетово по тужбата на тужи-
телот Фејзулаи Идриз од с. Челопек, против тужениот 
Фејзулаи Меџит од с. Челопек, се води постапка за 
сопственост. 

Бидејќи тужениот се наоѓа во странство со непоз-
ната адреса се повикува да се јави во судот, да достави 
адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во 
постапката. Во спротивно судот преку ЦСР-Тетово по 
истекот од 30 дена ќе му достави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1325/96. (411) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението, 
Срег. бр. 2646/96 на регистарска влошка бр. 1-66307-0-

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, основач и директор на Месната индустрија „ДЕ-

ЛИЦИЈА“ д.о.о. експорт-импорт ул, „Лазар Поптраја-
нов4' бр. 23/1-1, Скопје. 

Пристапува основачот Јулијана Николаева Томова, 
а истапуваат основачите Претпријатие за промет и ус-
луги „РУДАР“ и д.о.о. „МИД". 

Се брише Нинослав Таневски, се запишува Ѓорѓи 
Димовски, ВД директор. 

Скопје, Срег. бр. 
(7622) 

Од Основниот суд Скопје I 
2646/96. 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак по ,тужбата на тужителката Јашари Кра-
утз Анке од Германија против тужениот Јашари Изет 
од с. Пирок сега на привремена работа во Германија со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави 
точна адреса и да Одреди полномошник кој ќе “го заста-
пува во постапката-по овој предмет во рок од 30 дена, 
сметано од денот на објавувањето на огласот. , 

По истекот на овој рок на тужениот ќе му се постави 
привремен, старател преку Центарот за социјална ра-
бота во Тетово. , 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1404/90. 
'' (407) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2498/96 на регистарска влошка бр. 1т3461-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување во внатрешен и надворешен 
промет на Претпријатието во општествена сопстве-
ност за професионална рехабилитација и вработување 
на инвалиди ,,ИНКОП" ц.о. Скопје. 

Се брише Светолик Прендоски, генерален дирек-
тор без ограничување, а се запишува Иванчо Панчев-
ски, ВД директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2498/96. (7620) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2288/96 на регистарска влошка бр. 1-41871-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за поправка и одржување 
на друмски моторни возила и промет на големо и ма-
ло, „ШПИЦ КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт ул. 
„Никола Русински“ бр. 10/2/8, Скопје. 

Се брише Виолета Костовска, се запишува Борче 
Павловски како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2288/96. (7623) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1163/96, на регистарска влошка бр. 1-68100-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост на Претпријатието за земјодел-
ско-сточарско производство, трговија и услуги „СТО-
КО-ФАРМА" д.о.о. увоз-извоз ул. „1558" бр. 37 б, 
Скопје. 

Основач: Владе Тодоровски. 
Дејности: 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 

013042, 013043 , 013050, 013121, 013200, 020110, 020121, 
020140, 020201, 020202, 020302, 030001, 030003, 030004, 
050209, 050301, 050303, 060501, 060502, 060503, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070126, 07017, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 070310, 
070320. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1163/96. (7624) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1648/96 на регистарска влошка бр. 1-68089-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост на Претпријатието за производ-
ство, промет и услуги „СУПЕРИОР - 1" ц,о. експорт-
импорт ул. „Ѓорче Петров“ б.б. Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 
01-01 од 26.06.1996 год., а основач е Владо Танов од 
Скопје. 

'Дејности: 011941, 011949, 012310, 012321, 012421, 
012429, 012611, 012613, 012699 , 060501, 060502, 060503, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212 , 070213, 072019, 070221, 
070223 , 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 
08021, 080122, 080129, 110302, 110309, 110902, 110903, 
110909, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е 
Владо Танов, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1648/96. (7565) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1472/96, на регистарска влошка бр. 1-68034-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Производното трговско претпријатие „МИКО-
ПРОМ" д.о.о. ул. „Петар Мусев“ бр. 18, Богданци. 
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Претпријатието е основано со договор за основање 
од 19.06.1996 год., а основач е Анка Чавдарова од Бог-
данци. 

Дејности: 020110, 020121, 020131, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129 , 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Анка Чавдарова, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр 
1472/96 (7566) 

Се брише досегашниот застапник во внатрешен 
промет Александар Мурарцалиев, директор без огра-
ничување, а се запишува Живко Поповски, в д дирек-
тор без ограничување. 

Од Основниот суд СкопЈе I - С К О П Ј С , Срег бр 
2445/96. (7569) 

Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 
Срег бр 1972/96 на регистарска влошка бр 1-3224-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промена на лице 
овластено за застапување на Претпријатието за шу-
марство „ТРЕСКА“ „ДЕМИР КАПИЈА“ ц о ул 
„Маршал Тито“ б.б. Демир Капија. 

Се брише досегашниот застапник Бранко Вељанов, 
директор со неограничена одговорност, а се запишува 
нов застапник Крсте Илиев, е.д. директор без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1972/96. (7567) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1372/96, на регистарска влошка бр. 1-68073-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство промет и услуги 
„ГРАФОСТЕЕЛ“ д.о.о. ул. „Костурска“ бр. 4/2-18, 
Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 
01/96 од 12.02.1996 год., а основач е Славе Распашков-
ски. 

Дејности: 011113, 011119, 012001, 012002, 012111, 
012112, 0121120, 012130,, 012201, 012202, 012203, 012310, 
011831, 011832, 012613, 012615, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 011231, 011313, 
011390, 011527, 011710, 013400, 013500, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 081032, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 010303, 110309, 110909, 070310, 
070320, застапување и посредување во прометот, реек-
спорт, консигнациона продажба, малограничен про-
мет, со ГрциЈа, Албанија, Бугарија и СР Југославија, 
застапување и посредување во надворешно трговскиот 
промет, привремен увоз-извоз на стоки, комисиони ра-
боти. 

Претпријатието во~ правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за СВОЈ а сметка, а обврските 
настанати во правниот промет претпријатието целосно 
одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во надворешно трговскиот промет е Валентина Злат-
ковска, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр 
1372/96 (7568) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1574/96, на регистарска влошка бр. 1-15754-
0-јО-О, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це на Трговското претпријатие „ТЕХНО-ТРАДЕ" 
д.о.о. експорт-импорт бул. „Партизански одреди“ 101/ 
1-47,, Скопје. 

Се брише Христо Христов, директор, а се запишу-
ва во внатрешен и надворешен промет Александар 
Христов, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1574/96. _ _ _ _ ( 7 5 7 ° ) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1319/% на регистарска влошка бр. 1-68039-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, промет, услуги и 
трговија на големо и мало увоз-извоз „ДФ-ПРОМЕТ" 
ц.о. ул. „Скопјанка“ бр. 40, Куманово. 

Дејности: 012810, 011314, 011390, 011740, 011920, 
012203, 012310, 0:12321, 012322, 013113, 013114, 013115, 
013021, 0120622, 020110, 020110, 020131, 020302, 050301, 
060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 
070140, 070150, 07021, 0702211, 070212, 070213 , 070214, 
070219, 07022, 070221, 070229, 070230, 070250, 08011, 
080112, 0870190, 080121, 010301, 110309, 060502, 060503, 
060602, 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 одговара 
со сите свои средства. За директор се именува Азири 
Дилбер. 

Од Окружниот стопански суд во Скоше, Срег. бр. 
1319/96. (7720) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5953/96 на регистарска влошка бр. 1-67496-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и запишување на вршење право 
на надворешно трговскиот промет на Претпријатието 
за промет на големо и мало и услуги „ПИКМА-КО-
МЕРЦ 96" ц.о. увоз-извоз Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 15.03 1996 год. а основач е Пеевска Атанас од Ско-
пје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 
070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219 , 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227 , 070229, 070230 , 070240, 070250, 070260, 
110109, 060501, 060502, 110304, 110309, 070310, 070320, 
консигнациона продажба, реекспорт, малограничен 
промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албани-
ја 

Лице овластено за застапување во надворешно 
трговскиот промет Атанас Пеевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 
5953/96. , (7721) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 2445/96, на регистарска влошка бр. 1-21840-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це овластено за застапување и промена на седиште на 
Јавното претпријатие за берзанско работење „АГРО-
БЕРЗА" п о. ул „Пролет“ бр 1, Скопје 

Се менува досегашното седиште во иднина ќе гла-
си: ул „Ленинова“ бр. 2, Скопје 

Окружниот стопански суд Скопје, со решението 
Срег. бр. 6812/96 на регистарска влошка бр. 1-20647-0-
0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Производно услужното трговско претприја-
тие „ТОПС - КОМЕРЦ“ ц о увоз-извоз ул „Ленино-
ва“ бр ,5а, Кавадарци 

Се брише Толев Панчо, се запишува Стоева Зори-
ца 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 
6812/96 (7722) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1592/96 на регистарска влошка ја запиша во 
судскиот регистар Приватната здравствена организа-
ција - специјалистичка ординација по дерматовенеро-
логија „МЕДИКОЗ" ц.о. ул. „Орце Николов“ бр. 111, 
СкопЈе. 

Фирмата е основана со акт за основање од 01/96 од 
27 06.1996 год. а основач е Николина Лазаревска од 
СкопЈе 

Дејности: 130111, 130120. 
Во правниот промет со трети лица организацијата 

настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица одговара со сите свои средства. 
Николина Лазаревска е директор на организацијата 

со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 

1592/96. (7723) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2296/96 на регистарска влошка бр. 1-10942-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште и основач на Претпријатието за прои-
зводство и трговија на големо и мало „РОЈАЛ-Д" 
д.о.о. бул. „АВНОЈ“ 24/1-10, Скопје. 

Новиот назив на фирмата е „ТИТЛИС-МАК" 
д.о.о. ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр. 7-7/4, Скопје. 

Новите основачи на фирмата се Зафировски Дра-
ган и Зафировски Лазо. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2296/96. (7678) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 2077/96 на регистарска влошка бр. 1-44334-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Трговското претпријатие „ВС-КОМЕРЦ" д.о.о. 
експорт-импорт, ул. „Петар Манџуков" бр. 71-б, Ско-
пје. 

Се брише Милановски Ѕвонко, директор, а Се запи-
шува во внатрешен и надворешен промет Милановска 
Сузе, директор 

Од Основниот суд СКОПЈС I - Скопје, Срег бр 
2077/96 (7724) 

Основниот суд Скопје I - С К О П Ј С , со решението 
Срег. бр 1995/96 на регистарска влошка бр. 1-68130-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговското друштво за странски Јазици и превод -
Оливера Трајковска и други „ГЛОБУС - Ј А З И Ч Н О 
СТУДИО“ д.о о бул „Св. Климент Охридски“ бр. 53/ 
1 , CKOIIJC 

Основачи на друштвото се: Оливера Трајковска од 
СКОНЈС, Снежана Шољаковска од Скопје и Сузана Ве-
линова Андреевска од Скопје. 

Управител на друштвото е Сања Андрсевска од 
CKOIIJC со неограничени овластувања. 

Дејности: 070128, 070226, 080201, 080202, 110302, 
110902, 110905, 110909, 120190, 120311. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своЈа сметка, а за сите обврски 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства 

Од Основниот суд CKOIIJC I - CKOIIJC, Срег бр 
1995/96 (7725) 

Окружниот стопански суд СкопЈе, со решението 
Срег. бр. 12841/96 на регистарска влошка бр. 1-65718-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за транспорт, шпедиција и трговија 
„МИКОШПЕД" д.о.о. ул. „Серава“ бр. 36, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 20.09.1995 год., а основач е Сафет Дациќ од Скопје. 

Дејности: 030003, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125 , 070126 , 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070227 , 070229 , 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 
080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 
110909, 070310, 070320, реекспорт, консигнациона про-
дажба на стоки, меѓународен транспорт на стоки во 
друмскиот сообраќај, посредување и застапување во 
надворешно-трговскиот промет, продажба на стоки во 
слободни царински продавници. 

Неограничени овластувања Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и на-

дворешен трговски промет е Сафет Дациќ, директор 
со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег. бр. 
12841/96. (7679) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2513/96 на регистарска влошка бр. 1-48789-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето 
на основач на Претпријатието за Новинско-издавачка 
дејност и маркетинг „ПТА" д.о.о. ул. „Никола Пара-
пунов" б.б. комплекс Макотекс, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува „МАКПЕТРОЛ" 
а.д. Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2513/96. (7680) 

Основниот суд CKOIIJC I - CKOIIJC, со решението 
Срег бр 2287/96 на регистарска влошка бр 1-15131-0-

0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, основач на Услужното трговско производно 
претпријатие „С $ П“ д.о.о. ул. „Франклин Рузвелт" 
бр. 70/2-5. . 

Новото седиште на Услужното трговско производ-
но претпријатие „С $ П“ д.о.о. ќе биде на ул. „Мирче 
Ацев“ бр. 85, Тетово 

На 4.09.1996 год. во претпријатието пристапиле Ве-
сна Ристовска и Кирко Ристовски. 

Се брише Снежана Бојковска, директор, а се запи-
шува во внатрешен и надворешен промет Весна Ри-
стовска, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2287/96. (7726) 

Основниот суд Скопје I - СКОПЈС, СО решението 
Срег бр 2624/96 на регистарска влошка бр. 1-41648-0-
0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застанување на Претпријатието за тран-
спорт, трговија, услуги и промет „ДЕИЛ" д о о скс-
ирот-имиорт, ул „Лсринска" бр 21-б, Скопје 

Се брише досегашниот застпаник Недиќ Зоран -
директор, а се запишува Сиљановски Илија, директор 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2624/96. , (7681) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1175/96 на регистарска влошка бр. 1-38260-0-
0-0, го заниша во судскиот регистар бришењето на 
Претпријатието за промет на стоки и услуги „ЗАВАР-
КОМЕРЦ" д.о.о. ул. „Востаничка“ бр. 42-а, Скопје. 

Бришење на претпријатие за промет и услуги „ЗА-
ВАР-КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Востаничка“ бр. 42-а, 
Скопје поради припојување кон Претпријатието за 
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промет на стоки и услуги „ЗАВАР-ЌОМПАНИ" 
д.о о. експорт-импорт, ул. „Востаничка“ бр. 42-а, 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1175/96. (7682) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег бр. 1174/96 на регистарска влошка бр. 1-41014-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на 
Претпријатието за промет на стоки и услуги „ЗАВАР-
КОМЕРЦ" д.о о Скопје. 

Припојување на претпријатието за промет на стоки 
и услуги „ЗАВАР-КОМЕРЦ" д.о о Скопје, кон Прет-
пријатието за промет на стоки и услуги „ЗАВАР-
КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт, ул „Востанич-
ка“ бр. 42-а, Скопје 

Од Основниот суд Скопје I - Скоше, Срег бр. 
1174/96 (7683) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 2453/96 на регистарска влошка бр. 1-66851-0--

0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето 
на основач и зголемување на основачки влог на При-
ватната здравствена организација - ординација по оп-
шта медицина, специЈалистичка ординација по педија-
трија и специј а листичка ординација по физикална ме-
дицина и рехабилитација „АНГЕЛОВСКИ“ д.о.о. ул. 
„Иво Рибар Лола“ бр. 57, Скопје. 

Како основач на претпријатието пристпаува д-р 
Ангеловска Анѓа од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2453/96 (7684) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2594/96 на регистарска влошка бр. 1-66319-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Агенцијата за маркетинг „С.В.-Р.С.А.-
МАК“ д.о.о. ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 18/4, Скопје. 

Од претпријатието како основач истапува лицето 
Јовевски Тодор, а пристапува лицето Војислав Стоја-
новиќ. . 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2294/96. (7688) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 2353/96 на регистарска влошка бр 1-50471“О-
О-О, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и директор на Претпријатието за трговија и 
менувачко работење „ЕР-АЈ" д.о.о. експорт-импорт, 
ул. „89" бр. 15, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2353/96. (7689) 

Окружниот стопански суд Скопје, со решението 
Срег. бр. 2620/96 на регистарска влошка бр. 1-26402-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието во приватна сопственост за 
трговија на големо и мало „ДОДЕЛ" ц.о. извоз-увоз, 
нас. Бадлаг, Крива Паланка. 

Се брише Петковски Драго, се запишува Петков-
ски Страшо. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2620/96. (7690) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2589/96 на регистарска влошка бр. 1-31541-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност и промена на лице на Претпријатието за 
трговија на мало и големо , производство и услуги 
„КИС" ц.о. експорт-импрот, ул. „Никола Парапунов" 
згр. VI влез 1/12, Гостивар. 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 
060503, 060601, 060602, 060609, 080201, 080202, 110109. 

Се бише Ѓорѓиевски Блаже, директор, а се запишу-
ва во внатрешен и надворешен промет Мијоски Зоран, 
директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2589/96. (7685) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
1 Срег. бр. 2563/96 на регистарска влошка бр. 1-66076-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност во внатрешен трговски промет на Претпри-
јатието за трговија, градежништво и занаетчиство 
„ЕУРО КОМЕРЦ Е-М" д.о.о. експорт-импорт, ул. 
„Живко Брајковци“ бр. 197, Гостивар. 

, Дејноста на претпријатието во внатрешниот тргов-
ски промет се проширува со: 050100, 050201, 050202, 
050203, 050209, 110401, 110402, 110403, 110404. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2563/96. (7691) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1764/96 на регистарска влошка бр. 1-1935-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Акционерското Друштво за производство на конди-
торски производи, леб, бели печива и трговија на го-
лемо и мало, надворешен трговски промет „ЈАДРАН“ 
ц.о. ул. „Индустриска“ бб, Неготино. 

Се брише Павлов Ѓорѓи, а се запишува во внатре-
шен и надворешен промет Лазар Димов, в.д. дирек-
тор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1764/96 _ (7686) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр 2464/96 на регистарска влошка бр. 1-17207-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија на големо ri ма-
ло ПТ „БИВЕСТ" џ.о. увоз-извоз, ул. „Трифун Хаџи 
Јанев“ бр. 5, Скопје. 

Се брише Михај лова Биљана, се запишува Михај-
лов Велимир, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2464/96. (7692) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр 2437/96 на регистарска влошка бр. 1-66963-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за производство, промет и услуги 
на големо и мало „ПЕПЕ КОМЕРЦ 96" ц.о. извоз-
увоз, ул „Методија Патчев“ бр. 23-а, Скопје. 

Се брише Божица Трајчевска, директор, а се запи-
шува во внатрешен и надворешен промет Сашо Дими-
тровски, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2437/96. (7687) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1478/96 на регистарска влошка бр. 1-68043-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост Транспортното производно 
трговско и услужно претпријатие „ГЛОРИЈА-ИНТЕР-
НАЦИОНАЛ" експорт-импорт д.о.о. ул. „206" бр. 4/ 
в, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 
01-06/96 од 24.06.1996 год. 

Дејности: 0701, 070111, .070112, 070113, 070114, 
07012, 070121, 070122, 0790123 , 070124, 070125, 0^0126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
07021, 070211, 070212, 070213, 0709214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 060502 , 060503, 060601, 060602, 
060609, 080121, 080190, 080201, 080202, 050302, 060601, 
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, 060.602, 060609, 080121, 080190, 080201, 080202, 050302, 
110301, 110302, 110303, 110304, 110404, 110909, 110309, 
110832, 011941, 011314, 011390, 012613, 012615, 012622, 
012699, 013010, 013021, 013022 , 013030, 013042, 013121. 

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

За обврските стор,ени во правниот промет со трети 
лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешно и надворешно трговскиот промет е Кан-
зурова Валентина - директор со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1478/96. (7604) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2393/96, на регистарска влошка бр.1-13628-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за трговија на големо и мало „ГО-
ГО-КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз ул. „Скупи“ бр. 11, 
Скопје. 

Досегашното име се менува и во иднина ќе гласи: 
Претпријатието за превоз, производство, угостител-
ство и трговија „МЕТАЛ-ЕКСПОРТ" ц.о. увоз-извоз 
ул. „Скупи“ бр. 11, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје Срег. бр. 2393/ 
96. . (7605) 

Основниот суд Скопје I - ,Скопје, со решението 
Срег. бр.' 2297/96 на регистарска влошка бр. 1-54391-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за трговија и услуги 
„СЈ1ОБЕКС" д.о.о. увоз-извоз ул. „Шидска" бр. 24-1-
4, Скопје. 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 
09020, 090201. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2297/96. (7606) 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2602/96, на регистарска влошка бр. 1-56801-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це на Претпријатието за промет и услуги „ВЕЛЛА 
МАК“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Иво Рибар Лола“ 
бр. 59/2-2, Скопје. 

Се брише Благица Сиљановска, директор, а се за-
пишува во внатрешен и надворешен промет Веселка 
Суботиќ Маневски, директор и Гинтер Јирген Вор-
бауер, застапник. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2602/96. * • F (7607) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2357/96, на регистарска влошка бр. 1-2409-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата 
на АД Акционерско друштво во мешовита сопстве-
ност „ГЕВГЕЛИЈА-ТУРИСТ" а.д. со п.о. ул. „Гевге-
лиски партизански одреди“ бр. 1, Гевгелија и промена 
на називот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2357/96. . (7608) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2373/96, на регистарска влошка бр. 1-67280-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето 
на Здравствената организација-ординација по општа 
медицина и специјалистичка ординација по интерна 
медицина „НИНА МЕДИКАЛ" ц.о. ул. „Иво Рибар 
Лола“ бр! 59-а, Скопје. 

Припојување на Здравствената организација со спе-
циј а листичка ординација „Дијагностички центар Пи-
тер Кардио Медика“ ц.о. Скопје ул. „Димитрие Тучо-
виќ“ бр. 1 кат. 1 кон Здравствената .организација по 
општа медицина и специј а листичка ординација по ин-

терна медицина „Нина Медикал" ц.о. ул. „Иво Рибар 
Лола“ бр. 59-2 А. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2373/96. (7609) 1 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2501/96 на регистарска влошка бр. 1-10610-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Трговското претприајтие „ДЕЛМАР-КО-
МЕРЦ" извоз-увоз д.о.о. Скопје. 

Се брише Зоран Делимитов се запишува Сашко 
Трипков како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2501/96. - (7591) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2352/96, на регистарска влошка бр. 1-30072-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за меѓународна и вна-
трешна шпедиција со јавни и царински складишта 
„ФЕРШПЕД" ад. п.о. ул. „Народен Фронт“ бр. 17, 
Скопје. v 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
070132. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје Срег. бр. 2352/ 
96. (7592) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со ,решението 
Срег. бр. 1899/96 на регистарска влошка бр. 1-50805-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Претпријатието за прои-
зводство, трговија и услуги „ГЕ-ТЕКС" ц.о. експорт-
импорт ул. „Момински пат“ бб, Гевгелија. 

Се брише досегашниот застапник Атанасов Дими-
тар, директор, со неограничено овластување, за заста-
пување. 

Се запишува новиот законски застапник Џинов Ва-
сил, директор, со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1899/96. , (7593) 

Окружниот суд Скопје I -Скопје, со решението 
Срег. бр. 1783/96, на регистарска влошка бр. 1-11434-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
овластено лице на „ВОДНО“ д.о.о. претпријатие за 
транспорт, меѓународна трговија и услуги ул. „Никола 
Вапцаров“ бр. 2/4-5, Скопје. 

Да се брише: Винко Иваниќ, директор без ограни-
чување. 

Да се запише: Влатко Цветковски, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд Скопје со Срег. бр. 
1783/96. (7594) 

Основиот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1807/96, на регистарска влошка бр. 1-8624-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на 
седиште на Претпријатието за производство, трговија 
на големо- и мало и посредување и застапување „6 
Мај“ увоз-извоз ц.о. ул. ,,Шидска" бр. 26/6-3, Скопје. 

Новото седиште е на ул. „Коле Нед елковски“ бр. 
41, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1807/96. (7595) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2246/96, на регистарска влошка бр. 1-26973-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за производство прера-
ботка на дрво трговија на големо и мало „ДР АБИ 
КОМЕРЦ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Пере Тошев“ бр. 25, 
Скопје. 

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 
012001, 0120002. 060503, 070111, 070113, 070124, 070125, 
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070126, 070127 , 070128, 070129, 070140, 070150, 070213, 
070214, 070224, 070225, 070227, 070229, 070250, 070240,-
070260, 100392. 

Од Основниот суд Скопје I 
2246/96. 

Скопје, Срег. бр. 
(7596) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2435/96, на регистарска влошка бр. 1-59961-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар Приватната 
здравствена организација-ординација по општа меди-
цина „МУЛТИ-МЕДИКА" д.о.о. ул. „Лесковачка" бр. 
20, Куманово. 

Одлука за пристапување на основачи, зголемување 
на основачки влог и промена на директор. 

Се брише досегашниот застапник Стојановски Дра-
ган, директор со неограничени овластувања, а се запи-
шува нов застапник Митевски Владимир, директор со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2435/96. (7597) 

Овластен за застанување во надворешно тргов-
скиот промет е Николов Коста. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1523/96. (7535) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2148/96, на регистарска влошка бр. 1-64411-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство внатрешен 
и надворешен промет „КАЛМИКОВ МЕРМЕР“ д.о.о. 
ул. „387" бр. 10, Скопје. 

Се брише Јанкуловска Јасмина, се запишува Јоси-
фовска Јованка - директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2148/96. (7536) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1474/96, на регистарска влошка го запиша 
во судскиот регистар запишувањето на стопанската 
дејност на Хуманитарното здружение „МОЖНОСТИ“ 
ул. „Маршал Тито“ бр. 21/2, Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070ЦЗ, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213 , 070214 
070219, 070221, 070222, 070223, 070223, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070310, 070320, 
лизинг директор и лице овластено за застапување во 
внатрешен и надворешно трговски промет, Снежана 
Андова. 

Во правниот промет со трети лица здружението ис-
тапува во свое име и за своја сметка. Целосна одго-
ворност. 

Основниот стопански суд Скопје I во Скопје, Срег. 
бр. 1474/96. (7533) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2328/96, на регистарска влошка бр. 1-44183-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство трговија и 
услуги „ДОНА-УМ" експорт-импорт д.о.о. ул .„Нико-
ла Русински“ бр. 12/1-26, Скопје. 

Се брише Доневски Славе, се запишува Доневски 
Михајло. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2328/96. (7534) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2293/96, на регистарска влошка бр. 1-65798-
0-0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на се-
диште основач и директор на Претпријатието за прои-
зводство, трговија и услуги „ЈУТА ПРОМ" експорт-
импорт д.о.о. ул. „Пушкинова" бр. 4/1-5, Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на ул. „Пушкинова" 
бр. 4/1-5, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Јосифовска Богица 
и Крстевска Анета. 

Се брише Таир Саит се запишува Крстевска Анета 
како нов директор. 

Од Основниох суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2293/96. (7537) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2107/96; на регистарска влошка бр. 1-46002-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената ца 
основач и директор на Претпријатието за промет и 
услуги „ПАРАГРАФ“ д.о.о. Бул. „Јане Сандански“ 
бр. 109/1-29, Скопје. 

Со одлука од 23.08.96 год. истапува Андрсева Ели-
забета од Скопје и пристапува Андрсев Роберт од 
Скопје. 

Се менува лицето овластено за застапување во вна-
трешен и НТП. 

Се брише: Андрсева Елизабета - директор без 
ограничување. 

Се занишува Андреев Роберт - директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2107/96. (7538) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1523/96, на регистарска влошка го за-
ниша во судскиот регистар основањето во приватна 
сопственост правото на вршење надворешно трговски 
промет на Претпријатието за производство трговија и 
услуги „ФУНИКОМ" ц.о. Гевгелија. 

Основач е Николов Коста ул. „Серменинска" бр. 
8, Гостивар. 

Дејности: 011313, 011810, 011820, 011941, 013010, 
013021, 013030, 013041, 013042, 013050, 013121, 013200, 
013500, 0201, 020110, 02012,, 020121, 020131, 020140, 
020201, 020202, 030003, 040001, 050302, 050103, 060602, 
060502, 080201, 080202, 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, 110109, 110903, 110905, 110909. 

Претпријатието во самостоен правен субјект кој во 
правнит промет со трети лица истапува во свое име и 
УЛ своја сметка, за обврските одговара со сите свои 
средства 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1673/96, на регистарска влошка бр. 1-12738-
0-0-0, ја заниша во судскиот регистар промената На-ли-
це на Претпријатието за производство, услуги и трго-
вија „ОРБИТА 2000" експорт-импорт д,о.о. ул. „Мар-
ко Орсшковиќ" бр. 4/6, Скопје. 

Се брише Блажевски Бранко, директор, а се запи-
шува во внатрешен и надворешен промет Стоиловска 
Зорица, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1673/96. (7539) 

Окружниот стопански суд Скопје - Скопје, со ре-
шението Срег. бр. 2286/96 на регистарска влошка бр. 
1-9748-0-0-0, ја заниша во судскиот регистар промената 
на директор на Графичкото претпријатие „ДЕЛТА -
ПРЕС“ ц.о. експорт-импорт ул. „Лајош Кошут“ бр. 
5-а, Скопје. 

Директор на претпријатието е Паунчевска Мице 
Параскева, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд Скопје - Скопје, 
Срег. бр. 2286/96. (7630) 
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Окружниот стопански суд Скопје - СкопЈе, со ре-
шението Срег. бр. 1321/96, на регистарска влошка 
бр. 1-28785-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар про-
мената на лице овластено за застапување во внатре-
шен промет и надворешно трговски промет на Тргов-
ското претпријатие „МАРКЕТПРОМ" п о. увоз-извоз 
ул. „Првомајска“ бр. 15, Богданци. 

Се брише Ѓуро Илија, директор без ограничување, 
се запишува Гордана Гурова, директор вез ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд Скопје - Скопје, 
Срег. бр. 1321/96. (7631) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5882/96 на регистарска влошка бр. 1-66548-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената нџ 
основачи на Транспортното претпријатие „МАЈСАР 
ТРАНС“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Партизански одреди 
Порта Влае Б4 и 11, Скопје. 

Истапуваат основачите ППРРЛ „МИЦКОМЕРЦ" и 
ПППУ „ИНТЕР РОМИ“ д.о.о. Скопје 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
5882/96. (7632) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 9063/93, ја запиша во судскиот регистар 
основањето во приватна сопственост на Претпријатие-
то за трговија „АРАЧ-КОМЕРЦ" ц.о. експорт-импорт 
ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 3/4, Тетово. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113. 070114, 
07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, Q70129, 07013, 070132, 070140, 070150, 
07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070210, 07022, 
070221, 070222, 070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070310, 070320, мало-
граничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР 
Југославија, консигнација, застапување и реекспорт. 

Претпријатието во правниот промет со трети иста-
пува во свое име и за своја сметка, а обврските наста-
нати во правниот промет со трети лица претпријатие-
то~целосно одговара 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Азир Ахмети, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 
9063/93 (7633) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2582/96, на регистарска влошка бр. 1-50009-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це овластено за застапување на Основното училиште 
„ПЕТАР ПОП АРСОВ“ ц.о. ул. „Трифун Бузев“ бб, 
Скопје. 

Се брише Богољуб Стефановски, а се запишува 
Петранка Нарашанова, индивидуален работоводен ор-
ган без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2581/96. (7634) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1487/96 на регистарска влошка бр. 1-48115-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
и основач на Претпријатието за промет и услуги „ЕЛ-
МИ“ п.о. увоз-извоз ул. „Алија Авдовиќ“ бр. 10-1, 
Скопје. 

Се запишува промената на основач со одлука од 
25.06.1996 година, истапува Амира Арифи од Скопје, 
а пристапува Сабир Арифи од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1487/96 Ѓ7548) 

Се брише Весна Петковиќ, се запишува Љубица 
Петковиќ, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр. 
2434/96. (7549) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2256/96 на регистарска влошка бр. 1-59492-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Транспротното трговско услужно претпри-
јатие „ДЕСПИНА-КОМЕРЦ-95" ц.о увоз-извоз ул 
„Илинденска“ б р . 4 , Кавадарци. 

Пристапува основачот ТТП „БЕЛГОМАК" од Ка-
вадарци. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр 
2256/96. (7550) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1080/96, ја запиша во судскиот регистар про-
мена на лице овластено за застапување во внатрешен 
промет и надворешен трговски промет на Економ-
скиот Реинтеграционен програм Северна Рајна Вес-
тфалиЈа ПЕМ - Планирање-Инжинеринг-Менаџмент" 
д.о.о. ул. „Васил Главинов“ бр 3/8-12, Скопје 

Се брише Петар Јоан Ведемаер, директор, а се за-
пишува Клаус Петер Франц Герстбергер, директор 
рез ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр 
1080/96. (7551) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег бр. 6136/96, на регистарска влошка бр. 1-82041-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Производното трговско претпријатие на 
големо и мало „НАИС ЈУМАК" ул „Томе Арсовски“ 
бр 49/1-3, Скопје. 

Истапува основачот Соња Нешиќ од Скопје 
Од Окружниот стопански суд во СкоиЈе, Срег бр 

6136/96. (7552) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег, бр. 2434/96, на регистарска влошка бр. 1-19521-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и директор на Претпријатието за трговија на 
големо и мало и услуги „САБА“ ц.о. увоз-извоз ул. 
„Јанко Мишиќ“ бр. 15, Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1923/96 на регистарска влошка бр. 1-38209-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма и проширување на дејност на претпријатието за 
производство, трговија и услуги „АГРО-ДИН" д.о.о. 
експорт-импорт ул. „Лена Ѓорева“ бр. 4, Гевгелија. 

Новиот назив на фирмата гласи Пртпријатие за 
производство трговија и услуги „АГРИПРО" д.о о. 
експорт-импорт ул. „Лена Ѓорева“ бр. 4, Гевгелија. 

Дејности: 011820, 012421, 013030, 013111, 013112, 
013113, 013114, 013115, 013119, 013200, 013400, 0502000, 
050202, 060501, 060502, 060503, 110109, 110109, 110301, 
110302, 110303, 110304, 110611, 110620, 110903, 110905, 
малограничен промет со СР Југославија, застанување 
странски физички и правни лица, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен трнаспорт на стоки. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скогпе, Срег бр. 
1923/96. (7428) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1782/96, на регистарска влошка бр. 1-42095-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за трговија на големо 
и мало и услуги во прометот „АЛКОМ" д о о екс-
порт-импорт ул. „Петар Ацев“ бр. 3, СКОПЈС. 

Дејности: продажба на судски таксени марки и 
вредносници. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
1782/96. (7429) 

Основниот суд Скопје 1 - С К О И Ј С , со решението 
Срег. бр. 2135/96 на регистарска влошка бр. 1-33171-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на трговското претпријатие на големо и мало 
„МАГМЕИГ" д,о о увоз-извоз бул. „Партизански 
рдреди" бр. 27-3/13, Скопје. 
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Се брише Елица Петррвска, се занишува Гоце То-
доров, како нов директор 

Од Основниот суд Скопје 1 - С К О П Ј Е , Срег бр 
2135/96 (7430) 

Основниот суд СкопЈе I - СконЈе, со решението 
Срег бр. 1903/96, на регистарска влошка бр 1-7447-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на претпријатието за трговија на големо и 
мало „ОКОВ“ ц о увоз-извоз ул „13 Јули“ бр 13, 
CKOIIJC 

ДСЈНОСТИ 011315, 011319, 011949, 011832, 012310, 
012321, 012322, 012323, 060502 

Од Основниот СУД СЌОПЈС I - CKOIIJC, Срег бр 
1903/96 (7431) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег бр 1425/96 на регистарска влошка бр 1-67957-
0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на 
Градежното услужно претпријатие „СИЛТ-МАК" ц.о. 
увоз-извоз ул. „Даме Груев“ бр 106, Неготино. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 
01/96 од 25 06.1996 год., а основач е Трајанчо од Него-
тино. 

Дејности 020110, 020130, 020140, 050100, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 071031, 070132, 
070140, 070150, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 060502, 080190, 
090212, 090209, 050301, 050302, 110309, 110909, 070310, 
070320, 060503, услуги на меѓународен транспорт на 
стоки и патници и малограничен промет со Грција, 
Албанија, Бугарија и СР Југославија 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своЈа сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица претпри-
јатието целосно одговара 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во надворешно трговско работење с Трајанчо Јаков 
директор без ограничување 

Од Основниот суд CKOIIJC I - CKOIIJC, Срег бр 
1425/96 (7432) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1590/96 на регистарска влошка бр. 1-10496-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето 
на Друштво со ограничена одговорност за инжснер-
ско-геолошки и хидрогеолошки истражувања, проек-
тирање и изведување на градежни објекти „ГЕОЕК-
СПЕРТ" п.о. ул. „Димче Мирчев“ бр.4, Скопје 

Скратен назив на фирмата: Д.О О „ГЕОЕК-
СПЕРТ", п о. ул. „Димче Мирчев“ бр 4, Скопје 

Трансформација на претпријатието во д.о.о с извр-
шена со одлука бр. 02-234/1, од 25 07 1995 год и Реше-
ние на Владата на Р М бр. 15-230/367-95. 

Дејности: 110500, 110401, 110402, Ц0403, 110404, 
110405, 110406, 110611, 110612, 110620, 110903, 110909, 
050100, 05020, 050201, 050202, 050302, 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 , 070215, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 070310, 070320 

Д о о во правниот промет со трети лица истапува 
во свое име и за СВОЈ а сметка 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица д о о одговара со СВОЈОТ ИМОТ 

Лице овластено за застапување во внатрешен и на-
дворешен трговски промет е Дуко Стојановски, нео-
граничено во СВОЈСТВО на директор 

Од Окружниот стопански суд во CKOIIJC, Срег бр 
1590/96 (7492) 

Основниот суд СкопЈе I - СКОПЈС, СО решението 
Срег бр 2425/96 на регистарска влошка бр. 1-18891-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште на Туристичкото, патничко и трговско друштво 
со ограничена одговорност „ГЕНЕРАЛТУРИСТ СКО-
ПЈЕ“ ул „Мито X Јасмин“ бр. 20, СкопЈе 

„ГЕНЕРАЛТУРИСТ СКОПЈЕ“ туристичко, пат-
ничко и трговско друштво со ограничена одговорност 
ул „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 20, СкопЈе , 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
2425/96 (7493) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1992/96 на регистарска влошка бр. 1-67424-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија на големо и ма-
ло „АЛЕКСАНДРОС" експорт-импорт д.о.о. ул. 
„Благоја Паровиќ“ бр. 64/2. 

Се брише Стефановска Лидија, а се запишува Јоро-
ва Рина, нов директор 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1992/96. (7282) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
нијата на Основниот стопански суд Скопје е заклучена 
стечајната постапка, над Претпријатијата ПТППГМ 
„Мит-Комерц" - Куманово И ТП „Купром“ - Кума-
ново, сега презаведени во Основниот суд во Куманово 
под Ст.бр. 135/96 и Ст.бр.13/96. 

По правосилноста на решенијата, горенаведените 
претпријатија ќе се бришат од регистарот на претприја-
тијата што се води при Основниот суд Скопје I. 

Од Основниот суд во Куманово. (1873) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Сг.бр.217/96 од 10.1.1996 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТП „Марс Инжине-
ринг" од Скопје, ул. „Панко Брашнаров“ бр. 16. 

За стечаен судија е одредена Стевка Чесноска-Та-
нева, судија при овој суд. х 

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од 
Скопје, ул. „Пелистерска“ 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 „Службен весник на РМ“ до 
стечајниот совет со првава во два примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 12.XII.1996 год. во 11 часот, соба 
број 53 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1885) 

1 Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 333/96 од 22.11.1996 година е отво-
рена стечајна постаака над должникот Претпријатие 
„Такитек" од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 64. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од 
Скопје, ул. „Пелистерска“ 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 „Службен весник на РМ“ до 
стечајниот совет со пријава во два примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, вез одлагање. 

Рочиште за, испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 18.XII. 1996 год. во 11 часот, во 
барака бр. 4, соба бр. 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1886) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението П. Ст.бр. 707/96 од 16.Х.1996 година е отво-
рена стечајна постпака над должникот АД „Југотргови-
ја" од Скопје, комплекс „Скопјанка“, мезанин бл.1 лок. 
29/3. . 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски 
од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
стечајниот совет со пријава во два примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 18.XII.1996 год. во 11 часот, во соба 
бр. 23 при овој суд, зграда на Апелационен суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1928) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.346/96 од 22.1 V. 1996 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпирјатие за 
производство и услуги „Екстра Мак“ од Скопје, ул. 
„Народен фронт“ бр. 13-11/60. 

За стечаен управник е одреден Томислав Крстевски 
од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-
842. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
стечајниот совет со пријава во два примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 20.Х1.1996 год. во 9,10 часот, соба 
бр. 59 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1924) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.345/96 од 22.IV.1996 година е отво-
рена стечајна постпака над должникот „СЕ-МУ" ДОО 
за промет на големо и мало, увоз-извоз од Скопје, ул. 
„363"'бр. 47. 

За стечаен управник ,е одреден Томислав Крстевски 
од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-
842. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот; во „Службен весник на РМ“ до 
стечајниот совет со пријава во два примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према 'стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 20.XI.1996 год.; во 8,30 часот, соба 
бр. 59 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1925) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 339/96 од 22.IV.1996 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало „Трготранс" од Скопје, бул. 
„Јане Сандански“ бр. 104/2. 

За стечаен управник е одреден Томислав Крстевски 
од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-
842. 
; ; Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
стечајниот совет со пријава во два примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 20.XI. 1996 год. во 8,40 часот, соба 
бр. 12 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1926) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.107/96 од 06.V.1996 година е отворена 
стечајна постпака над должникот Градежно трговско 
претпријатие „Статер" од Скопје, ул. „Милан Миј алко-
виќ бр. 37-б. 

За стечаен управник е одредев Томислав Крстевски 
од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-
842* 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
стечајниот совет со пријава во два примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 20.Х1.1996 год. во 10,50 часот, соба 
бр. 13 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1927) 

Основниот суд Скопје - Скопје објавува дека со ре-
шението Ст.бр.370/96 од 22.IV.1996 година е отворена 
стечајна постпака над должникот Претпријатие за про-
изводство и трговија „Интерфорум" од Скопје, ул. „Ф-
јодор Достоевски" бр. 15. 

За стечаен управник е одреден Томислав Крстевски 
од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-
842. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ 
должниците да ги намират долговите према стечајниот 
должник, без одлагање. 

Рочиште а испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 20.Х1.1996 год. во 8,20 часот, соба 
бр. 59 при овој суд. 

, Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1922) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.358/96 од 22.IV. 1996 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
радио дифузија и маркетинг „Радио канал плус“ од 
Скопје, ул. ,,Вељко Влаховиќ“ бр. 21. 

За стечаен управник е одреден Томислав Крстевски 
од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-
842. \ 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
стечајниот совет to пријава во два примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги Намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 20.Х1.1996 год. во 9,00 часот, соба 
бр. 59 при овој суд; . 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1923) 

Основниот суд во Прилеп објавува дека над ДОО 
„Хидрант“ - Крушево се отвора стечајна постпака на 
16.X.1996 година. 

За стечаен судија се определува Татјана Сусулеска. 
За стечаен управител се определува Тирчоски Тома, 

дипломиран економист, вработен во „Златара“ - Кру-
шево. 

Со отворањето на стечајната постапка им преста-
нува работниот однос на работниците во ДОО „Хи-
дрант“ - Крушево, како и правата на работоводниот 
орган и неговите функции преминуваат врз стечајниот 
управител. 
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Се закажува рочиште за испитување на побарува-
њата на доверителите на 12.XII.1996 година во 10,00 
часот во судница број III при Основниот суд во Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп. 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со 

решението Ст.бр. 1142/94 од 03.IV.1996 год., заклучена 
е стечајна постапка над должникот ПП „Пата пром" од 
Скопје, ул. „Ѓорче Петров“ бр.11/3-1. 

•По правилноста на решението, должникот да се из-
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Окружниот суд во Скопје. (1952) 
Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 

решението Ст.бр. 362/96 од 13.V.1996 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТ „Серџо Ко-
мерц“ од Скопје, ул. „Бутелски венец“ бр. 95-а. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски 
од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-
694. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
стечајниот совет со пријава во два примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 17.XII.1996 год. во 8,40 часот, в о 

барака бр. 4, соба бр. 6 при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1953) 

Основниот суд Скопј II - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 207/96 од 20.111.1996 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Приватното 
претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало и надворешен промет „Шперад Шмид" од Скопје, 
ул. „Наум Охридски“ бр. 46-а. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски, 
од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-
694. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
стечајниот совет со пријава во два примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 17.XII.1996 год. во 8,30 часот, во 
барака бр. 4, соба бр. 6 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1954) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со реше-
нието Ст.бр.277/96 од 16.Х.1996 година е отворена сте-
чајна постпака над должникот З З „Црноречие", с. Ка-
мен Дол, Кавадарци. 

За стечаен судија е одреден Јованче Најдов, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Василевски Лазо од 
Кавадарци, ул. „Киро Крстев“ бр. 26, телефон 093-76-
264. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према стечајниот должник. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 09.1.1997 година во 8 часот, соба број 
27 при овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (1867) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
ето Ст.бр. 104/96 од 10.Х.1996 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие „Шар“ од 
с. Селце, ул. „М. Тито“ бр. 1/5 - Тетово. 

За стечаен судија е одредена Слаѓана Илиеска, су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од 
Тетово ул. „Благоја Тоска“ бр. 222, телефон 22-025. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
стечајниот совет со пријава во два примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 23.XII.1996 год. во 12,00 часот, соба 
бр. 60 при овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (1959) 

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст.бр. 83/ 
96 од 28.X. 1996 година отвори стечајна постапка над 
МИЗ „Луга“ - Прилеп. 

За стечаен судија ја определи судијата Татијана Су-
сулеска, а за стечаен управител Ѓоре Тотески, дипл. 
економист од Прилеп, ул. „Борка Лопач" бр. 25. 

Со оглас објавен на огласната табла на судот на ден 
28.X.1996 година ги повика доверителите да ги пријават 
своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во 
два примероци со докази и вирманска уплата за такса од 
600 денари, на жиро сметка 41100-840-018-3338 во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот за отворање на 
стечајна постапка во „Службен весник на РМ“, кои ќе 
се испитаат на 12.XII.1996 година во 11,00 часот, во 
судница 3, а должниците неодложно да ги намират сво-
ите долгови. 

Од Основниот суд во Прилеп. (1955) 

Л И К В И Д А Ц И И 
Основниот суд Скопје И - Скопје објавува дека со 

решението I. Л.бр.226/96 од 28.X.1996 година отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
за производство, промет и услуги „Квин-И" д.о.о. ек-
спорт-импорт од Скопје, „Ѓуро Стругар“ бр. 1/1-9. 

За Ликвидационен управник се определува дипл .ек. 
Игне Касниоски од Скопје, ул. „Торонто" бр. 29, теле-
фон 318-267. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во 
два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 05.XII.1996 година во 8,30 часот, соба бр. 4, 
барака 4 на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1944) 

Основниот суд Скопје И - Скопје објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 214/96 од 28.X.1996 година отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Приватното 
претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз 
„Преспакомерц" ц.о. од Скопје, ул. „Видое Смилевски-
Бато" бр. 77Л1-12. 

За Ликвидационен управник се определува дипл .ек. 
Игне Касниоски од Скопје, ул. „Торонто бр. 28, теле-
фон 318-267. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
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РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во 
два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 05.XII.1996 година во 8,30 часот, соба бр. 4, 
барака 4 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1945) 

Основниот суд Скопје И - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 238/96 од 04.XI.1996 година отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Трговско претпри-
јатие „Центропродукт" д.о.о., ул. „Тома Томшиќ" бр. 
25 - Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Драган 
Величкоски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, 
телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во 
два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 13.XII.1996 година во 8 часот, соба бр. 4, 
барака 4 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1946) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 258/96 година отворена е постапка за 
редовна ликвидација над Трговското претпријатие на 
големо и мало „Бетон Комерц“ експорт импорт ц.о. од 
Скопје, ул. „Емин Дураку“ бр. 1/5-12 со жиро сметка 
40100-601-130207. 

За Ликвидационен управник се определува Драгица 
Иванџикова од Скопје, ул. „Дрезденска" бр. 15/И-12, 
телефон 363-730. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во 
два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 28.XI.1996 година во 9,20 часот при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1947) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 261/96 година отворена е постапка за 
редовна ликвидација над Трговското претпријатие „Ри-
стовски-интернешенел" извоз-увоз ДОО Скопје, ул. 
„Јабланица“ бр. 101-а, со жиро сметка 40100-601-
313695. 

За Ликвидационен управник се определува Драгица 
Иванџикова од Скопје, ул. „Дрезденска" бр. 15/11-12, 
телефон 363-730. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во 
два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 28.XI.1996 година во 9,30 часот при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1948) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решениетоЛ.бр. 247/96 година отворена е постапка за 
редовна ликвидација над Прометното претпријатие 
„Димвес" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Ванчо 
Мицков" бр. 46-б, и број на жиро сметка 40120-601-
344800. 

За Ликвидационен управник се определува Драгица 
Иванџикова од Скопје, ул. „Дрезденска" бр. 15/11-12, 
телефон 363-730. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 28.XI.1996 година во 10 часот при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1949) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 259/96 година отворена е постапка 
за редовна ликвидација над Претпријатието за произ-
водство промет и услуги „КИ-ФИ" Д.О. увоз-извоз 
Џ.О. од Скопје со седиште на ул. „173" бр. 14-а, со 
жиро сметка 40100-601-300770. 

За Ликвидационен управник се определува Драгица 
Иванџикова од Скопје, ул. „Дрезденска" бр. 15/11-12, 
телефон 363-730. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во 
два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 28.XI.1996 година во 9 часот при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1950) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 251/96 од 28.Х.1996 година отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Производно 
услужно претпријатие „Бехар“ - Скопје, бул. „Парти-
зански одреди“ бр. 66-а-1/2М, со жиро сметка 40120-
601-83674. 

За Ликвидационен управник се определува Владо 
Атанасовски од Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 63-1/2, 
телефон 235-715. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во 
два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на правените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 11.XII.1996 година во 8,20 часот во соба 59 -
во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1951) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 222/96 од 07.Х.1996 година отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
производство, промет и услуги „Нова Димензија“ д.о.о. 
- Скопје, ул. „166" бр. 10. 

За Ликвидационен управник се определува Драган 
Величкоски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, 
телефон 234-487. 
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во 
два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 16.XII.1996 година во 9 часот, соба бр. 60-а 
на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1958) 

Основниот суд во Прилеп со решението Л.бр.2/96 од 
17.IX.1996 година над ПП „Сагор" - Прилеп отвори 
ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Прилеп. (1957) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.217/96 од 10.Х.1996 година отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Трговското прет-
пријатие „Буш Комерц“ увоз-изоз д.о.о. од Скопје, ул. 
„Дижонска" бр. 23/37. 

За Ликвидационен управник се определува Драган 
Величкоски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, 
телефон 234-487. 

Се повикуваат на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до лик-
видациониот совет на овој суд со пријави во два приме-
роци со докази. Се повикуваат должниците да ги нами-
рат долговите према ликвидациониот должник без од-
лагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 10.XII. 1996 година во 9 часот, соба бр. 4 на 
барака 4 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I I -Скопје . (1943) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
нието Л.бр.10/96 од 25.Х.1996 година, е отворена ре-
довна ликвидациона постапка над Претпријатието за 
трговија на големо и мало „Бедо Комерц“ Д.О.О, ек-
спорт-импорт - Гостивар, ул. „Маршал Тито“ бр. 22-в. 

За Ликвидационен управник е одреден Карамети 
Шинази од с. Здуње, Гостивар, вработен во ПППУ 
„Балкан ексим", Гостивар, телефон 62-988. 

Се повикуваат на доверителите на субјектот во ре-
довна ликвидациона постапка да ги пријават своите по-
барувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет 
со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат 
должниците да ги намират долговите спрема субјектот 
во ликвидација без одлагање, очиште за испитување на 
пријавените побарувања ќе се закаже од страна на Ос-
новниот суд во Гостивар, по изминувањето на 30-от ден 
од објавувањето на огласот. 

Од Основниот суд во Гостивар. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 131/96 од 13.VI.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„Универзад пром" од Скопје со седиште на ул. „Ѓорче 
Петров“ бр. 60/16, со жиро сметка 40120-601-75761 -
Филијала - Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Томислав 
Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, теле-
фон 312-842. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 

ги намират долговите према ликвидациониот ДОЛЖИМЕ 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 20.XI.1996 година во 10,40 часот во соба бр. 
58 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1910) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дена со 
решението Л. бр. 129/96 од 03.VI.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„Розета“ од Скопје со седиште на ул. „Хаџивасилев“ 
бб. 

За Ликвидационен управник се определува Томислав 
Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, теле-
фон 312-842. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен венсик на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се'закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 20.XI.1996 година во 09,15 часот во соба бр. 
59 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1911) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 128/96 од 03.VI. 1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„Арка“ од Скопје со седиште на ул. „Народен фронт“ 
бр. 25 од Скопје со жиро сметка 40100-601-45586 Фили-
јала - Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Томислав 
Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, теле-
фон 312-842. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен верник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 20.XI. 1996 година во 9,00 часот во соба бр. 58 
при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1912) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 109/96 од 07.V.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„Џес-Компани" од Скопје со седиште на ул. „Антон 
Попов“ бб, од Скопје со жиро сметка бр. 40110-601-
281774 - Филијала Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Томислав 
Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, теле-
фон 312-842. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен венсик на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 20.XI.1996 година во 8,30 часот во соба бр. 
13-а при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1913) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 108/96 од 07.V.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„Шемо Комерц“ од Скопје со седиште с. Кондово бр. 81 
со жиро сметка бр. 40120-601-1752169 - Филијала 
Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Томислав 
Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, теле-
фон 312-842. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 20.XI.1996 година во 8,15 часот во соба бр. 12 
при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1914) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 101/96 од 07.V.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„Џенал - Ти“ од Скопје со седиште на ул. ,марката“ бр. 
2-2-15 од Скопје со жиро сметка 40110-601-298336 - Фи-
лијала Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Томислав 
Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, теле-
фон 312-842. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен венсик на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 20.XI.1996 година во 8 часот во соба бр. 12 
при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1915) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 70/96 од 11.VI.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„Калиси“ ДОО од Скопје со седиште на ул. „Дижонска 
17" бр. 24, со жиро сметка 40100-601-364534 - Филијала 
Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Томислав 
Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, теле-
фон 312-842. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 20.XI. 1996 година во 8 часот во соба бр. 13 
п р и ОВОЈ с у д . 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1916) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 67/96 од 03.VI.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
ТТ „Тргомебел" од Скопје со седиште на ул. „Мариов-
ска“ бб, со жиро сметка број 40100-601-349903. Фили-
јала Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Томислав 
Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, теле-
фон 312-842. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 20.XI.1996 година во 9 часот во соба бр. 13 
при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје!-Скопје. , (1917) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 64/96 од 14.VI.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„Љама Компани“ ДОО - Скопје со седиште на ул. „Ма-
кедонско Косовска бригада“ бр. 3/86 со жиро сметка 
бр. 40100-601-262205 - Филијала Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Томислав 
Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, теле-
фон 312-842. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
на доверителите на ликвидациониот должник дополни-
телно ќе се закаже. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1918) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 57/96 од 17.Х.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпијатието за 
трговија на големо и мало „Маки Нобал" од Скопје со 
седиште на ул. „Наум Наумовски - Борче“ бр. 81. 

За Ликвидационен управник се определува Томислав 
Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, теле-
фон 312-842. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 18.XII.1996 година во 11,15 часот барака 4, 
соба бр. 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1919) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението III Л. бр. 37/96 од 26.VI.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„Инфософт" ДОО увоз-извоз од Скопје со седиште на 
ул. Востаничка“ бр. 49, со жиро сметка бр. 40100-601-
303837 - Филијала Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Томислав 
Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, теле-
фон 312-842. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
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ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање ' -

Се закажува рочиште за испитување на пријава -итс 
побарувања ца доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 20.XI.1996 година во 10 часот во соба бр. 13 
при овој суд. 
ч Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1920) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението II Л. бр. 29/96 од 25.VI.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот „Су-
зана 94" за трговија на големо и мало у. „Даме Груев“ 
бр. 30. 

За Ликвидационен управник се определува Томислав 
Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, теле-
фон 312-842. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена rib објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ дд ,ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање 

Од Основниот суд СкопЈе II - Скопје. (1921) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението II Л бр 26/96 од 27.VI.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Трговското и 
услужно претпиjатиe. „ВЕГА“ Д.О.О увоз-извоз 
Скопје со седиште на бул. „Јане Сандански“ бр. 35/2-19 
со жиро сметка 6poj 40100-601-267201 - Филијала 
Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Јовчев-
ски Градимир од Скопје, ул. „Зеленгора" бр. 22, теле-
фон 203-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите п о б а р у в а а во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 05.XII.1996 година во 10,00 часот во барака 
бр 4,, соба бр. 6 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1882) 

' ,Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л бр. 238/96 отворена е постапка за редовна 
ликвидација на Приватната здравствена организација 
„Прим. д-р Савевски“ Д.О. Скопје ул. „Даме Груев“ 
бр. 5/3-12 со жиро сметка број 40100-601-23633 кај З П П 
филијала Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Драгица 
Иванџикова од Скопје, ул. „Дрезденска" бр. 15/11-12, 
телефон 363-730. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите п о б а р у в а в во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитувана на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 15.XI. 1996 година во 9,20 часот при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1883) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 241/96 отворена е постапка за редовна 
ликвидација над Претпријатието за промет на големо 

САНИМЕД" извоз-увоз Џ.О. ул. „Црниче“ бр. За, со 
сметка број 40100-601-178388 З П П - филијала 

Скопје 
За Ликвидационен управник се определува Драгица 

Иванџикова од Скопје, ул. „Дрезденска" бр. 15/II-12, 
телефон 363-730. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со прибави во 
два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на до“верителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 15.XI.1996 година во, 9,30 часот при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1884) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението III Л. бр. 221/96 од 18.IХ.1996 год. отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
за трговија и услуги „Јанев“ д.о.о. - Скопје со седиште 
на ул. „Иван Аговски“ бр. 11/2-16, од Скопје со жиро 
сметка 41620-601-3676 - Филијала - Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Петров-
ски Тодорче од Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23, тел. 424-954, 
Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 28. XI.1996 година во 8,05 часот соба број 
60-а во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, (1835) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 210/96 од 17.IX.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
услуги во прометот и трговијата „ТЕ-ЕР" од Скопје со 
седиште на ул. „Мара Междуречка" бр: 26-а. 

За Ликвидационен управник се определува Спиро 
Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/ 
34, тел. 418-628 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите п о б а р у в а а во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитуваа на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 18.XII 1996 година во И,ЗО часот барака 4 
соба број 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1836) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 236/96 од 08.Х.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
производство, промет и транспорт „Селман компани“ 
Џ.О. - Скопје со жиро сметка 40100-601-348771. 

За Ликвидационен управник се определува Киро Ја-
кимовски од Скопје, ул. „Бахар Моис“ бр. 1-а, телефон 
366-087. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите п о б а р у в а ј во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
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РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 25.XI. 1996 год. во 8,40 часот во соба број 59 
во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1837) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 235/96 од 08.Х.1996 год. е отворена 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
во приватна сопственост ТП „Мак мелос" - Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-242971 на ул. „Народен фронт“ 
бр. 31/2. 

За Ликвидационен управник се определува Киро Ја-
кимовски од Скопје, ул. „Бахар Моис“ бр. 1-а, тел. 366-
087, Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник' 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 25.XI. 1996 година во 8,30 часот во соба број 
59 во зградата на Апелациониот суд - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1838) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението II Л. бр. 197/96 од 14.X. 1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
градежништво, производство, промет и услуги „АС-
Еуроинжињеринг" Д.О.О с. Марино -Скопје со се-
диште на ул. „402" бр. 12. 

За Ликвидационен управник се определува ,Манев-
ски Владимир од Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 29/1, 
телефон 227-408. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 21 .XL 1996 година во 10,40 часот во барака 
бр. 4 соба бр. 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1839) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението II Л. бр. 221/96 од 15.Х.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
производство, промет и услуги „Витема Трејд“ увоз-
извоз Д.О.О, со седиште на бул. „Јане Сандански“ бр. 
83/2-33 и број на жиро сметка 40100-601-314047. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-

ник на ден 26.XI.1996 година во 9,30 часот во барака бр. 
4 соба бр. 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1840) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 209/96 од 09.Х.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Трговското прет-
пријатие на големо и мало увоз-извоз „Мона Комерц“ 
Џ.О. - Скопје со седиште на ул.„Коста Новаковиќ“ бр. 
20-3/2. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
цолжник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
цена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
цва примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 21.XI.1996 година во 10,10 часот во барака 
бр. 4 соба бр. 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1841) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 189/96 од 18.Х.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
производство, трговија и услуги на големо и мало „Кре-
до“ од Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 83-б. 

За Ликвидационен управник се определува Петров 
Ефтим од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 50-3/4, теле-
фон 417-130. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 18.XII.1996 година во 10,05 часот во барака 
бр. 4 соба бр. 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1870) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 207/96 од 18.Х.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Трговското прет-
пријатие „Мистрал Траде" од Скопје ул. „364" бр. 19. 

За Ликвидационен управник се определува Ефтим 
Петров од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 50-3/4 тел. 
417-130. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 18.ХП.1996 година во 10,10 часот во барака 
бр. 4 соба бр. 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1869) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 216/96 од 17.Х.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„Север Комерц“ ПО од Скопје со седиште на ул. „Боро 
Менков“бр. 3-2-15. 
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За Ликвидационен управник се определува Ефтим 
Петров од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 50-3/4 тел. 
417-130. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави .во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 18.XII. 1996 година во 11,20 часот во барака 
бр. 4 соба бр. 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1868) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението II Л. бр. 100/96 од 23.V.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
во општествена сопственост „Студио-А“Ц.О. ул. 
„Мито Хаџивасилев Јасмин“ бб со жиро сметка број 
40100-601-17132. 

За Ликвидационен управник се определува Томислав 
Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, теле-
фон 312-842. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на oвoj суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 04.XII.1996 година во 11,00 часот во соба бр. 
23 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (1907) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 164/96 од 21.VI.1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„Купидон" од Скопје со седиште на ул. „Партизански 
одреди“ бр. 79-30 СО жиро сметка број 40120-601-
309547- Филијала во Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Томислав 
Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, теле-
фон 312-842. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 

, два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

кочиште за испитување на пријавените побарувања 
на доверителите на ликвидациониот должник дополни-
телно ќе се закаже. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1908) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, објавува дека со 
решението Л бр. 141/96 од 14.VI 1996 год. отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„Бобо Комерц“ ДОО од Скопје со седиште на ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 16, со жиро сметка број 40120-601-
0097330 - Филијала Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Томислав 
Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, теле-
фон 312-842. • 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 

ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
на доверителите на ликвидациониот должник дополни-
телно ќе се закаже. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1909) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението II Л. бр. 20/96 од 15. X. 1996 година заклу-
чена е ликвидационата постапка над должникот Прет-
пријатие за книговодствени услуги и трговија „Бојова“ 
ДОО - Скопје, ул. „Ѓуро Салај“ бр. 55-а. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1856) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението II Л. бр. 88/96 од 15. X. 1996 година заклу-
чена е ликвидационата постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, услуги и трговија „Графика 
2" увоз-извоз ДОО - Скопје, ул. „Киро Крстевски“ бр. 
З-б. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1857) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението II Л. бр. 188/96 од 15. X. 1996 година заклу-
чена е ликвидационата постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија и услуги „ПРОМО" експорт-им-
порт Скопје, ул. „Ловќенска" бр. 24-б. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1858) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението II Л. бр. 36/96 од 15. X. 1996 година заклу-
чена е ликвидационата постапка Над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало „Демонт" увоз-
извоз ДОО - Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 45/1-7. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1859) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението бр. 109/96 од 24. VI. 1996 година отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„Карандо" од Скопје со седиште на ул. „Антоние Гру-
бишиќ" бр. 8, Скопје, со жиро сметка 40100-601-275845 
- Филијала Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Томислав 
Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин камен“ бр. 22, тел. 
312-842, Ѓорче Петров, Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 20. XI. 1996 година во 8 часот соба број 70 во 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1860) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението III Л. бр. 140/96 од 14. VI. 1996 година отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Претприја-
тието за производство и услуги „Мавек" од Скопје со 
седиште на ул. „Антоние Грубишиќ" бр. 8, Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-269136 - Филијала Скопје. 



За Ликвидационен управник се определува Томислав 
Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин камен“ бр. 22, тел. 
312-842, Ѓорче Петров, Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 20. XI. 1996 година во 8 часот соба број 59 во 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1861) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-
нието Л. бр. 493 од 7. V. 1996 година отворена е по-
стапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„Мане“ од Скопје со седиште на ул. „ЈНА44 бр. 2, 
Скопје, со жиро сметка 41620-601-3676 - Филијала 
Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Томислав 
Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин камен“ бр. 22, тел. 
312-842, Ѓорче Петров, Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд CQ пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 20. XI. 1996 година во 8,45 часот соба број 53-
а во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (1862) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението И Л. бр. 224/96 од 18. X. 1996 година отвори 
постапка за редовна ликвидација над Производното 
услужно трговско претпријатие „Вис“ Џ.О. - Скопје со 
седиште на ул. „Видое Смилевбки Бато“ бр. 11/3" од 
Скопје, со жиро сметка 41620-601-51584 - Филијала 
Скопје. “ 

За Ликвидационен управник се определува Раде Сте-
фановски од од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-II-7 
тел. 251-738. 

Се довикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена So објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 28. XI. 1996 година во 8,50 часот во барака 
бр. 4 соба број 6 во овој суд. , 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1863) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 228/96 од 18. VI. 1996 година отворен^ 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„Теп-Комерц" од Скопје со седиште на ул: ,,Коце Мета-
лец“ бр. 102, од Скопје; со жиро сметка 40110-601-
22844. 

За Ликвидационен управник се определува Јовчев-
ски Градимир од Скопје, ул. „Зеленгора“ бр. 22. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 

РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 18. XII. 19% година во 10 часот во барака бр. 
4, соба број 5 при овој суд. .. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1864) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 233/96 од 09. X. 1996 година отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
на внатрешна и надворешна трговија „Дој Мак“ од 
Скопје со седиште на ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 50/1-7, 
со жиро сметка 41620-601-63503. 

За Ликвидационен управник се определува Раде Сте-
фановски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-2/7, тел. 
251-738. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 27. XI. 1996 година во 8,00 часот соба број 59 
во зградата на Апелациониот суд - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1866) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението III Л. бр. 246/96 од 09. X. 1996 година отво-
рена е постапка за редовна,ликвидација над Трговското 
претпријатие „Биба“ д.о.ек; експорт-импорт, Скопје со 
седиште на ул. „Козара“ бр.24 од Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Петров-
ски Тодорче од Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23, тел. 424-954 
- Скопје. ' “ 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ ДО ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази, Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите према ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 19. ХЗ. 1996 година во 8,00 часот соба број 60-
а во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1834) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со реше-
нието Л. бр. 25/96 од,17.Х. 1996 грд. е отворена постапка 
за ликвидација над ИТН „Танико“ п.о. увоз-извоз С а -
мица, во „Сл. весник на РМ“ и е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање на имот на должникот, 
туку да се заклучи. 

Со решение на ликвидациониот совет под Л. бр. 39/ 
% од 17.ХД996 година е отворена постапка за ликвид£-
ција над ТУП „Деко-Комерц", с. Босилово, Струмица 
но е одлучена Истата да не се спроведува поради не-
мање имот на должникот, туку да се заклучи. 

Доверителите можат да ги напаѓаат сите погоре на-
ведени решенија со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип и тоа во рок од 
15 дена по објавувањето на решенијата, по правосилно-
ста на решенијата споменатите должници се бришат од 
регистарот на Стопанските организации. 

Од Основниот суд во Струмица. (1847) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението II Л. бр. 200/96 од 18.Х. 1996 година отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Трговското 
претпријатие за промет на мало и големо „Ваљон -
Комерц“, експорт-импорт Џ.О. Скопје со седиште на 
ул. „Дижонска" бр. 23/4 и број на жиро сметка 40100-
601-173397. 

За Ликвидационен управник се определува Виолета 
Илиевска од Скопје, ул. „Ѓорѓи Сугаре" бр. 2-1/4, теле-
фон 119-141. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги измират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 28. XI. 1996 година во 8,40 часот во барака 
бр. 4, соба бр. 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1929) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 230/96 од 28.Х.1996 година отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Услужно трговско 
претпријатие „Цаци Комерц“ Ц.О. експорт-импорт, с. 
Радишани, Скопје со седиште на ул. „56" бр. 22 и број 
на жиро сметка 40100-601-198545. 

За Ликвидационен управник се определува Виолета 
Илиевска од Скопје, ул. „Ѓорѓи Сугаре" бр. 1-А/4, те-
лефон 119-141. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги измират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 05.XII. 1996 година во 10,30 часот во барака 
бр. 4, соба бр. 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1930) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението II Л. бр. 218/96 од 16.Х.19% година отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Претприја-
тието за производство, трговија, услуги на големо и 
мало „Ре-Компани" експорт-импорт Џ.О. - Скопје со 
седиште на бул. „Македонско-Косовска бригада“ бр. 
57, со жиро сметка број 40100-601-179658. 

За Ликвидационен управник се определува Драги 
Трпевски од Скопје, ул. „Христо Чернопеев" бр. 1-а 
телефон 217-133. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги измират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
п о б а р у в а а на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 26. XI. 1996 година во 9,40 часот во барака 
бр. 4, соба бр. 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1931) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението III Л. бр. 264/96 од 25.X. 1996 година отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Претприја-
тието за завршни работи во градежништвото, проекти-
р а н , производство, трговија на големо и мало ,Дома“ 

експорт-импорт доо од Скопје со седиште на ул. „Борка 
Талески“ бр. 5 со жиро сметка бр. 40100-601-206497. 

За Ликвидационен управник се определува Ѓ о р ѓ и о -
ски Ристо од Скопје, телефон 318-852. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 10.XII.1996 година во 9 часот, соба бр. 60 при 
овој суд. 

Од Основниот суд Скоп је ! -Скоп је . (1933) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 265/96 од 25.X.1996 година отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
трговија на големо мало и инжинеринг „Огњан - Инжи-
неринг" ц.о. увоз-извоз од Скопје со седиште на ул. 
„Народен фронт“ бр. 27/32, со жиро сметка бр. 40100-
601-120074. 

За Ликвидационен управник се определува Ѓ о р ѓ и о -
ски Ристо од Скопје, телефон 318-852. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 10.XII. 1996 година соба бр. 60 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1934) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението III Л. бр. 200/96 од 25.Х.19% година отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Претприја-
тието на големо и мало „Речица“ доо увоз-извоз од 
Скопје со седиште на ул. „Ордан Чопела“ бр. 43 со 
жиро сметка 40100-601-99218. 

За Ликвидационен управник се определува Ѓ о р ѓ и о -
ски Ристо од Скопје, телефон 318-852. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 10.XII.1996 година во 9 часот соба бр. 60 при 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1932) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 219/96 од 18.Х.1996 година отворена е 
постапка за редовна ликвидација над „Нандија" од 
Скопје со седиште на ул. „Владимир Комаров“ бр. 6/2-
22. 

За Ликвидационен управник се определува Ефтим 
Петров од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 50-3/4, те-
лефон 417-130. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. 



Се задолжуваат должниците да ги измират долго-
вите према ликвидациониот должник без одлагање. “ 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 18.XII.1996 година во 10,30 часот во барака 
бр. 4, соба бр. 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1935) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 45/96 од 09.Х.1996 година отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„Рико" ДОО - Скопје со седиште на ул. „Фјодор Доси-
евски“ бр. 20. 

За Ликвидационен управник се определува Раде Сте-
фановски од Скопје ул. „Пелистерска“ бр. 1/II-7, теле-
фон 251-738. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на правените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 27.XI.1996 година во 8,10 часот, соба бр. 59 
во зградата на Апелациониот суд - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1937) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 726/96 од 27.VI.1996 година отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Услужно про-
метно претпријатие „Арсенал“ доо експорт-импорт, 
бул. „Јане Сандански“ бр. 100/4-4 Скопје. 

За Ликвидационен управник се определува Дабески 
Жарко од Скопје, телефон 310-589. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
на доверителите на ликвидациониот должник накнадно 
ќе бидат закажани. 

Пријавите да се достават пред Основниот суд Скопје 
II - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1938) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението II Л. бр. 204/96 од 2.Х.1996 година отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
за производство и услуги „Бисер-ИМ" ДО с. Бардовци 
- Скопје со жиро сметка бр. 40120-601-265852. 

За Ликвидационен управник се определува Дабески 
Жарко од Скопје, ул. „Скупи 6" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 4 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 20.XI. 1996 година во 11,00 часот соба бр. 23 
во зградата на Апелациониот суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1939) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 725/96 од 27. VI. 1996 година отворена 
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е постапка за редовна ликвидација над Трговското про-
изводно услужно претпријатие „Компанија Оташевиќ", 
ул. „Коста Ковачевиќ“ бр. 20/2-14, Скопје, жиро 
сметка бр. 40100-601-358668. 

За Ликвидационен управник се определува Дабески 
Жарко од Скопје, телефон 310-589. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
на доверителите на ликвидациониот должник накнадно 
ќе биде закажано. 

Пријавите да се достават пред Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1940) 
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КА КОМПАНИ“ Д.О.О Експорт-импорт с.Долна Ба-
њица, Гостивар“. (5630) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за пре-
воз, услуга и трговија „ТРАНСУРБАН КОНЗОРЦИ-
УМ“ Д.О.О. - Скопје 2". 

Тркалезен печат под назив: „Акционерско друштво 
услужно, прометно производствено претпријатие „ЈУ-
ГОСНАБДИТЕЛ" по Скопје во стечај“. (5632) 

Тркалезен печат со пречник од 3,1 см, под назив: 
„Претпријатие за производство на теписи, конфекција 
и сервис - Скопје“ (по работ на печатот), а во среди-
ната на печатот: „Македонски фолклор“ Д.О. АД“. 

Тркалезен печат под назив: „Претпрцатие за произ-
водство, промет и услуги „БАТЕ-ТРЕИД" Д.О.О. Ек-
спорт Импорт - Скопје“. (5680) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за произ-
водство и трговија „СОНА-М" Д.О.О. ,Експорт-им-
порт - Скопје“. (5681) 

Печат под назив: „Самуправна интересна заедница 
за патишта на општината Гази Баба - Скопје“. (5683) 

Правоаголен печат под назив: „Гостилница „ЦАР-
СКИ ДОМ“ Трајковски Томе ул. „26" бр. 5-Ново Ма-
ало - Скопје. (5684) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за правни и интелектуални услуги „ПАРАМЕЦИ-
УМ" Д.О.О. Ескпорт-Импорт - Скопје“. (5685) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за производство, промет и услуги „Ватростална А“ 
експорт импорт“. (5635) 

Печат и штембил под назив: „ПЦЕР - Огранок Го-
стивар“. 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 631138 издаден од УВР Куманово на име 
Спасиќ Сузана ул. „АВНОЈ“ бр. 54-а, Куманово. 

(5682-а) 
Пасош бр. 683847/95 издаден од УВР Скопје на име 

Худаи Неби с.Семениште, Скопје. (5686) 
Пасош бр. 451713/94 издаден од УВР Скопје на име 

Јаја Севдил, ̂ Студеничани, Скопје. (5687) 
Пасош бр. 645476/95 издаден од УВР Скопје на име 

Гордана Илиевска ул. „Симеон Кавракиров" бр.9/8, 
Скопје. (5688) 
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Пасош бр. 475150/94 издаден од УВР Скопје на име 
Томислав Милановиќ бул. ,Дане Сандански“ бр. 54/1-2, 
Скопје. (5689) 

Пасош бр. 889785/95 издаден од УВР Скопје на име 
Благоја Анчевски ул. „Горно Лисиче“ бр. 41, Скопје 

Пасош бр. 177253/94 издаден од УВР Куманово на 
име Сали Сакипи ул. „Црнотравска" бр. 90, Куманово. 

(5691) 
Чекови од бр. 3414295 до 3414304, 3414280, 3414287, 

3414292 и 3414293 од тековна сметка бр. 115035-99 изда-
ден од Комерцијална банка АД Скопје на име Томислав 
Милановиќ, Скопје. (5692) 

Чекови од бр. 1734613 до 1734624 од тековна сметка 
бр. 534703 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Ристо Кузмановски Скопје. (5693) 

Работна книшка на име Мирка Тасева, Скопје. 
(5694) 

Работна книшка на име Стевче Ѓорѓоски, Скопје. 
(5695) 

Работна книшка на име Исмаил Ѓукмена, Скопје 
(56%) 

Работна книшка на име Сафета Дрпљнин, Скопје. 
(5697) 

Пасош бр. 0847220 издаден од ОВР Виница на име 
Ѓорѓиева Марица ул. „Партизанска“ бр. 8 Виница. 

(5700) 
Пасош бр. 0350847 издаден од ОВР Пробиштип на 

име Герасимов Никола ул. „Добревски пат“ бб, Про-
биштип. (5701) 

Тековна сметка бр. 84200875 и чекови од бр. 
0000000360377 до 0000000360380 издадени од ИК банка 
на име Петре Андреевски ул. „Петар Манџуков" бр. 
133-а, Скопје (5698) 

Работна книшка на име Јакуп Сејди, Скопје. (5699) 
Пасош бр. 827894/96 издаден од УВР-Тетово на име 

Јовица Алексовски ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 308, 
Тетово. (5336) 

Пасош бр. 827145/96 издаден од УВР Тетово на име 
Јованка Алексовска ул. „Браќа Миладинови“ бр. 308, 
Тетово. (5637) 

Пасош бр. 131848/93 издаден од УВР Скопје на име 
Џеват Јакупи ул. „Крушопек“ бр. 149, Скопје. (5638) 

Пасош бр. 835661/96 издаден од УВР Скопје на име 
Надежда Христова ул. „Никола Русински“ бр. 12/2-3, 
Скопје. . (5639) 

Пасош бр. 816117/96 издаден од ОВР Скопје на име 
Елена Панчевска ул. „Томе Арсовски“ бр. 49/31, 
Скопје. (5640) 

Пасош бр. 0904722 издаден од ОВР Делчево на име 
В ангеловски Перица ул. „Кеј на Брегалница“ бр. 2/2-2, 
Делчево. (5643) 

Пасош бр. 0417853 издаден од ОВР Струмица на име 
Трајков Костадин бул. „Маршал Тито“ бр. 25-2/17, 
Струмица. (5644) 

Пасош бр. 0647879 издаден од ОВР Струмица на име 
[Дојчинов Костадин ул. „Стив Наумов“ бр. 78, Стру-
мица. (5645) 

Работна книшка на име Владо Јанев, Скопје. (6441) 
Работна книшка на име Менка Даниловска, Скопје. 

(5642) 
Работна книшка на име Сабиха Адиловиќ, Скопје. 

(5643) 
Работна книшка на име Илиевски Душко, Скопје. 

(5643) 
Чекови од бр. 558664 до 558670 на име Ило Соколов 

с. Виничани, Делчево. ~ (5646) 
Пасош бр. 160721 издаден од УВР Скопје на име 

Зоран Ацевски ул. „Беровска“ бр. 4/4-3, Скопје. (5647) 
Пасош бр. 0349964 издаден од ОВР Гевгелија на име 

Стојан Минев ул. „Петар Мусев“ бр. 55, Богданци -
Гевгелија. (5648) 
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Пасош бр. 0329307/94 издаден од ГУВР Скопје на 
име Мехдија Вусљанин ст. Зелениково ул. ,Д“ бр. 70, 
Скопје. (5649) 

Пасош бр. 742560/95, издаден од УВР Скопје на име 
Ненад Ликар, ул. „Гиро Михајловски“ бр. 2, Скопје. 

(5633) 
Пасош бр. 633178 издаден од СВ Р Куманово на име 

Величковиќ Игор с. Долно Коњаре, Куманово. (5651) 
Работна книшка и здравствена легитимација изда-

дена од Скопје на име Ајдин Сами, Скопје. (5652) 
Чекови бр. 2314950 и 2314951 од тековна сметка бр. 

41642/64 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Конеска Снежана бул. ,Д. Сандански“ бр. 96/II-4, 
Скопје. (5653) 

Пасош бр. 812538/95 издаден од УВР Скопје на име 
Дракче Диниќ ул. „Кузман К а т л а н “ бр. 22, Скопје. 

Пасош бр. 209712/94 издаден од УВР Скопје на име 
Сашко Колев ул. „Вуковарска" бр. 54/2-19, Скопје. , 

Пасош бр. 536615/95 издаден од УВР Скопје на име 
Слободан Стојанов ул. „Бањалучка" бр. 6, Скопје. 

Пасош бр. 703762/95 издаден од УВР Скопје на име 
Бејамин Бајрами, с. Арачиново Скопје. (5657) 

Пасош бр. 812851/95 издаден од УВР Скопје на име 
Исо Љутви с. Моране. Скопје. (5658) 

Чекови од бр. 1929355 до 1929360 од тековна сметка 
2317309 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Томе Гитов, Скопје. (5659) 

Чекови од бр. 3515860 до 3515865 од тековна сметка 
бр. 84432-86 издадени од* Комерцијална банка АД 
Скопје на име Станојка Николовска, Скопје. (5660) 

Работничка книшка на име Дејанчо Ташков, Скопје. 
Работна книшка на име Петко Петроски, Скопје. 
Свидетелство од VIII. одд. издадено од ОУ „Ацо Шо-

пов“ нас. Радишани, Скопје. (5663) 
Решение Уп.бр. 11-455 издадено на име Коле Малов, 

Скопје. (5664) 
Работничка книшка на име Нехад Есад, Скопје. 
Пасош бр. 428880/94 издаден од УВР Скопје на име 

Садат Даши ул. ,ДО“ бр. 29 с. Арачиново, Скопје. 
Пасош бр. 21993/94 издаден од УВР Скопје на име 

Љубиша Јаќимовик ул. „Страшко Симонов“ бр. 64, Ку-
маново. 

Пасош бр. 357041/94 издаден од УВР Скопје на име 
Наџије Хајдар ул. „Славеј Планина“ бр. 319, Скопје. 

Пасош бр. 0775122 издаден од УВР Струмица на име 
Јованов Ристомир с. Сачево 34, Струмица. (5715) 

Пасош бр. 522441 издаден од УВР Тетово на име 
Алити Мухарем с. Синичане, Тетово. (5714) 

Пасош бр. 542547/94 издаден од УВР Скопје на име 
Жарко Томески бул. ,Дане Сандански“ б. 110/4-15, 
Скопје. (5702) 

Пасош бр. 177253/94 издаден од УВР Куманово на 
име Сали Сакипи ул. „Црнотравска" бр.90, Куманово. 

(5703) 
Пасош бр. 625525/95 издаден од УВР Скопје на име 

Сефедин Бафкаровски, с.Батинци, Скопје. (5704) 
Пасош бр. 277480/94 издаден од УВР Скопје на име 

Рами Џемаили с. Страчинци, Скопје. (5705) 
Пасош бр. 154946/93 издаден од УВР Скопје на име 

Рецеп Мусли ул. „Ордан Чопела“ бр. 62, Скопје. (5706) 
Чековите од бр. 3282322 до 3282331 од тековна 

сметка бр. 57384-64 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Мирослав Ајтовски, Скопје. (5707) 

Работна книшка на име Синадиновска Љубица, 
Скопје. (5708) 

Пасош бр. 418157/94 издаден од УВР Куманово на 
име Зејнула Бил,аловиќ ул. „Борис Кидрич" бр. 47, 
Куманово. (5709) 

Чековите од бр. 1928349 до 1928358 од бр. 1877966 до 
1877969, 1904906, 1877958, 1877959 од тековна сметка 
бр. 48801-95 издаден од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Ерол Усеин, Скопје. (5710) 
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Работна книшка на име Ленка Василевска, Скопје. 
(5711) 

Пасош бр. 583426 издаден од УВР Тетово на име 
Биљали Биљал с. Порој, Тетово. (5712) 

Пасош бр. 0441471 издаден од УВР Тетово на име 
Бехџети Имер с.Требош, Тетово. (5713) 

Сертификат за превоз на опасни материи (АДР) бр. 
0334 издаден на име Зоран Стефковски ул. „Горѓи Ди-
митров“ бр. 66/2-13, Скопје. (5676) 

Пасош бр.0696162 издаден од ОВР Струмица на име 
Карачанакова Роза с.Сушица бр. 1, Струмица. (5677) 

Пасош бр. 319569 издаден од ОВР Струмица на име 
Карачанаков Кољо с.Сушица 1, Струмица. (5678) 

Свидетелство на име Тодосовска Сивирка с.Горо-
бинци, Св. Николе. (5679-а) 

Чекдви од бр. 3124476 до 3124485, 3101251 и 3101252 
од тековна сметка бр. 122705-46 издаден од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Соња Петровиќ, Скопје. 

(5669) 
Чекови бр.2639681, 2639682, 2600588, 2600589, 

2600595, 2600596, 2600597 и 2528666 од тековна сметка 
бр. 38768-61 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје, на име Љубомир Јаневски, Скопје. (5670) 

Комерцијална банка АД ."Скопје, на име Љубомир 
Јаневски, Скопје. (5670) 

Работна книшка на име Драгослава Веселинова, 
Скопје. (5671) 

Работна книшка на име Љупчо Стојановски, с.Љу-
банци, Скопје. . (5672) 

Работна книшка на име Дарко Анастасов, Скопје. 
(5673) 

Работна книшка на име Виолета Стафеновска, 
Скопје. (5674) 

Диплома за завршено средно образование издадена 
од Гимназија „Зев Љуш Марку“ - Скопје на име Би-
лјана Чанкулова, Скопје. (5675) 

Пасош бр. 241350 на име Максимовски Ацо ул. 
„Иван Андреев“ бр. 1 Кратово. (5678-а) 

Чековна картица бр. 10325-42 и чекови бр. 1365007 и 
1365008 издадени од Комерцијална инвестициона банка 
- Скопје на име „Крстевска Мирјана“ ул. „120" бр. 88 
нас. Карпош, Куманово. (5680-а) 

Чекови од бр. 01583978 до 01583985 од тековна 
сметка бр. 11575-05 издадени од Комерцијално инвести-
циона банка во Куманово на име Крстевска Снежана и 
полномошник Крстевски Марјан. (5681-а) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 
Врз основа на член 33 и 34 од законот за трансфор-

мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/93), а во врска со член 
4 од Законот за трансформација на претпријатијата и 
задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со 
земјоделско земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 19/ 
96), Земјоделска задруга „НАПРЕДОК“ ц.о. с. Пирок-
-Тетово, објавува 

О Г Л А С 
З А ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ З А ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-
ВАЊА КОН З З „НАПРЕДОК“ Џ.О. СЕЛО ПИРОК-

-TETOBO 

1. Земјоделската задруга „Напредок“ Ц.О. с. Пи-
рок-Тетово ги повикува поранешните сопственици и 
нивните правни наследници државјани на Република 
Македонија, доколку имаат да ги пријават своите поба-
рувања во рок од 60 дена сметано од денот на објавува-
њето на огласот. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посе-
бен образец пропишан од Агенцијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/94), и истите 
ги доставуваат до: 

- Земјоделска задруга „Напредок“ Ц.О. с. Пирок-
-Тетово и 

- Агенција за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал на Република Македонија. 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/93), а во врска со член 
4 од Законот за трансформација на претпријатијата и 
задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со 
земјоделско земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 19/ 
96), Земјоделската задруга „Момин Преслап“ од Бла-
тец, објавува 

О Г Л А С 
З А ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
Н И Ц И З А ПОДНЕСУВАЊЕ Н А ПРИЈАВА З А 

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. Земјоделската задруга „Момин Преслап“ - Бла-
тец, ги повикува поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, државјани на Република Македо-
нија, доколку имаат, да ги пријават своите побарувања 
кон претпријатието, во рок до 60 дена од денот на 
објавувањето на огласот. 

2. Во пријавите поранешните сопственици и нивните 
правни наследници да не внесуваат и земјоделско зем-
јиште. 

3. Седиштето на Земјоделската задруга „Момин 
Преслап“ - Блатец се наоѓа во Блатец. 

4. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 3/94) и истовремено се 
доставуваат до претпријатието и до Агенцијата. 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата и задругите со општествен ка-
питал („Службен весник на РМ“ бр. 19/96), Земјодел-
ската Задруга „Лешница“ с. Локвица-Македонски 
Брод, објавува 

О Г Л А С 
З А ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
Н И Ц И З А ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА З А 

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. Земјоделската задруга „Лешница“ с. Локвица-
-Македонски Брод ги повикува поранешните сопстве-
ници и нивните правни наследници, државјани на Репу-
блика Македонија, доколку имаат да ги пријават своите 
побарувања кон претпријатието, во рок од 60 дена сме-
тано од денот на објавувањето на огласот. 

2. Седиштето на Земјоделската задруга „Лешница“ 
с. Локвица, Македонски Брод е на ул. „Димитар Вла-
хов“ бб - Македонски Брод. 

3. Пријавувањата на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 3/94) кои истовремено се 
доставуваат и до Агенцијата на РМ во Скопје ул. 
„Илинден“ бб и Земјоделската задруга „Пшница“ село 
Локвица-Македонски Брод. 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/93), а во врска со чл. 4 од 
Законот за трансформација на претпријатијата и задру-
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гате со општествен капитал („Службен весник на РМ“ 
бр. 19/96 ПТП „АГРО - ЛОЗАР" ДОО Богданци обја-
вува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАШ-

ТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА: 
1. ПТП „АГРО-ЛОЗАР" ДОО Богданци ги пови-

кува поранешните сопственици и нивните правни на-
следници, државјани на Република Македонија доколку 
имаат да ги пријават своите побарувања од Производно 
трговското претпријатие „АГРО-ЛОЗАР" ДОО од Бо-
гданци, освен за земјоделско земјиште во рок од 60 дена 
од денот на објавувањето на огласот. 

2. Седиштето на ПТП „АГРО-ЛОЗАР" ДОО од Бо-
гданци е на ул. „Маршал Тито“ бб во Богданци. 

Пријавувањето на побарувањето се врши на образец 
пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 3/94) кој истовремено се 
доставува и до Агенцијата на Република Македонија во 
Скопје, на ул. „Даме Груев“ бр. 14, пош. фах 410. 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал и 
член 4 од Законот за трансформација на претпријати-
јата и задругите со општествен капитал кои стопанису-
ваат со земјоделско земјиште, З З „Карабунар" ц.о. 
село Камењане, објавува: 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАШ-

ТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 
1 Земјоделската задруга „Карабунар" ц.о. село Ка-

мењане ги , повикува поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници државјани на РМ, доколку 
имаат да ги пријават своите побарувања кон задругата. 

2 Седиштето на Земјоделската задруга „Карабу-
нар" ц о село Камењане - Општина Камењане. 

3 Своите побарувања барателите да ги достават 
истовремено до Агенцијата на РМ на образец пропи-
шан од Агенцијата („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) во рок 
од 60 дена од денот на објавувањето на огласот. 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38493) и Член 4 од Зако-
нот за трансформација на претпријатијата и задругите 
кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Службен 
весник на РМ“ бр 19/96) Земјоделската Задруга „Един-
ство“ с Ново Село, општина Ново Село 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ ЦА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ЗАДРУГАТА 
1 Земјоделската задруга „Единство“, Ново Село, ги 

повикува поранешните сопственици и нивните правни 
наследници, државјани на Република Македонија до-
колку имаат, да ги пријават своите побарувана кон 
претпријатието т с задругата во рок од 60 дена сметано 
од денот на објавувањето на огласот. 

2 Седиштето на задругата се наоѓа во с. Ново Село 
на ул „Мануш Турновски“, Ново Село бр 1, општина 
Ново Село. 

3 Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија, 
со Правилникот за формата и содржината на образецот 
на барањето за заштита на правата на поранешните 
сопственици нивните правни наследници во постапката 
за трансформација на претпријатијата со општествен 

капитал („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 3/94), кој истовремено се доставува до Агенцијата 
на Република Македонија во Скопје, на ул. „Илинден-
ска“ бб и еден примерок до Земјоделската задруга 
„ЕДИНСТВО“ НОВО СЕЛО, на ул. „Мануш Турнов-
ски“ бр. 1, с Ново Село, општина Ново Село. 

(1956) 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал, ОП „Кале -
Дизајн“ - 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 18.10.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на остатокот на општествениот капитал со 
попуст од страна на вработените и лица кои имаат 
право на попуст согласно член 25 од ЗТПОК. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул „Романија“ 5 во 
време од 08 до 13.часот 

(1942) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на членовите 25,26 и 27 од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал / „Сл. весник на Република Македонија“ бр. 38/ 
93/, ОПТК „Македонка“ - Штип-Општествен стандард 
објавува 

Ј А В Е Н П О В И К 
ЗА КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ СО ПОПУСТ 

1. - Акциите ги издава ОПТК „Македонка“ - Штип 
- Општествен Стандард, а врз основа на Решението на 
Комисијата на Владата на РМ бр. 15-230/203 од 7-10-
19% година преку моделот откуп на претпријатието. 

2. - Предмет на продажба на овој повик се 24.920 
акции со номинална вредност на една акција од 100 
ДЕМ. 

3. - Право на купување на акции со попуст имаат: 
- Работниците кои во ОПТК „Македонка“ - Штип 

непрекинато работеле најмалку 2 години пред донесу-
вањето на Одлуката за трансформација на претпријати-
ето /бр. 0202/18 од 24-05-19% година/; 

- Лицата чиј работен однос престанал во ОПТК 
„Македонка“, а кои во него работеле непрекинато нај-
малку 2 години; 

- Пензионираните работници кои во ОПТК „Маке-
донка“ непрекинато работеле најмалку 2 години; 

4. - Продажбата на акциите со попуст се од објекти 
на општествен стандард /член 27 од ЗТПОК/. 

5. - Правото на купување акции со попуст може да 
се користи еднократно и тоа само во едно претпријатие. 

6. - Вработените и другите лица кои имаат право да 
купат акции со попуст, попустот го користат индивиду-
ално и тоа 50% од номиналната вредност на акцијата 
како основен попуст, зголемен за 1% за секоја полна 
година работен стаж во претпријатието. 

Износот на купените акции со попуст не може да го 
надмине износот од 25.000 ДЕМ. 

7. - Акциите што се купуваат со попуст се достапни 
за сите корисници на попустот под еднакви услови. 
Вкупниот број на акции што се купуваат со попуст се 



дели подеднакво на сите Лица кои што ќе запишат ак-
ции. 

8. - Плаќањето на акции со попуст ќе се врши ме-
сечно во рок од 5 години, со грејс период од 2 години, 
сметано од денот на продажбата. 

9. - Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши 
на посебна потврда која ќе се добива од ОПТК „Маке-
донија - Штип, а врз основа на претходно поднесена 
понуда од купувачот во која го назначува износот на 
акциите што има намера да ги купи. 

10. - Рокот за запишување на акции изнесува 15 дена 
од денот на објавувањето. 

11. - Имателот на акциите има право на дел од 
остварената добивка-дивиденда, право на глас во Со-
бранието на акционерите и други права согласно Зако-
нот. 

12. - Поблиски информации во врска со купувањето 
на акциите со попуст можат да се добијат секој работен 
ден во седиштето на ОПТК „Македонка“ - Штип, ул. 
„Брегалничка“ - бб. 

Врз основа на член 17 од Одлуката за начинот и 
постапката за трансформација, бр. 01/95 од 29.11.1995 
година, Комисијата на РЖ „Скопје-ФИОРД" Д.О-
О,Д.О. Кавадарци, објавува 

Ј А В Е Н П О В И К 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И КУПУВАЊЕ НА УДЕЛИ СО 

ПОПУСТ И Б Е З ПОПУСТ 

1. Моделот за трансформации а на општествениот 
капитал е откуп на вработените. 

2. Право на запишување и купување на удели што се 
купуваат под повластени услови (со попуст) имаат само 
оние работници кои во претпријатието работеле нај-
малку две години пред донесувањето на одлуката за 
трансформација, лицата чиј работен однос престанал 
во претпријатието и кои во него непрекинато работеле 
најмалку две години и пензионираните работници кои 
во претпријатието непрекинато работеле две години. 

3. Право на запишување и купување на удели без 
попуст имаат сите вработени во претпријатието. 

4. Вкупната вредност на уделите со повластени 
услови изнесува 377.715 ДЕМ и тоа со грејс период од 2 
години и рок на отплата од 5 години. 

5. Правото на купување на удели со попуст може да 
се користи еднократно и тоа само во едно претпријатие. 

6. Вкупната вредност на уделите што се купуваат без 
попуст изнесува 340.182 ДЕМ и истите се уплатуваат во 
рок од 5 години на 5 еднакви рати. 

7. Запишувањето на удели ќе се врши врз основа на 
изјава што се добива од претпријатието. 

8. Рокот за запишување на удели е 30 дена од денот 
на објавувањето на повикот. 

Се врши исправка на огласот за јавен повик за купу-
вање на акции со попуст и без попуст на АД во мешо-
вита сопственост рудници и фабрика „Партизан“ При-
леп, бр. 02-582/1 од 18.10.1996 година („Службен весник 
на РМ“ бр. 59/96). Точката 2 се менува и гласи: „Ос-
новна дејност на претпријатието е производство на не-
метални минерали фелспад, кварц, кварцит, кизелгур, 
дистем и лискун и производство на огноотпорни мате-
ријали“. 

Во точка 5 став 1 зборовите „пет години“ се замену-
ваат со зборовите „три месеци“, Во став 2 зборовите „во 
рок од 5 години“ се заменуваат со зборовите „во рок од 
3 месеци“. 

Запирката по зборовитегАгенцијата за трансформа-
ција“ се заменува со точка, а зборовите до крајот на 
реченицата се бришат. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 

добивка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 80/93), Заводот за статистика го утврдува и објавува 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

1996 ГОДИНА 
Кумулативното намалување на цените на мало во 

Република Македонија во периодот јули-октомври 1996 
година, во однос на просечните цени на мало во првото 
полугодие 1996 година изнесува - 0,8%. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 
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