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

Сабота, 10 октомври 1992 
Скопје 

Број 60 Год. XLVIII 

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

Претплатата за 1992 година изнесува 
25.000 денари. Овој број чини 800 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1200. 
Врз основа на член 28 од Законот за девизно рабо- -

тење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 66/85, 3/88, 59/88, 82/ 
90 и 96/91) и член 6 од Уставниот закон на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“'бр. 52/91), Владата на Република Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КУРСОТ НА ДЕНАРОТ 

1. Средниот .курс на денарот спрема: 
- германската марка (ОЕМ) се утврдува на ниво од 

600 денари за една германска марка; 
- австрискиот шилинг (АТЅ) се утврдува на ниво 

од 85,1820 денари за еден австриски шилинг; 
- францускиот франк (РКР) се утврдува на ниво од 

176,4240 денари за еден француски франк; 
- италијанската лира (ТПЈ) се утврдува на ниво од 

0,7674 денари за една италијанска лира; 
- швајцарскиот франк (СНР) се утврдува на ниво 

од 676,3800 денари за еден швајцарски франк; 
- англиската фунта (ОВР) се утврдува на ниво од 

1.652,5200 денари за една англиска фунта; 
- американскиот долар (ХЈЅБ) се утврдува на ниво 

од 865,0800 денари за еден американски долар. 
2. Врз основа на курсевите од точка 1 на оваа 

одлука, Народната банка на Република Македонија ги 
утврдува курсевите на денарот спрема другите конвер-
тибилни валути кои се предмет на купување и продажба 
на девизниот пазар, по принципот на правилно 
вкрстени курсеви. 

3. Курсот на денарот спрема пресметковниот до-
лар се формира на ниво на курсот на денарот спрема 
американскиот долар. 

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за формирање на курсот на 
домашната валута („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 26/92). 

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

Бр. 23-3039/1 
9 октомври 1992 година 

Скопје ^ ^ ^ 

Претседател на Владата^ 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1201. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/ 
90), а во врска со член 13 од Законот за системот на 
општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 52/91) се презема како републички пропис, Владата 
на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Заради спречување и отстранување на растрој-
ствата на пазарот и во движењето на цените на одделни 
производи и услуги во производството, прометот и при 
вршењето на услугите, се пропишува мерката најви-
соко ниво на цената на следните производи и услуги: 

- пренос на електрична енергија; 
- дистрибуција на електрична енергија; 
- ПТТ услуги; 
- промет на мало со нафтени деривати; , 
- производство и дистрибуција на вода; 
- погребални услуги; 
- пречистување и одведување на отпадните води, 

освен колекторите; 
- производство и дистрибуција на топлина и парно 

греење; 
- производство и промет на леб; 
- производство и промет на брашно; 
- производство и промет на млеко; 
- станарина; и 
- задолжително осигурување на моторни возила. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

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

Бр 23-3034/1 Претседател на Владата, 
9 октомври 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 

1202. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/ 
90), а во врска со член 13 од Законот за системот на 
општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 52/91) се презема како републички пропис, Владата 
на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 

1. Претпријатијата и другите правни лица што 
вршат производство, пренос и дистрибуција на елек-
тричната енергија можат цените што се формирани 
според постојните прописи да ги зголемат до 75%. 

2. Оваа одлука7влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Бр. 23-3025/1 
9 октомври 1992 година 

Скопје 

Претседател на Владата, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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1203. 
Врз основа на член 4 од З.аконот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/ 
90), а во врска со член 13 од Законот за системот на 
општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 52/91) се презема како републички пропис, Владата 
на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ОТ-
КУПНА И МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНА НА МЛЕ-

КОТО 

1. Претпријатијата и другите правни лица што се 
занимаваат со производство и преработка на свежо 
млеко сами или во кооперација со индивидуалните про-
изводители (во натамошниот текст: производители), 
можат да го откупуваат млекото најмалку 81,25 денари 
од маслената единица, односно 65% од малопродаж-
ната цена на пастеризирано млеко пакувано во фолија, 
франко - собирно место на продавачот, лактофриз или 
подвижна цистерна. 

2. Како највисока малопродажна цена на пастери-
зирано-хомогенизирано кравјо млеко пакувано во фо-
лија (пол метил ен) се определува 400,00 ден/литар,паку-
вано во пјур-пак 460,00 ден/литар. 

Цената од став 1 на оваа точка важи за кравјо 
млеко кое содржи 3,2% млечна маст. 

Ако млекото содржи поголем или помал процент 
на млечна маст цената од став 1 на оваа точка сраз-
мерно се зголемува или намалува, со тоа што за крав-
јото млеко се признава најмалку до 4,3% млечна маст. 

3. Цената од точка 1 и 2 од оваа одлука се однесува 
на кравјо млеко што во поглед на квалитетот ги испол-
нува следните услови: 

1) да има најмалку 8,5% сува материја без маст; 
2) да не му е додадена вода, што се утврдува со 

точката на мрзнење која не смее да биде поголема од 
0,53% 0С или индексот на рефракција да не е помал од 
1.3420 или бројот на рефракцијата да не е помал од 39; 

3) степенот на киселост да не е поголем од 7,6% 
сметајќи по Сокелет - хенгел; 

4) времето на обезбедување на метиленското си-
нило да изнесува најмалку 2 часа, сметајќи по оригинал-
ната метода на Орли Јенсен (со таблети со стандард на 
количина на метиленско синило); 

5) да има најмалку 3,2% млечна маст; 
6) да не е произведено од крави лекувани со арсен, 

жива, или со други лекови кои преминуваат во млекото 
за време на лекувањето и за време од 5 дена по лекува-
њето. 

4. Со парична казна од 30.000 до 150.000 денари ќе 
се казни за прекршок претпријатието и друго правно 
лице кос врши промет на млеко по повисоки цени од 
цените определени во точка 2 на оваа одлука. 

За прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се казни 
и одговорното лице во претпријатието и другото 
правно лице со парична казна од 3.000 до 10.000 денари. 

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се одземе и 
остварената имотна корист. 

5. Со паричка казна од 25.000 до 100.000 денари ќе 
се казни за прекршок вршителот на дејност со личен 
труд - промет на млеко, ако цената на млекото ја фор-
мира по повисоки цени од определените во точка 2 на 
оваа одлука. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определував на најви-

соката откупна и малопродажна цена на млекото 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/ 
92). 

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

Бр. 23-3027/1 Претседател на Владата, 
9 октомври 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 

1204. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ44, бр. 20/ 
90), а во врска со член 13 од Законот за системот на 
општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ44 бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот 
закон за ^проведување на Уставот на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија44 

бр. 52/91) се презема како републички пропис, Владата 
на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

БРАШНОТО И ЛЕБОТ 

1. Претпријатијата и другите правни лица и лицата 
што вршат дејност со самостоен личен труд (во ната-

' мошниот текст: производители), кои произведуваат 
брашно, можат цените на брашното да ги формираат 
така што, највисоките продажни цени да изнесуваат и 
тоа: 

- Брашно тип „500" до 499,00 дсн/кг 
- Брашно тип „85044 до 320,00 ден/кг 

Цените на брашното од став 1 на оваа точка важат 
како највисоки продажни цени на производителите 
франко натоварени во вагон или камион на најблиската 
натоварна станица на производителот. 

На цената од став 1 на оваа точка може да се 
пресметуваат и трошоците на амбалажата. 

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

- Брашно тип „500“ 1/1 кг 
наголемо 559,00ден/кг 

- Брашно тип ,,500“ 1/1 кг 
на мало 639,00 ден/кг 

3. Претпријатијата и другите правни лица и имате-
лите на дуќани кои произведуваат леб, можат цените на 
лебот да ги формираат така што малопродажната цена 
на лебот тип „500" од. 600 фама да изнесува 350,00 
денари. 

4. На претпријатијата и другите правни лица и има-
телите на дуќани кои произведуваат леб, ќе им се ис-
платува компензација и тоа: на пекарите со млинови по 
90 денари по парче, а на пекарите без млинови 100 
денари по парче. 

Исплатата на компензацијата ќе се обезбеди од 
средствата на Републичкиот буџет. 

5. Со парична казна од 30.000 до 150.000 денари ќе 
се казни за прекршок претпријатието и друго правно 
лице ако цените на своите производи ги формираат 
спротивно на одредбите на точките од 1 до 5 од оваа 
одлука. 

За прекршок од став 1 на оваа точка ќе се казни и 
одговорното лице во претпријатието и друго правно 
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лице со парична казна од 3.000 до 10.000 денари. 
Со казната од став 1 на оваа точка ќе се одземе и 

остварената имотна корист. 
6. Со парична казна од 25.000 до 100.000 денари ќе 

се казни за прекршок имателот на дуќан, кој произве-
дува брашно, врши промет на брашно, произведува и 
врши промет на леб, ако цената на брашното и лебот ја 
формира спротивно на одредбите од точките 1 и 3 на 
оваа одлука. 

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се одземе и 
остварената имотна корист. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за определување на најви-
соки цени на брашното и лебот („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 50/92). 

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

Бр 23-3028/1 Претседател на Владата, 
9 октомври 1992 година Б Р а н к о Црвенковски, с.р. 

Скопје 

1205. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/ 
90), член 13 од Законот за системот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 84/ 
89), кој согласно член 5 од Уставниот закон на Уставот 
на Република Македонија се презема како републички 
пропис, Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9.Х.1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА 

СТАНАРИНАТА 
1. Претпријатијата и другите правни лица постој-

ните цени на станарината можат да ги зголемат нај-
многу до 50%. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука, преста-
нуваат да важат одредбите од точка 1, став 1, алинеја 5 
од Одлуката за определување на највисоко ниво на це-
ните на одделни производи („Службен весник на Репу-
блика Македонија“, бр. 26/92). 

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

Број 23-3029/1 Претседател на Владата, 
' 9 октомври 1992 година Б Р а и к о Црвенковски, с.р. 

Скопје 

1206. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/ 
90), а во врска со член 13 од Законот за системот на 
општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 52/91) се презема како републички пропис, Владата 
на Република Македонија донесе 

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

НИТЕ НА ОДДЕЛНИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

Претпријатието и другите правни лица кои 
вршат комунални услуги можат цените на одделни ко-

мунални услуги формирани и применети според постој-
ните прописи, да ги зголемат и тоа: ' , 

- вода за пиење и прочистување и одводнување на 
отпадни води до 75% 
- производство на сурова вода до 75% 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за определување највисоко ниво 
на цените на одделни комунални услуги донесена од 
Владата на Република Македонија под бр. 23-2536/1 од 
25.VIII. 1992 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 51/92). 

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

Бр 23-3030/1 Претседател на Владата, -
9 октомври 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 

1207. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/ 
90), а во врска со член 13 од Законот за системот на 
општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 52/91) се презема како републички пропис, Владата 
на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕ-
НИТЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 

1. Цените на услугите за задолжително осигуру-
вање на моторните возила кои се формирани и приме-
нети според постојните прописи може да се зголемат до 
30%. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука, ̂ преста-
нува да важи Одлуката за определување највисоко ниво 
на цените на услугите за задолжително осигурување на 
моторните возила („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 41/92). 

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

Бр. 23-3031/1 Претседател на Владата, 
9 октомври 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 

1208. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

,контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/ 
90), а во врска со член 13 од Законот за системот на 
општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 52/91) се презема како републички пропис, Владата 
На Република Македонија донесе 

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

НИТЕ НА ПТТ УСЛУГИТЕ 

1.Цените на ПТТ услугите формирани и приме-
нети'според постојните прописи можат да се зголемат 
до 40%. 
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2. Одредбите од точка 1 на оваа одлука не сс одне-
суваат на ПТТ услугите во платниот промет. 

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за определување на највисоко 
ниво на цените на ПТТ услугите („Службен весник на 
Република Македонија“ број 41/92). 

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

Бр.'23-3033/1 Претседател на Владата, 
9 октомври 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 

1209. 
Врз основа на чл,ен 4 од Законот за општествени 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/ 
90), а во врска со член 13 од Законот за системот на 
општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 84/89), кој согласно член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 52/91) се презема како републички пропис, Владата 
на Република Македонија донесе 

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

НИТЕ НА ПОГРЕБАЛНИТЕ УСЛУГИ 

1. Претпријатијата и другите правни лица, како и 
вршителите на дејност со личен труд кои вршат погре-
бални услуги цените на тие услуги формирани и приме-
нети според постојните прописи можат да ги зголемат 
најмногу до 50%. , 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важат одредбите од точка 1, став 2, алинеја 6 од 
Одлуката за определувана на највисоко ниво на цените 
на одделни производи и услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 26/92). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот 'на обја-
вувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр 23-3035/1 Претседател на Владата^ 
9 октомври 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 

1210. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/ 
90), и член 13 од Законот за системот на општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/ 
89), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спрове-
дување на Уставот на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) се пре-
зема како републички пропис, Владата на Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 

МАСЛОТО ЗА ЈАДЕЊЕ И ШЕЌЕРОТ 

1. Претпријатијата и другите правни лица, како и 
вршителите на дејност со личен труд кои произведуваат 
и вршат промет на масло за јадење и шеќер цените ги 
формираат слободно според условите на пазарот 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важат Одлуката за определување највисоки 

цени на маслото за јадење и Одлуката за определување 
највисоки цени на шеќерот („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 26/92). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр 23-3036/1 Претседател на Владата, 
9 октомври 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 

1211. 
Врз основа на член 140-а, став 1, точка 2 од Зако-

нот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 66/85, 13/86, 3/88, 59/88 и 82/90), кој со член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репу-
блика Македонија е преземен како републички пропис, 
и член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/90), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА 
ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ДЕНАРИ ШТО ПОТЕ-
КНУВААТ ОД ПРОДАЖБА НА ЕФЕКТИВНИ 

СТРАНСКИ СРЕДСТВА 

1. Денарите што потекнуваат од продадените 
ефективни странски средства на овластена банка граѓа-
ните на Република Македонија можат да ги користат за 
купување на одделни производи утврдени со оваа од-
лука. 

2. Под производи од точка 1 на оваа, одлука се 
подразбираат: мебел, телевизори, радно-приемници, 
видео-рекордери и плеери, радио-касетофони, грамо-
фони, музички столбови, фрижидери, замрзнувач^ ма-
шини за перење алишта и Машини за миење садови, 
бојлери, кади, електрични и шпорети на гас и комбини-
рани шпорети на гас и струја, трајножарсчки печки и 
шпорети во кои се гори јаглен, печки и шпорети на 
цврсто гориво (дрво, јаглен), машини за шиење, кожи, 
вештачки кожи, .скај, природни крзна и производи од 
кожа, гума и производи од гума, приколки на патнички 
автомобили и велосипеди и трицикли, велосипеди и 
трицикли со мотор, моторни велосипеди чија работна 
зафатнина на моторот не поминува 100 см2 и детски 
колички (колички за бебиња), украсни и други произ-
води од сите видови или форми изработени со повеќе од 
2% злато или други благородни метали (платина и 
други) односно производи изработени со повеќе од 50% 
сребро, природни скапоцени камења и природен бисер 
и производи од сите видови форми изработени со бесцс-
нсти камења и бисер, парфимериски и козметички про-
изводи, со рака јазлени теписи со повеќе од 120.000 
јазли по 1 м и кожа од влекачи (змија, гуштер, кроко-
дил и др.) и на сите производи изработени од тие кожи, 
како и од природни крзна и производи од тоа крзно 
(облека, обувки и други производи) застапени со по-
веќе од 50% од вредноста на производот, освен кожа и 
крзно од домашни животни и производи од тие кожи и 
крзна. 

3. На продадените производи од точка 2 на оваа 
одлука, се плаќа данок на промет на производи во ви-
сина од 50% од пропишаните стапки, ако прометот на 
тие производи с извршен под условите и на начинот 
што се пропишани со оваа одлука. 

4. Правните лица што ги продаваат производите од 
точка 2 на оваа одлука се должни за продадените произ-
води да водат посебна евиденција, со тоа што за изно-
сот на вкалкулираниот, а ненаплатен данок на промет 
да ја намалат продажната цена. 



10 октомври 1992 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБДИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 60 - Стр. 1137 

5. Овластената банка издава потврда за износот на 
денарите што потекнуваат од продажба на ефективни 
странски средства на пропишан образец. 

Потврдата од став 1 на оваа точка се издава за 
период на важење од шест месеци. 

Фактурата вредност на продадените производи 
намалена за /износот на данок на промет мора да биде 
иста како износот на денарите назначени во потврдата 
од став 1 на оваа точка. 

6. За спроведување на оваа одлука министерот за 
финансии во согласност со министерот за стопанство 
донесува упатство. 

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

Бр. 23-3038/1 Претседател на Владата 
9 октомври 1992 година БранкоЦрвенковски, с.р. 

Скопје 

1212. 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на седни 
дата одржана на 9.Х.1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РЕПУБЛИ-
ЧКИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗ-

ВОДИ 

Член 1 
Во Одлуката за републички надоместоци на од-

делни производи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 23/91, 34/91, 37/91, 44/91, 47/91, 49/91, 54/ 
91, 4/92, 18/92 и 33/92) во член 4, став 1 алинеја 1 и 2 се 
бришат, а во алинеја 3 се бришат зборовите „езерски 
сообраќај“ и „пловните објекти“. 

Алинеја 4 се менува и гласи: 
„ - промет на дизел гориво Д-1 и Д-2 кои го набаву-

ваат здравствените организации за погон на своите мо-
торни возила, и претпријатијата кои се занимаваат со 
преработка на млеко, како и работните луѓе кои вршат 
самостојна дејност со личен труд преработка на млеко, 
под услови дизел-горивото да се користи за погон на 
моторните возила за транспорт на млекото." 

Став 2 се менува и гласи: 
„На претпријатијата од областа на комуналната 

дејност што набавуваат и користат дизсл-гориво Д-1 и 
Д-2 за погон на моторните возила за транспорт на смет, 
за погребни услуги и за мотори и моторни ^возила што 
се користат во дистрибуцијата на вода за пиење за купе-
чите и платените количини на дизсл-гориво им се одо-
брува регрес од малопродажната цена во износ од 43,00 
денари“'. 

Став 5 се менува и гласи: 
„На потрошувачите на нафтени деривати Д-1 и Д-2 

кои се користат за погон на моторните возила за тран-
спорт на млекото, за купените и платените количини на 
дизсл-горивото им се одобрува регрес од 67,00 денари, а 
на потрошувачите на нафтени деривати Д-1 и Д-2 и ЕЛ 
став 1, алинеа 5 за купените и платените количини 
дизел-гориво им се одобрува регрес од малопродажната 
цена во износ од 90,00 денари." 

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

њето во „Службен верник на Република Македонија''., 

1213. 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9.Х 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИ 
ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ДЕРИВАТИ НА НАФТА ЗА 
ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВО-

ДИТЕЛИ 

1. Одлуката за определување на малопродажни 
цени неодделни деривати на нафта за индивидуалните 
земјоделски производители („Службен весник на Репу-
блика Македонија“, бр. 20/92 и 33/92) престанува да 
важи. 

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

' Број 23-3026/1 Претседател на Владата, 
9 октомври 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 

Огласен дел 

З А П И Ш У В А Њ Е ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 7902/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-21657-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„Димекс" д.о., експорт-импорт, СкопЈе, ул. „Локов“ бр. 3/2-2, Прет-
пријатието е основано со акт за основање од 27.VI. 1992 година, а 
основач е Најдовски Димче од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223: 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080114, 
080119, 080190, 080201, 080202, 110301, 110302, 110309, 110901, 110903, 
110905, 110909. Дејности во надворешниот промет: 070310, 070320; за-
стапување, посредување, малограничен промет со СР Југославија, Бу-
гарија, Грција, Албанија, консигнациона продажба. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. Претприј,атието во правниот промет со 
трети лица одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен про-
мет е Најдовски Димче, директор, застапник без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7902/92. (1472) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9355/92 на регистарска влошка бр. 1-21935-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Мешовитата здравствена организација - специ-
јалистичка ординација за очни болести „Орбита“, ц.о. Скопје, ул. 
„Наум Наумовски - Борче“ бр. 82. 

Основачи: Димитрова ЈулиЈана, ул.- „Салвадор Аленде“ бр. 14, 
Скопје, Димитров Димитар ул. „Салвадор Аленде“ бр. 14, Скопје, 
Глигор Темков, ул. „Фогелштанге" бр. 1, Хикелхофен, СР Германија. 

Дејности: 130120; надворешнО-трговска ДСЈНОСТ: 070320. 
' Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет 
со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријати-
ето одговара со целиот СВОЈ имот. Лице овластено за застапување на 
претпријатието е Јулијана Димитрова директор, со неограничени овла-
стувања за застапување во внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9355/92. (1473) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
633^/92.. на регистарска влошка бр. 1-406-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за гра-
дежни материјали „8 Ноември“ Акционерско друштва ,во мешовита 
сопственост - Неготино. 

Дејности во надворешен-трговски промет: 070310 и 070320. 
Се запишува Пановски Цано, директор, без ограничување, за 

застапување во надворешен трговски промет. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6337/92. (1474) 

октомври 1992 година 
Скопје 

Претседател на .Владата. 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8914/92, на регистарска влошка бр. 1-14958-0-0-0- го зашиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трго-
вија на големо и мало „Дипон-Комерц", увоз-извоз, Д.О.О. , СкопЈе, ул. 
„Шинска“ бр. 24/2-7. 

Во претпријатието се проширува дејноста во внатрешен промет 
со: 011313, 011314, 011319, 011949, 012201, 012310, 012321, 012322, 
012324, 013121, 013400, 020110, 090160. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8914/92 (2662) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
1123/91, на регистарска влошка бр. 1-2800, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Трговското претпријатие „Пазар на големо“, 
Д.О.О., ул. „Довлеџик" бб., Битола. Основачи се Трговското претприја-
тие „Регионален пазар на големо“, Д.О.О., Кавадарци и Водостопанско 
општествено претпријатие „Водостопанство-Пе л агонија“, Битола. 

Дејности: 013310, 013320, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
060502, 080502, 080190, 080201, 080202, 100390, 110109, 110301, 110302, 
110303, 110304, 110309, 110620, 110902, 110903, 110905, 110909, 070310, 
070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
продажба на стоки од консигнациони складови и реекспорт. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Златевски Владимир, е.д. ди-

ректор. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1123/91 (1900) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 665/ 
92, 'го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното прет-
пријатие за градежни и занаетчиски услуга, трговија на големо и мало, 
увоз-извоз и производство „КРЕМЕН“, со П.О. , ул. „Драгорска" бр.58. 
Битола. 

Дејности: 070211, 0702Ј2, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
110309, 070111, 070113, 050301, 050301, 050302, 070114, 070121, 070122, 
070124, 070126, 070127, 070128, 070132, 011941, 012321, 013200, 012611, 
012613, 080201, 080202, 012322, 011949, 110402, 110403, 050100, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки, угостителски и туристички 
услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници , изведување на инве-
стициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи 
на странски лица во Југославија, меѓународна шпедиција. 

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

Петре. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 665/92. (1901) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
1667/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното 
претпријатие за производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз 
„КИМ АБЕЛ“, со п.о., ул. „Лазо Филиповски“ бр.46, Прилеп. Основач 
е Милошески Кирил со МБ 0302957440017. 

Дејности: 011941, 011949, 013030, 012622, 012623, 020110, 060502, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 
070226, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110302, 110309, 
110903; 110909, 070310, 070320. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Милошески Кирил, директор, со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1667/92 (1902) 

/ Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 30/ 
92, го запиша во судскиот регистар престанокот со работа и бришењето 
од судскиот регистар на Самоуправната интересна заедница за вработу 
вање со целосна одговорност, Ресен, согласно чл. 25 од Законот за 
измини и дополнувања на Законот за вработување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 30/92. (1983) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4604/92, го запиша на регистарска влошка бр. 1-18955-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар основањето на Трговското производно услужно 
претпријатие „МАПА“, Д.О. , ул. „Елпида Караманди“ бр. 12, Кава-
дарцн. Претпријатието е основано со.акт за основање од'20.IV. 1992 
година, а основач е Марија Манчева. 

Дејности: 012321, 012323, 013500, 01311, 013113, 013114, 020110, 
020121, 020131, 020140, 020202, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 
060601, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 0701,24. 
070125, 070126, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080114 , 080119, 080129, 
080201, 080202, 080121, 090123, 090124, 090131, 090132, 090139, 090140, 
090201, 090202 , 090209, 110301, 110302, 110303, 110309, 110404, 110620, 
110903, 110904, 110909, 070310, 070320. 

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

претпријатието одговара со сите свои средства. ѓ 
Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот 

промет е Славица Камчева, директор, без офаничување. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 4604/92. (1984) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2266/92, на регистарска влошка бр. 1-5887, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Приватното претпријатие за трговија на големо и 
мало и увоз-извоз „Три аса“, п.о., ул. „Јорго Осма но“ бр. 10-в, Битола. 
Основач е Атанасовска Елизабета. 

Дејности: 080190, 080201, 080202, 060503, 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, 070230, 070240, 070250, 
070260, 110303, забавни игри, билијард, флнпери и др. 

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

совскаЕл изабета. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 2266/92. (1985) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2275/92, на регистарска влошка бр. 1-5973, го запиша во судскиот реги-
стар .основањето на Производното трговско претпријатие „Г1РИЛЕ-
П О Н " , Д.О.О. , експорт-импорт, П.О. , ул. „Стив Наумов“ бр. 14, 
Прилеп. Основач е Илијас Илимсевер. 

Членот на друштвото не одговара за обврските на друштвото. 
Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој 
имот. Ризикот од работењето го сноси основачот во висина на вложе-
ните средства. 

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012621, 012623, 0123021, 070211, 
070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080201, 080202, 110303, 110309, 
110909, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Николоски Горѓи. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 2275/92. (1986) 

.Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1759/92, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Акционерското друштво во мешовита сопственост за трговија на мало 
и големо, увоз-извоз „Центар“, Прилеп, п.о., уште со следните дејно-
сти: 110109, иггедно-кредитно работење. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1759/92. (1987) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. , 
4778/92, на регистарска влошка бр. 1-19286-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуга 
„БЕ-НИ“, увоз-извоз, д.о.и., ул. „Мите Богоевски“ бр. 53-6, Скопје.4 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/92 од 15.IV.1992 
година, а основач е Ефтимова Николина. 

Дејности: 050301 070111, 070112, 070113 , 070114 , 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
090131, 090132, 090139, 110303, 110309, 110909, надворешно-тргонски 
дејности: 070310, 070320; посредување и застапување во областа на 
прометот со стоки и услуги; реекпосрт. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет 
со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот, потполна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надвореш-
но-трговскиот промет е Ефтимова Николина, директор, без ограничат 
вање. и 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 4778/92. (1988) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5524/92, на регистарска влошка бр. 1-2172-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширување на дејноста на Производно-трговското прет-
пријатие „ТАСКА“, Кавадарци целосна одговорност, ул. „Киро 
Крстев“ бр. 58, со следните податоци: ' 

Во внатрешно-трговски промет се прошируваат следните дејно-
сти: 013074 , 020110, 020121, 02013Г; 080129, 080190, 070121, 070122, 
070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 070131, 070140, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070250. 

Во надворешно-трговски промет се запишуваат следните дејно-
сти: 070310,070320; малограничен промет со прехранбени производи со 
Грција; малограничен промет со непрехранбени производи со Грција. 

Се брише досегашниот застапник Јордан Коцев, директор, а се 
запишува нов застапник во внатрешно и надворешно трговско рабо-
тење Делов Љупчо, в.д, директор. : 

Од Окружниот стопански суд во Битола,Срег.бр.5324/92 (1989) 
' 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5322/92, на регистарска влошка бр. 1-2966-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на „РУВЕЛ" Претпријатие за 
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домашна и надворешна трговија на мало и големо и услуги во надво-
решно-трговскиот промет, ул. „Благој Ѓорев“ бр. 111, Титов Велес. 

' Дејноста во внатрешно-трговски промет се проширува со: 
070121. 070127, 070150, 070131, 070125, 070227 , 070240, 110301, 080121, 
080190, 090110, 090160, 013021, 013115, 050302, 012001, 110109, 110909, 
060503,080201, 080202,070229. 

Во надворешно трговски промет се прошируваат следните дејно-
сти :иосре дување и застапување во прометот со стоки и услуги; меѓуна-
родна шпедиција; агенциски услуги на транспорт; услуги во меѓународ-
ниот транспорт на стоки и патници; слободни царински продавници; 
реекспорт; консигнација. . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5322/92. (1990) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5680/92, на регистарска влошка бр. 1-19098-0-0-0, го заниша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и 
мало, туризам и услуги во прометот „САКО“, увоз-извоз, Д.О.О., ул. 
„Питу Гули“ бр. 46, Скопје. Претпријатието е основано со одлуката за 
основање бр. 1/92 од 12.IV.1992 година, а оси ива ми се: Зоран Савиќ и 
Гоце Контевски. 

Дејноста: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 
070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070211; 
070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070215; 
070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 080190; 080201; 080202; 110302; 
110309; 110909; 070310; 070320. 

Претпријатието во правниот промет со Трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства (ДОО). 

Работоводен орган, директор, на претпријатието с лицето Савиќ 
Зоран, застапник во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5680/92. (1848) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4008/92, на регистарска влошка бр. 1-7883-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие „ТАГ", Д.О.О., ек-
спорт-импорт, ул. „Атинска“ бр. 25, Скопје. Претпријатието е осно-
вано со акт за основање од 26.XI. 1992 година, а основач е Црногорска 
трговска компанија во мешовита сопственост од Тито град. 

Дејности: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 
070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 110303; 110309; 
110909; надворешно-трговскн дејности: 070310; 070320. 

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

промет е Александар Глушчевиќ, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4008/92. (1849) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4395/92, на регистарска влошка бр. 1-18969-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Сопственото претпријатие со странско 
вложување за трговија „Филигран Призрен", Д.О.О., Градски трговски 
центар, продавница бр. 4, Скопје. Претпријатието е основано со одлука 
за основање од 10.IV.1991 година од Општественото претпријатие за 
производство на накит од злато, сребро „Фшшгран-Призрен", ул. „Ма-
тија Губен“ бр. 96, Призрен. 

Дејности во внатрешен трговски промет: 070123; 070223; откуп на 
скршено злато и сребро заради натамошна преработка. 

Дејности во надворешен трговски промет: 070320. -
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. Претпријатието за обврските во правниот 
промет одговара со сите свои средства, целосна одговорност. ( 

Лице овластено за застапување е Давер Хаскука, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4395/92 (1852) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Срег. бр. 
5510/92, на регистарска влошка бр. 1-806-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на стопанската дејност на Акционерското 
друштво за производство на пиво, склад, оцет, алкохолни и безалко-
холни пијалаци „СКОПЈЕ“, П.О., ул. „808" бр. 12, СКОПЈС. Скратено 
име: А.Д. ПИВАРА СКОПЈЕ, П.О. 

Дејноста се проширува во внатрешниот трговски промет со: 
070140; 070230; 110302; 110303; 110309; 110901; дејноста се проширува во 
надворешно-трговското работење со меѓународна шпедиција; меѓуна-
родно сообраќајно агенциски работи; меѓународна трговија со стоки; 
услуги за контрола на квалитетот и квантитетот во извозот и увозот на 
стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5510/92 (1853) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3875/92, на регистарска влошка бр. 1-19242-0-0-0, го 'запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за продажба и монтажа 
на ливтови „ДАКА МОНТАЖА“, ДОО СКОПЈЕ. П.О., „Градски 
ѕид“, блок 13, Скопје 

Дејности: 050301; 050302; 110303. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица настанува во 

свое име и за своја сметка. Претпријатието во правниот промет со 
трети лица одговара со сите свои средства 

Трајче Димитриевски, в.д. директор, со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3875/92 (1854) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5879/92, на регистарска влошка бр. 1-245 0-0-0, ја заниша во судскиот 
регистар промената на седиштето, основачот и застапникот на Прет-
пријатието за промет на големо и мало „БРОКЕР“, ц.о., експорт-
импорт, Скопје. 

Се менува досегашното седиште на Претпријатието за промет на 
големо и мало „БРОКЕР' , ц.о., експорт-импорт, Скопје, „Езерце“ 2-6 
и во иднина ќе биде на ул. „16 Македонска бригада“ 10/3-9, Скопје. 

Со одлука бр. 02-61 од 18. V. 1992 година во претпријатието при-
стапува Попов Зоран, а истапува Тодоровски Љупчо. 

Се брише Јкунчо Тодоровски, директор без ограничување, а се 
застапува новиот застапник Попов Зоран, директор, без ограничување 
на застапување во внатрешен и надворешен трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5879/92. (1850) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3012/92 на регистарска влошка бр. 1-19473-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието „ВТА“, Д.О.О., ул. 
„Градски ѕид“, блок 111, локал 11, Скопје. Основачи се: „Всмскс Гран-
еа л ни не“, ул. „Моша Пијаде“ бр. 27, Јкубљана и Кајевски Драган, ул. 
,,Товарник“ бр. 27-6, Скопје. 

Дејности: 0701; 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 07012; 
070121; 070131; 070132; 070140; 070150; 07021; 0702; 070211; 070212; 
070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 
070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 08020; 080201; 080202; ПОЗО; 
110301; 110302; 110303; 110304; 110309; 110902; 11903; 110905; 110909; 
090189; 090131; 090132; 090133; 090139; 090121; 090122; 090209; надво-
рсшно-трговско работење: 0703; 070310; 070320. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет с Кајевски Драган, в.д. директор, со следното ограничување, за 
кос с потребно претходна согласност од оснивачите: набавка н про-
дажба на основни средства; набавка и продажба на делови, работење и 
укинување на претпријатието; вработување и отпуштанана нови сора-
ботници; одобрување на пензии или исплати на други износи со цел на 
постигање на лична корист; инвестирање, и продажба на вложениот, 

капирал,земањето на кредити во висина од преку 10.000 ДЕМ изразени во 
национална валута; преземање на гаранции и гаранцнски обврски; 
склучување на договори за кооперација; посредува њеи застапување н . 
продажните програма. 

Од Окружниот стоп .и суд во Скопје, Срег. бр. 3012/92. (1851) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5214/92, на регистарска влошка бр. 1-19383-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трго-
вија на мало и големо и угостителство „КОМИТСКА НОЌ“, извоз-
увоз, Д.О.О., со Д.О., с. Сопиште, Скопје. Скратена фирма: „КО-
МИТСКА НОЌ“, извоз-увоз, Д.О.О., Д.О. , Скопје, с. Сопиште. 

Дејности: 011119; 011231; 011232; 012130; 013904; 013909; 013010; 
013021; 013022; 013030; 013041; 013121; 060501; 060502; 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; 070229; 
070230; 070240; 070250; 070260; 080121; 080122; 080123; 080129; 080190; 
090121; 110309; 110909; надворешно-трговски промет 070310; 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своЈа сметка. Во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со сиот свој имот и средства. Основачот не одговара за 
обврските ,на претпријатието. 

Претпријатието е друштво со ограничена одговорност (Д.О.О.). 
Работоводен орган воедно и лице овластено за застанување на 

претпријатието во надворешно-трговскиот промет с Ратка Петревска. 
- Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5214/92 (1855) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 422/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-15784-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„МБИ-КОМЕРЦ", увоз-извоз, Д.О., бул. „АСНОМ“ бр. 34, СКОПЈС. 
Претпријатието е основано со акт за основање од 17.1.1992 година, а 
основач е Миливоје Игњатовиќ, ул. „Самоилова“ бр. 164/2-4, со л.к 
бр. 959391 и МБ 2301952450104. 

Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070123; 070124; 
070112; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070125; 
070130; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223, 
070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320 

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

трговски промет с Миливоје Игњатовиќ, директор, без ограничување 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 422/92 (1856) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1847/92, на регистарска влошка бр. 1-19552-0-0-0, го -запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и 
мало „РАСА-КОМЕРЦ", Д.О. , увоз-извоз, с. Србица, Кичево. Прет-
пријатието е основано со акт за основаше бр.1 од 15.1.1992 година, а 
основач е Иса Пезироски. 

Дејности: 0701; 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 07012; 
070121; 070122; 070124; 070126; 070127; 070128; 070129; 07013; 070132, 
0702; 07021; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 
070222; 070223; 070224; 070225; 070226, 070229; 070250; 070260; ПОЗО, 
110304; 110309, 110909, 08020, 080201; 080202, 0801; 080129; 080190, 
090171; 090209; 110903, 01220; 012201; 012202, 012203, 0703; 070310, 
070320; дејности во надворешно-трговскиот промет 0703; 070310; 
070320; застапување на странски лица во Југославија; продажба на 
странска стока од консигнациони складови; сервисни услуги за увезе-
ните стоки и опрема, вршење на работи од привремен увоз и извоз на 
стоки; купување на стоки во странство и нивна непосредна продажба во 
странство, други работи на посредување во надворешно-трговскиот 
промет; неограничен промет со сите соседни земји Албанија, Бугарија, 
Грција, Австралија, Италија, Романија и Унгарија. 

Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува во 
свое име и за своЈа сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со сиот СВОЈ ИМОТ. 

Лице овластено за застанување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Иса Незироски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1847/92 (1857) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2258/92, го запиша во судскиот регистар престанокот со работа и бри-
шењето од судскиот регистар на Акционерското друштво во мешовита 
сопственост увоз-извоз „АгромеханизациЈа", Битола, а.д., п.о., поради 
припојување кон Акционерското друштво во мешовита сопственост 
„Жито Битола“, а.д., п.о., согласно одлуката за припојување кон Акци-
онерското друштво во мешовита сопственост „Жито Битола“ бр. 03-63 
од 19.V. 1992 година и одлуката за прифаќање на припојувањето бр. 
02-1988/3 од 18. V. 1992 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2258/92 г (1876) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2259/92, го запиша во судскиот регистар припојувањето на „Агромеха-

низација", Акционерско друштво во мешовита сопственост, Битола, 
а.д., п.о., кон „Жито Битола“, Акционерско друштво во мешовита 
сопственост, Битола, а.д., п.о., согласно одлуката за припојувањето бр. 
02 1988/3 од 18.У 1992 година. 

Проширување на дејноста на „Жито Битола“ уште со следните 
дејности: 090121; 110903; 110905, 110909; продажба на стоки од консиг-
национи складови на странски стоки и продажба на стоки од слободни 
царински продавници. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2259/92 (1877) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 2558/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-3224-0-0-0, го зашниша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста во внатрешниот промет на „Тре-
ска“ претпријатие за шумарство „Демир Капија“, Демир Капија, со 
ц.о., ул. „Маршал Тито“ бб. 

Дејноста во внатрешен промет се прошируваат со: 070211, 
070212, 070214, 070219, 070220, 070221, 070223, 070224, 070225, 070230, 
070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр.2558/92. (1742) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. Бр 
1224/91, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието 
за производство, промет и услуги увоз-извоз „Јонгис" Охрид, со ц.о. ул. 
Никола Карев“, Трговски центар, Охрид. 

Основач: Јованка Брутоска Гулеска од Охрид, ул. „Абас Емин“ 
бр. 261 

Дејноста: 011729, 070121, 070128, 070221, 070227, 070250, 070310, 
070320, 090140, 050302, 110905. 

Полни овластувања', полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Јованка 

Вретоска Гулеска, директор, со неограничени овластувања. 
Одговорност на субјектот на уписот во прометот со трети лица. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1224/91. (1743) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2710/ 
92, на регистарска влошка бр,1-18609-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Приватното претпријатие за угостителство и трго-
вија на големо и мало „Јата-Комерц", Крива Паланка, увоз-извоз, ул. 
„Маршал Тито“ бб. Претпријатието с основано со одлуказа основање 
од 7,III.1992 година 

Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114 , 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150 трговија на мало со индустриски отпадоци; 070211, 070212, 

070213 , 070, 070214, 070219 откуп на земјоделски производи, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229 070230 070250 070260; 
Надворешно трговско работење. 070310, 070320; посредништво; реек-
спорт; консигнациона продажба, малограничен промет со Бугарија, 
Грција, Албанија, Румунија, Австрија и Италија слободни царински 
продавници. 

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

Претпријатието за обврските сторени во правниот промет одго-
вара со сите свои средства. 

Основачот на претпријатието е овластен за застапување на прет-
пријатието во правниот промет на надворешно-трговско работење без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 2710/92. (1744) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег.бр. 1436/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-205-0, го запиша во судскиот регистар 
запишувањето на делови и именување на раководител на работната 
единица - „Рударство“, Работна еднина „Индустрија“. Деловите на 
претпријатието имаат посебни овластувања во правниот промет при 
склучувањето на деловни договори и вршење на други правни дејствија 
во врска со извршувањето на дејноста на делот, и преставуваат само-
стојни профитни центри, со посе,бни потсметки. Овластени за застапу-
вање и граници на овластувањата се: 

Љубе Јефтимов, раководител на РЕ „Рударство“, го застапува, 
претставува и потпишува делот на претпријатието во правниот промет 
со трети лица при склучување на договори и вршење на други правни 
дејствија во врска со извршувањето на дејноста на делот на претприја-
тието. 

Ангел Натков, раководител на РЕ- ..Индустрија“ го застанува, 
претставува и потпишува делот н. претпријатието но правниот промет 
со трети лица при склучувањето на договори и кршење на други правни 
дејствија во врска со извршувањето на дејноста на делот на претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег.бр. 1436/92 (1746) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС СО решението Срег.бр.3718/ 
92, на регистерска влошка бр. 1-805-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар запишувањето на дејноста во надворешно трговски промет и лице 
овластено за застапување во надворешно трговски промет на Опште-
ственото претпријатие за угостителство, туризам и игри на среќа, трго-
вија на големо и мало „Балкан“, ц.о.. Кавадарци, плоштад „М. Тито“. 

Дејности во надворешен трговски промет: 070300, 070310,070320, 
малограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија. 

Лице овластено за застапување во надворешен трговски промет е 
Ицев Горѓи, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.3718/92. (1747) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
6333/92, на регистарска влошка бр. 1-1298-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар припојувањето на дејноста во внатрешен и надворешен про-
мет на „ИНТЕРИМПЕКС", Акционерско друштво за надворешна и 
внатрешна трговија и туризам, П.О. , ул. „11 Октомври“ бр. 32, СКОИЈС. 

Дејноста но внатрешен трговски промет се проширува со: 060401, 
060402. 

Дејноста во надворешен трговски промет се проширува со: пре-
воз на стоки и патници во меѓународниот воздушен сообраќај. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6333/92. (1886) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5918/92, на регистарска влошка бр 1-12575-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за про-
изводство, трговија, застанување, посредување и услуги „ТОТОКОМ", 
Д . О . О . , у л . „ Ц р н и ч е “ б р . 13 , СКОПЈС. 

Дејноста на внатрешно - трговски промет се проширува со. 
011710, 070211 ,070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070121, 070112, 
070123,070125,070126,090139. - ^ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5918/92 (1887) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
554(У92, на регистарска влошка бр. 1-1437-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на застапникот на Претпријатието за внатрешен и 
надворешен пррмет „МАКОИМПЕКС", Д .О . , Скопје. 

- Се бришат досегашните застапници Јовановски Звонко, генера-
лен директор и досегашниот застапник во надворешно - трговскиот и 
внатрешниот промет Рангелов Станиша, а се запишува застапникот на 
П О С „МАКОИМПЕКС", Скопје, Кузмановски Гиле, генерален ди-
ректор и застапник во надворешно - трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5540/92. (1888) 

'Окружниот стопански суд во' Битола, со решението Срег. бр. 
2721/91, на регистарска влошка бр. 1-3902, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Приватното претпријатие за ' градење и 
трговија на големо и мало, увоз - извоз „ПРЕСЛОН“, ул. „Пабло 
Неруда" бр. 8, Струга. 
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Дејности: 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070Ц4, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 
070310, 070320, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090209. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на субјектот во внатрешно - над-

ворешно - трговскиот промет со трети лица е Кузман Дејкоски, со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2721/91. (1889) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решенито Срег. бр. 3574/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-19161-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет, соо-
браќај и обука „БАЈЛОВО", експорт-импорт, п.о., Скопје, ул. „1" бр 
8, с. Ново Село. Основачи се ТраЈча Димитриевски и Перо Нафидов, 
Скопје. Претпријатието е основано со договор за основање бр. 01-1/1 
од 27.III. 1992 година. 

Дејности: 012130, 013021, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114/ 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211,' 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 
090201,090209,110903,110909,120190; надворешно - трговски дејности: 
070310, 070320, посредување и застапување во областа на прометот на 
стоки и услуги, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет 
со трети лица одговара со целиот свој имот, потполна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно -
трговскиот промет е Трајча Димитриевски, директор, без ограничу-
вање. ѕ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје,ѓСрег. бр. 3574/92. (1890) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2730/92, на регистарска влошка бр. 1-18340-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо, 
увоз - извоз, зстапништво и посредување „МИНИМЕКС", Д.О.О., ул. 
„Мито Хаџивасилев“ бр. 48-2-17, Скопје. Претпријатието е (!)сновано 
со акт за основање бр. 1/1 од 9.111.1992 година, а основач е Марија 
Миникчиќ. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070310; 070320, застапу-
вање на странски претпријатија, посредување во прометот со странски 
претпријатија, услуги во надворешна трговија, 110303, 110309, 110909. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното 
трговско работење е Марија Мининчиќ, в.д. директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2730/92. (1891) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
6169/92, на регистарска влошка бр. 1.20043-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за внатрешна и надво-
решна трговија на големо и мало, производство и услуги ,ДУЛИКАТ“, 
Д.О., Кавадарци. Скратеното име на фирмата гласи: Претпријатие 
,ДУЛИКАТ“, Д.О., Кавадарци. Одлука за основање на претпријати-
ето во приватна сопственост. 

Дејности во внатрешниот промет- 013030, 013071, 013072, 013073, 
013074, 013099, 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 
080201, 080202, 080190, 110309, 110909, 100109, дејноста во меѓународ-
ниот промет е 070310, 070320, работи во посредување во надворешно -
трговскиот промет, работи на застапување на странски лица во Југосла-
вија, увоз - извоз на стоки во малограничен промет со сите соседни 
земји: Грција, Бугарија и Албанија, продажба на странски и домашни 
стоки во слободните царински продавници. 

Дејноста на претпријатието во приватна сопственост с внатрешна 
и надворешна трговија на големо и мало. производство и услуги. 

Неограничени овластувања; потполна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен про-

мет е Мајсторова Катица, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6169/92. (1892) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2823/91, на регистарска влошка бр. 1-3986. го заниша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за производство, туризам и трго-
вија на големо и мало со увоз, - извоз „1ШУШЕ - КОМЕРЦ“, п.о., ул. 

„Ленинива“ бр. 8 Ресен Дејности080119, 080121, 080129, 080190, 080202, 060501, 
060502, 012142, 012322, 090171, 000003, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 

070223, 070224, 070225, 07(Ј226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070310, 
070320, - надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи и малограничен промет. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лица овластени за застапување на субјектот на уписот се тушев-

ска Снежана и Шушевски Кире. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2823/91. (1893) 

Окружниот стопански суд во СКОИЈС, со решението Срег. бр. 
4980/92, на регистарска влошка бр. 1-20094-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Производното трговско претпријатие 
„ФЛОРА“, Д.О,, увоз - извоз, с. Добарце, Тетово Скратен назив на 
фирмата ПТП „ФЛОРА“, Д.О., увоз - извоз, с. Добарце, Тетово. 
Основач е Зауџет Муслиу, со акт бр. 01/92 од 25. IV. 1992 година. 

Дејности: 012001, 012130, 012141, 012142, 012310, 012421, 012622, 
012623, 012620, 013010, 013041; 013200, 030110, 020121, 020140, 050100, 
050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070131, 
070132, 070140, 070211, 070212, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070250, 08012Ј, 080129, 080190, аЅ0201, 080202, 
090121, 090123, 090131, 090150, 100101, 110302, 110309, 110402, 110404, 
110903,110909,130233, надворешно трговско работење: 070310, 070320, 
застапување на странски фирми и реекспорт, посредување на надворе-
шен трговски промет, угостителски услуги, туристички услуги, комиси-
они и работи во областа на промет, малограничен промет со Грција, 
Бугарија, Албанија и други ЗСМЈИ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4980/92. (1894) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Срег. бр. 
6802/92, на регистарска влошка бр. 1-346-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на Претпријатието во општествена сопственост за 
професионална рехабилитација и вработување на инвалиди „ИНКОП", 
ц.о., Ѓорче Петров, ул. „Маршал Тито“ бр. 26, Скопје. 

Се разредува досегашниот в.д. директор Савиќ Лепосава, без 
ограничување, а се запишува Прентоски Светолик, генерален дирек-
тор, без ограничување, за застапување ,во внатрешен и надворешен 
трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6802/92. (1895) 

Окружниот стопански суд во Скопје ̂  со решението Срег.бр. 5078/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18867-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие „ЕНКО-КОМЕРЦ" 
ц.о., увоз-извоз, ул. „Карпош“ бр. 2, Гетово. Основано е со одлука на 
основачот Демири Зулбеар од 24.IV. 1992 година. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070320, 
080201, 080202, 090132, 090160, дејности во надворешниот промет 
070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со сите свои 
средства. Основачот не одговара за обврските на претпријатието, а 
ризикот го сноси до висината на вложените средства. 

Претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет го за-
стапува и претставува Демири Зулбеар, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег.бр. 5078/92 (1991) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2159/92, го заниша во судскиот регистар основањето на Приватното 
трговско претпријатие „АЛБЕТОНИ", извоз-увоз, п.о., ул. „Љубојно“ 
бр. 37-6, Битола. Основачи се Тони Бобановски и Албен Исовски од 
Битола. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 080111, 
080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 
080202, 110301, 110302, 110309, 110902, 060501, 060502, 060503, 070310, 
070320. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Директор на претпријатието е Тони Богдановски со неограни-

чени овластувања во рамките на запишаните дејности. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2159/92 (1992) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 4669/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18649-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за услуги, внатрешна и надво-
решна трговија „ЦИТРОН! КОМЕРЦ“, извоз-увоз, Д.О.О., ул. „Ед-
вард Кардељ“ бр. 47, Скопје. Претпријатието е основано со акт за 
основање од 16. ^ .1992 година, а основач е Борче Секуловска 

Дејности: 090121, 090123, 090124, 090129, 090140, 090181, 090201, 
090202, 090209, 060501, 060502, 060601, 060602 , 060803 , 080114, 080119, 
080190, 080201, 080202, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070129, 070126, 070127, 070128, 670131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 

I 
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070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260 
110302, 110303, 110309, 110903, 110909, 012613, 012622, 012624, 013021! 
013022,020140, работи во надворешно-трговски промет: 070310,070320, 
посредување и застапување во прометот со стоки и услуги; малофани-
чеи промет со Бугарија, Грција и Албанија, консигнациона продажба. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет 
со 'трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет е Борче Секуловски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4669/92 (1993) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
6302/92, на регистарска влошка бр. 1-12755-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на застапник на Градежно-услужното претпријатие 
„МЛАДОСТ“ д.о.о., ул. „Раштански пат“ бб, Титов Велес. 

Се брише досегашниот застапник Стефков Јордан, директор, со 
неограничена одговорност, а се запишува Качуров Атанас, директор, 
со неограничена одговорност, за застапување во внатрешен промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6302/92 (1994) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10222/91, на регистарска влошка бр 1-15050-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Приватното претпријатие за производ-
ство и трговија „МАК ПЛАСТ“, СКОПЈС, со П.О., ул. „Никола Киров-
Мајски" бр. 44 Основач е Лазаревски Живко, М.А. 824528. 

Дејности. 011832, 011941, 011949, 012909, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070124, 070126, 070132, 070211, 070212, 070222, 
070223, 070250 

Неограничено овластување; целосна одговорност. 
Лице овластено за ,застапување е директорот Живко Лазарев-

ски,со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10222/91 (19%) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 794/ 
91, на регистарска влошка бр. 1-2661, го запиша во судскиот регистар 
основањето на претпријатието за мермер и бетонска галантерија „МИ-
НЕРАЛ“, с. Лесковец, Охрид, П.О. 

Дејности: 012001, 01202, 012142, 012201, 060502, 050301, 050302, 
070111,, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080100. 080120, 090150, 090160, 
090129, 090212, 090223, 090122, 090124, 090139, 110309, 070310, 070320: 
надворешна трговија со прехранбени производи; надоврешна трговија 
со непрехранебни прозводи; малограничен промет со НР Албанија; 
изведување на инвеститорски работи во странство; услуги во меѓуна-
родниот транспорт на стоки и патници; агенциски услуги во транспор-
тот; посредување и застапување во прометот со стоки и патници. 

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

ски Назме. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 794/91 (1981) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5728/92, на регистарска влошка бр. 1-1320-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената со следните податоци: „АВТОПРОГРЕС" - Те-
тово, А.Д. со П.О., за производство на метални производи, автоде-
лови, ремонт, сервис и промет, извоз-увоз, ул. „Илинденска“ бб. ' ја 
проширува следната дејност: 110309. 

Во надворешно-трговскиот промет се проширува следната деј-
ност: неспомнати услуги во областа на прометот; услуги на внатрешна 
и меѓународна шпедиција; посредување и вршење комисиони работи во 
областа на прометот на стоки и сообраќај и сл. 

Се брише досегашниот застапник во надворешно-трговски про-
мет Најденов Драган, овалстено лице со неограничени овластувања, а 
се запишува Тофиловски Јован, овластено лице со неогрнаичени Овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5728/92 (1982) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2297/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното 
претпријатие за трговија на големо и мало, производство, увоз-извоз 
„КОНОП - КОМЕРЦ“, Битола, п.о., ул. „Даме Груев“ бр. 44. 

Дејности: 012511, 012523 , 070111, 070112,070113, 070114 , 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070190, 080201, 080202, 060502, 060503, 110302, 110303, 110309, 070310, 
070320. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на Џелиловиќ Алил, директор, со 

неограничено овластување. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2297/92 (1976) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2697/91-на регистарска влошка бр. 1-3879, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Приватното претпријатие за производство, откуп и 
трговија „Пеонија" Охрид, со п.о. Основач на претпријатието е: Ило-
ска Славица, ул. „Прва македонска ударна бригада“ 72, Охрид. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070111, 070112. 
070113, 070114, 070121, 070122, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 013010, 013050, 013021, 020110. 020140. 070310. 
070320. 

Полна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Иљоска Славица, директор, со 

неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2697/92. (1949) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2333/91, на регистарска влошка бр. 1-3557, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Туристичко-прометното претпријатие „ТУПРОМ“, 
увоз-извоз, Охрид, ул. „15 Корпус“ бр. 75. Основач е Илија Иванов со 
акт од 4.XII.1991.година. 

Дејности: 060301, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070310, 070320, малограничен промет; 080111, 080112, 080114 , 080119, 
080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 090179, менувач-
ници; пггедно-кредитно работење; 11039, 110903, 110905. 

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

Иванов. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2333/91 (1978) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1783/91, на регистарска влошка бр. 1-3156, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Трговското-услужно претпријате „ЏАЈКО“, увоз-
извоз, Охрид, Н.О., ул. „Мирче Ацев“ бр. 33-2/7. Основач е Иван 

Џакоски со акт од 25.IX. 1991 година. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, откуп на 
земјоделски производи, шумски плодови и лековити билки; 070310, 
070320; малограничен промет; 090131, поправка и одржување на елек-
трични апарати за домаќинства; 090132. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Иван 

Џајкоски 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1783/91 (1979) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 418/ 
92, го запиша во судскиот регистар именувањето на лицето овластено 
за застапување на Приватното претпријатие за трговија на големо и 
мало „Дуњатекс", експорт-импорт, Битола, п.о. За застапник на прет-
пријатието и во надворешно трговскиот промет се назначува лицето 
Паца Трифунова, заменик директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 418/92. (1950) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 518/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4564, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Приватното претпријатие за производство, трговија на 
големо и мало „Промкет" увоз-извоз, п.о., Битола. „Добривоје Радо-
сављевиќ" бр. 14. Основач: Мира Цветковска со акти за основање од 
6.II. 1992 година. 

Дејности: 012611, 012612. 012615. 012622, 012623. 012699. 050301. 
050302, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121. 070122, 070123, 
070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070132, 070140. 070150, 070211. 
070212, 070213 , 070219, 070221, 070222, 070223. 070224, 070225, 070226. 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190. 080201. 080202. 090150, 
110303, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320. 

Полни овластувања полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот Цветков-

ска Мира. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 518/92. (1951) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр, 
2082/92, на регистарска влошка бр. 1-16706-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија на 
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големо и мало и услуги „ГОКИ-ШПЕД", д.о , увоз-извоз, лае . „Ајдучка 
Чешма“ бр. 125, Куманово. Претпријатието е основано со Одлука за 
основање од 22.11 1992 година, а основач е Атанасовски Горан. 

Дејности: 011311, 011320, 011390, 011420, 012201, 012322, 013021, 
013041, 013099, 013200, 020110, 020140, 020201, 020202, 030003, 050100, 
050301, 050302, 060502, 060501, 060601, 060602 , 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213 , 070214 , 070219, 070221, 
070224 , 070230, 070250, 070260,^080121, 080190, 090121, 090123 , 090124, 
090129, 090131, 090150, 090172, 090179, 090209, 100101, 110109, 110303, 
110309, 110909; надворешно трговско работење: 070310, 070320; застап-
ништво и посредништво; консигнациона продажба; меѓународен тран-
спорт; малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија, Румунија, 
Австрија, Унгарија и Италија, слободни царински продавници 

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

Лице овластено за застапување во. внатрешниот и надворешниот 
промет е Атанасовски Горан, директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 2082/92 (1974) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр 16/ 
92, на регистарска влошка бр 3-4, го запиша во судскиот регистар 
престанокот со работа и бришењето од судскиот регистар на Самоу-
правната интересна заедница за вработување, Крушево, согласно Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за вработување (чл. 25 ) 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 16/92. (1973) 

хранбени производи; 070320-надворенша трговија со непрехранбени 
производи 

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

Лице овластено за застапување во надворешно и внатрешно-
трговско работење е Пиргози Шерафедин, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 4529/92. (1918) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4480/92, на регистарска влошка бр. 1-18272-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија на 
големо и мало, експорт-импорт „Динамика Д.О.О. , ул. „Пионерска“ 
бр. 2, Кавадарци. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 
од 13 IV. 1992 година, а основач е Малинков Зоран 

Дејности. 013041, 013042, 020140, 0^0202. 07, 0701, 07011, 070111, 
070112 , 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123; 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128 , 070129Л070140, 0702 , 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070229, 070226, 070230, 070250; дејности во надворешно-трговскиот про-
мет. 070310,070320. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното 
трговско работење е Малинков Зоран, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 4480/92 (1919) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2180/92, го запиша во судскиот регистар следното- Досегашниот в.д. 
директор на Општественото претпријатие „Живинарска фарма“. Де-
мир Хисар, Ангеловски Љупчо од 20 V 1992 година ќе го застапува 
претпријатието како овластено лице за застапување, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр 2180/92 (1975) 

' Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1882/91, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното 
претпријатие за производство, трговија на големо и мало, услуги, тури-
зам и угостителство „АЛЛАХ“, Ресен, со н.о. ул. „Наум Веслиевски“ 
39. Основач е Фаредин Сулооџа. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129 . 070132 , 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223 , 070224 , 070225, 
070226, 070229 , 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 080119 , 080121, 080129, 080190, 
080201, 080202, 090171, 110301, меѓународна шпедиција; посредување во 
прометот со стоки и услуги. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Директор е Фаредин Сулооџа, со неограничени овластувања во 

рамките на 'запишаните дејности и истиот ќе го застапува и претставува 
претпријатието и во надворешно-трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1882/91. (1916) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр 
2951/91, на регистарска влошка бр. 1-3224, ја заниша во судскиот реги-
стар промената на основачот на Приватното претпријатие за производ-
ство, трговија на големо и мало, увоз-извоз, услуги, туризам и угости-
телство „Фарко“, П.О. , Ресен. 

Ј Од претпријатието истапува основачот Фаредин Сулооџа, а како 
основач пристапува Музаен Сулооџа. 

^ Му престанува овластувањето за застапување на претпријатието 
и во надворешно-трговскиот промет на Фаредин Сулооџа, а како овла-
стено лице се запишува Музаен Сулооџа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2951/91. (1917) 

Окружнибт стопански суд во Скопје, СО решението Срег. бр 
4529/92, на регистарска влошка бр. 1-18948,-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производното-трговско претпријатие „ПАЛ-
МА“, увоз-извоз, Д.О.О., ул. „18 Ноември“ бр. 80, Гостивар. Скратено 
име на претпријатието гласи: „ПАЛМА“, Д.О.О. , Гостивар. Претпри-
јатието с основано со Одлука бр. 01-1 од 27.111.1992 година, а основач е 
Пиргози Шерафедин. 
Ч Дејности: 07011, 070111, 070142т 070113, 070114 , 07012, 070121, 
070122 , 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 012201, 080190, 080201, 080202, дејности 
во надворешно-трговско работење: 070310-надворешна трговија со пре-

Окружниот стопански суд во Битола4 со решението Срег. бр 
1680/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското-
угостителско приватно претпријатие „СОРО-ПРОМЕТ", експорт-им-
порт, п.о., ул. „Илка Присаѓанка" бр. 39, Прилеп. Основач на претпри-
јатието е 'Талески Методија. 

Дејности- 013904, 030003, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070215, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070310, 070320, 080129, 080190, 080211, 090124 , 090129, 090131, 
090132, 090133 , 090139, 090171, 090179, 090189 , 090209, 110309, 110909, 
120363 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Во внатрешниот и надворешниот промет претпријатието го за-

стапува и претставува Талески Методија, директор, со неограничени 
овластувања, во рамките на запишаните дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Срег. бр. 1680/92. (1920) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2279/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието 
за производство на прехранбени производи „11 Октомври-Еурофоод", 
Д.О.О. , со П.О., ул. „Војводинска“ бб, Прилеп 

Дејности- 013021, 013022 , 013030, 030003, 013041, 013042, 013043, 
013050, 013072, 013099, 013074, 013200, 013113, 013115 , 013121, 020140, 
011941, 012321, 012421, 090171, 090172, 090179, 090183, 060503. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Петре Вртаноски, директор, со неограничена одговорност, во 

рамките на запишаните дејности. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2279/92. (1921) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2207/92, го запиша во судскиот регистар припојувањето на Акционер-
ското угостителско туристичко трговско-ироизводно друштво во мешо-
вита сопственост, увоз-извоз, „ЈУГОСЛАВИЈА“, Прилеп, П.О., кон 
„ЕУРОИНВЕСТ 11 ОКТОМВРИ“ Акционерско друштво во мешовита 
сопственост, Прилеп, и проширувањето на дејноста на акционерското 
друиггво уште со дејностите: 110202, 080112, 080121, 080122, 080123, 
080129, 080201, 080202, 013021, 013022, 013130, 030003 , 013041, 013042, 
013043 , 013050, 013072, 013099, 013074, 013020, 013113 , 013115, 013121, 
020140, 011314 , 011319, 011390, 011941, 012130, 012321, 012310, 013321, 
012623 , 090171, 090172, 090179, 090110, 090150 , 090181, 090183, 090189, 
060501,060601,050209,050301,050302, 110620, 110903, 110905, 110909 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2207/92. (1922) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2238/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието 
за хотелиерство, угостителство и тури-зам „П Октомври-Нуротоурист", 
Д.О.О со П.О , Прилеп. 
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ДСЈНОСТИ: 110202.080111,080112,080113,080119,080121 080122 
080129, 080190, 080201, 080202 , 060501, 060502 , 060503 , 060601, 060602' 
069090 

Полни овластувања; полна одговорност. 

Директор на Друштвото е Пецо Мартиноски, со неограничен 
одговорност во рамките на запишаните дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2238/92. (1923) 

070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 
070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 070260, 070310, 
070320. 

Полни овластувања; полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на субјектот во внатрешно и над-

ворешно-трговскиот промет со трети лица, со неограничени овласту-
вања е Колоски Андрија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1957/92. (1928) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 6162/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-3808-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на Претпријатието за промет со стоки на големо и 
мало, посредување, застанување, маркетинг и извоз-увоз, „Билром", 
Д.О., нас. Речани бб, Титов Велес. 

Претпријатието ги проширува следните дејности во внатрешно-
трпивскиот промет: 060501, 060502, 060503, 060601, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121. 070125, 070129, 070131, 070140, 070150, 070219, 
070221, 070222, 070227,070229, 070230, 070240, 070250, 070260; откуп на 
земјоделски производи; откуп на живина и добиток; откуп на шумски 
плодови; откуп на секундарни индустриски суровини 110109. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 6162/92 (1924) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 5244/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-19400-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното трговско претпријатие „БРАН“, 
увоз-извоз на големо и мало, Ц.о., ДОО, ул. „Никола Карев“ бр. 4/3/7, 
Титов Велес. Претпријатието е основано со одлука , за основање од 
30.1 V. 1992 година, а основач е Мирчевска Милена. 

Дејности: 070111, 070И2, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128; 070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 06050, 
06051, 060502, 060503, 110302, 110303, 110309, 110304, .110620, 110909, 
070310 - надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 - над-
ворешна трговија со непрехранбени производи. 

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

промет е Мирчевска Милена, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 5244/92 (1925) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
1841/92, на регистарска влошка бр. 1-5571, го запипш во судскиот реги-
стар основањето на „УТВА" Претпријатие за производство, услуги и 
промет, П.О., ул.„Ристо Крле“ бб, Струга. Основач е Угриноски 
Трајче Ангеле. 

Дејности: 070110, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070132, 
070140, 070213, 070221, 070223. 070224, 070225, 070260, 011832, 011942, 
012142, 012310, 012699, 050100, 050301 „050302, 090181, 080201. 

Полна одговорност; полни овластувања. 
Лице овластено 'за застапување на субјектот на уписот е Трајче 

У финоски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1841/92 (1926) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег.бр. 1493/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4307-0, “го запиша во судскиот регистар 
основањето на „БАКО“; Трговско претпријатие на големо и мало, 
експорт-импорт, Ц.О., Бориево. Струмица. Основач на претпријати-
ето с Боневски Мите. 

Дејноста: 0701, 07011, 0701И, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013, 070132, 070140, 070150, 110303, 110309, 0702, 07021, 070211, 
070212, 070213, 070214 , 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 
080202, 090209, 020110, 020140, 020202, 030003, 070310, 070320; малофа-
ничен промет со Грција и Бугарија; посредување и застапување., 

Во правниот промет со трети лица, иеофаничени осветувања. 
Одговара со сите свои средства, потполна одговорност. За обврските 
на претпријатието основачот не одговара. 

Боневски Митко, директор на претпријатието, го застанува во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет, без офаничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег.бр. 1493/92 (1927) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
1957/92, на регистарска влошка бр 2-75, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Услужната занаетчиска задруга „УМЕТНОСТ', 
П О., ул. „Ристо Крле“ бб, Струга. Основачи се. Мехмеди Фатмир, 
Алуши Баки, Муртезоски Пури, Анѓелкоски Војо; Колоски Андрија, 
сите од Струга, и Митроски Ново од с. Подмоле, Охрид. . 

Дејности: 050100, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129. 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег.бр. 1584/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4383-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Акционерското друштво ЗИК „Овче Поле“, Св. Ни-
коле, друштво со ограничена одговорност во мешовита сопственост 
„Градинар“, увоз-извоз. Основач с А.Д., ЗИК „Овче Поле“, ДОО 
„Зелоп", Св. Николе. 

Дејности: 013030, 070122; 110302, 07012, 070129, 07013, 070132, 
07021, 07022, 070212, 070219, 00250, 08023, ()80190, 020201, 1106, 11061, 
110611, 110909,07031. 

Во правниот промет претпријатието настапува во свое име и за 
своја сметка За обврските во правниот промет одговара со сите свои 
средства. ^ 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Трајан Постолов, вршител на должноста, со неофа-
ничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег.бр. 1584/92. (1929) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 5525/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-19645-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија на 
големо и мало „АРБАТ", Д.О., увоз-извоз, ул. „Коле Канински“ бр. 
12, СКОПЈС. Фирмата е основана со акт за основање од 9.V.1992 година, 
а основач е Рајевски ВОЈЧО. 

Дејности: 011411, 011412, 011420, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 07012^, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132 , 070140, 070150; 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
080190, 080201, 080202, 090201, 110309, 110301. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица има неофани-
чено овластување Претпријатието во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за своЈа сметка и одговара со сите свои сред-
ства. 

Лице овластено за застапување е Рајевски ВОЈЧО, директор, со^ 
неоганичени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5525/92. (1972) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9964/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-22865-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на „Мета-Авиотранспорт, Македонија“ А Д. за 
превоз на патници и стока во воздушен сообраќај, трговија^! деловни 
услуги-Скопје, со Д.О., ул. „Гоце Делчев“ бр.6. 

Основачи: А. ,П,. „Мета“, Охрид, со Д.О. пос „Автотранспорт“, 
ц.о., Скопје, Климент Билко, Соња Маленко, Бранко Ѓорѓиевски, На-
сте Косарко, Фатмир Дема, Буран Сакири, Пецо Неданоски, Диана 
Чороловска, Маја Билко, Жарко Пановски, Зоран Ѓорѓевиќ, Живко 
Крстевски, Јован Јуруковски, Павел Маленко, Маја Наумовска, Горан 
Јовановски, Слободан Тасевски, Драган Стефановски, Спејтим Са-
кири, Кирил Чејковски, Тања Билко, Мирослав Наумовски, Бошко 
Трпески, Киро Николовски, Вељо Таневски, Димитар Антов, Алексан-
дар Мојсов, Љупчо Јорев, Тодорчо Пановски, Никола Петковски, Сте-
ван Матиќ, Миодраг Патрногиќ, Кузман Лаловски, Драги Мисевски, 
Стоје Арсовски, Димитар Секулов, Александар Маленко, Димче Ди-
мовски, Никола Трендов, Александар Божиновски, Станко Петрушев-
ски, Роме Стојановски, Орде Коневски, Александар Марковски, Сло-
бодан Насовски, Марјанчо Биковски, Златко Продовик, Божидар Ба-
јиќ, Митре Артиновски, Драги Рајчин, Трајко Коцов, Димитрије 
Стерјов, Живко Палевски, Благоја Талевски, Драган Макеларски, Гор-
дана Насовска, Александар Стефановски, Струмка Савовска, Милевка 
Митровска, Илија Митковски, Миладин Симиќ, Александар Зиков, 
Зоран Мирчески, Станиша Христов, Трајкоски, Драгољуб, Ивановски 
Момчило, Јован В. Павловски, Деловски Коста и Александар (Сашо) 
Манев. (Вкупно: 72 основачи од кои 2 основачи правни лица и 70 
основачи физички лица). 

Дејности: 080201, 080202, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 
080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 070227,070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 060301, 060302, 060303 , 060401, 060402, 060403, 
060501, 060502. 060503, 060601, 060602, 060609, 020110, 020120, 020140, 
020201, 020302, 030003, 030004, 090121, 090171, 090172, 090179, 090183, 
090202, 090209, 100103, 100390, 110109, 110301, 110302, 110304, 110309, 
110401, 110402, 110403; 110404, 110902, 110303, 110909, 120190, 120311, 
120312, 120341, 120363, 120364, 130212 013021, 013022, 013041, 013042, 
013050, 013072, 013073, 013071, 013074, 013115 , 013121, 013400, 090160, 
090150, 012001, 050203, 998267; работи на надворешно-трговско рабо-
тење: 070310, 070320; менувачки работи; изведување на ннвестшртони 
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работи во странство; застапување на странско лице; изведување и ре-
ализација на инвестиции и инвестициони работи во странство; услуги на 
меѓународниот промет на стоки и патници; угостителски и туристички 
услуги и застапување во промет на стоки и услуги, продажба на до-
машна и странска стока во слободни царински продавници, организи-
рање, реализација и изведување на меѓународни саеми, продажба на 
странски стоки од консигнационен склад, вршење на малограничен 
промет со: Грција, Албанија, Бугарија, СР Југославија. 

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја 
сметка. За сторените обврски друштвото одговара со сите свои сред-
ства. Во внатрешниот промет друштвото го застапува Соња Маленко, 
в.д. директор, без ограничување. Во надворешно-трговскиот промет 
друпггвото го застапува Соња Маленко, е.д. директор, без ограничу-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр.9964/92 (1469) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
5097/92, на регистарска влошка бр. 1-19684^0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производно трговското претпријатие ,,Јак-
тери“, Ц,.О , СКОПЈС, ул „Миле ПопЈорданов" бр. 70/36. Основач на 
претпријатието е Јакимовска Емилија од Скопје. 

Дејности : 011312, 011320, 050209, 050301, 070123, 070223, 070224, 
090123, 110402, 110403 ,110404 . 

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

Јакимовска Емилија, директор без Ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 5097/92. (1965) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
3943/92, на регистарска влошка бр 1-5497-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на основачот и проширување на дејноста на Прет-
пријатието во приватна сопственост за промет на големо и мало, увоз-
извоз „Тренд-Комерц“, Ц,.О , Скопје, булевар „АВНОЈ“ бр. 82/1, 
СКОПЈС 

Де јности . 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260 , 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126 , 
070127, 070128 , 070129, 070132, 070310, 070320, 060503, 110309, 110403, 
110903, 110909. Се брише основачот Наташа Тодоровска, ул. „Даме 
Груев“ бр, 5/8-15, СКОПЈС. Се допишува како, нов основач Борислав 
Перовски, ул. „Разловечко востание“ 11/20, Скопје, М.Б. 
1507935450129 Се проширува со следните нови дејности: 070230, 
070240 ,070260 , 110403, 110903. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 3943/92. (19Б6) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4878^92 на регистарска влошка бр^ 1-19763-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија „КОР“, Д.О.О. , 
Скопје, бул „АВНОЈ“ 26/1-29 Основач: Георгиевски Стоилчо. 

Дејности : 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 07022, 070221, 070222 , 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 070260, 070310, 070320. 

Претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. Во прав-
ниот промет со трети лица одговара во висина на основачки средства. 

'Лице овластено за застапување е Георгиевски Стоилчо. Лице овла-
стено за застапување во надворешно-трговски промет е Георгиевски 
Стоилчо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4878/92. (1967) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4760/92, на регистарска влошка бр. 1-10799-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата „Националшпед", А.Д., СКОПЈС, 
Д.О.О, за производство „Национ^родукт" Д .О. , бул. „Кочо Рацин“ 
бб. Кон претпријатието пристапуваат новите основачи: Ангелчо Ефти-
мовски, Зорица Јосифовска, Катица Николовска-Јанева, ЈБиљана Ве-
левска, Мирјана Еленовска, Зорица Ивановиќ-Пејчова, Стојанка Ја-
нева, Татјана Костовска, Љубомир Трајковски, Људмила Хаџи-Бош-
кова, Мониќ Ќамил, Горѓи Бридевски, Константин Илиќ, Атула Ка-
мана Зоран Калков со одлука бр 03-386 од 19.11.1992 година. Претпри-
јатието ги прецизира постоечките дејности- 011920, 011990. 

Се брише досегашното СВОЈСТВО на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешен трговски промет Ефтимовски Ангелчо, в д дирек-
тор без ограничување, а се запишува Ефтимовски Ангелчо, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4760/92. (1968) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
3876/92, на регистарска влошка бр 1-19254-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето на Претпријатието за сервисирање лифтови 
„Дака-Сереис“, ДОО-ДО, Скопје, Градски зид блок 13. претпријати-
ето е основано со акт 01-01 од основачот Холдинг претпријатие „Давид 
ПаЈИч-Дака" Белград. 

Дејности: 050301 - поставување и поправка на градежни инстала-
ции, одржување, поправка, ремонт и реконструкција на лифтови, дора-
ботка и изработка на делови за лифтови. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своЈа сметка. Претпријатието во правниот промет со 
трети лица одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапу-
в а в во внатрешниот промет е Попоски Трајан е.д. директор, со нео-
граничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3876/92. (1969) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2190/92, ја запиша во судскиот регистар Водостопанската работна орга-
низација „Водостопанство Охридско езеро“ Охрид, П.О. , ул. „Маке-
донска“ - 8 Охрид. 

Дејности: 070123, 070124, 070132, 070223, 070224, 070250, 080114, 
080190. 

Полни овластувања, полна одговорност Лице овластено за заста-
пување е директорот м-р Јован Јолаковски од Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2190/92. (1970) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4290/92, регистерскаа влошка бр. 1-15050-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар надворешно рговскиот промет на Приватното претпријатие 
за производство и трговија „ М А К П Л А С Т Скопје, со П. о. , ул. „Ни-
кола Киров МаЈски" бр. 44. 

Дејности во надворешен трговски промет: 070310, 070320; мало-
граничен промет со Бугарија, Грција и Албанија. 

Лазаровс директор, со неограничени овластувања за 
застапување : надворешен рговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4290/92. (1997) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
4061/92, на регистарска влошка бр. 1-18841-6-0-0, го запиша ,во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, Трговија и 
услуга „ТАРА“, ДОО, експорт-импорт, ул. „Илинденска“ бр. 3, н. 
Илинден, Скопје. Скратен назив на фирмата е: „Тара“, ДОО/ експорт-
импорт, Скопје. | 

Дејности: 011941, 011949, 012002, 012142, 012515, (Ј12516, 012522, 
012524, 012622, 012623, 013010, 013021, 013041, 013113, 013114, 013115, 
020140, 030003, 030004, 050301, 050302, 060501, 060502, 060602, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070129, 
070140, 070212, 070213, 070214, 070221, 070223 , 070224 , 07022(9, 070250 
080114, 080190, 080201, 080202, 090121, 090139, 110903, 110904, привре-
мен увоз - извоз на стоки и опрема за производство и пружање на 
услуги; работи на посредување; работи на застапување; работи на дол-
горочна кооперација; меѓународни агенциски работи; надворешен 
трговски промет 070310 - надворешна трговија со прехранбени произ-
води, 07032 надворешна трговија со непрехранбени производи; мало-
граничен промет со Бугарија, Грција и Албанија; застапување и про-
дажба на странска стока од консигнациони складишта; работи на закуп 
лизинг. 

Од Окр) жниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4061/92 (Ј998) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5208/92, на регистарска влошка бр. 1-15240-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на претпријатието за градежниш-
тво, услуги и трговија „ГЛОБОЧКИ", експорт - импорт, д. о. о. , ул. 
„Владимир Комаров“ бр. 27-1/1, Скопје. 

Дејностите во надворешен промет се т прошируваат со: изведу-
вање на инвестициони работи во странство и отстапување на инвести-
циони работи на странски лица во Југославија; изведувале на гра-
дежни, градежно - занаетчиски, рударски, хидротехничк^ и други сл. 
работи на внатрешно уредување и декорација; и-зведување на инстала-
циони, монтажни и демонтажни работи и работи на одржувале и ре-
монт на индустриски и други ПОСТРОЈКИ; изградба на комплетни објекти 
и испорака на опрема; делови и Материјали и технолошки линии и други 
компоненти; организација и изградба на кбмплетни објекти (инжене-
ринг); ,изведувачки инженеринг и советодавен (консалтинг) инжене-
ринг, стручно технички надзор над известувањето на инвестициони 
работи во странство и над изградбата на инвестициони објекти; давање 
на стручна помош, односно консултантски услуги во текот на изград-
бата и во работата на изградените објекти; обука ^ р а б о т н и ц и , пренос 
на знаење и искуство и организирање на производство на изградени 
објекти; други работи и изведување на инвестициони работи во стран-
ство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5208/92. (1999) 

Окружниот “стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5140/92, на регистарска влошка бр. 1-19593-0-0-0, го запиша Во судскиот 
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регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија на 
големо и мало и услуги ,,МЕДИТЕРАН", увоз-извоз, д.о., ул. „Тодор 
Чангов“ бр. 46/1, Скдпје. Претпријатието е основано со акт за осно-
вање од ЗОЛ V. 1992 година, а основачи се Силјаноска Божица и Силјане-
ски Златко. 

Дејности: 011314; 011319, 011320, 011390, 011420, 011810, 011930, 
011941, 012142 , 012310, 012321, 012322, 013030, 013042 , 013050, 013113, 
013114, 013115 , 013121, 013903, 050301, 050302, 060502 , 080190, 080201, 
080202, 090121,090123 , 090124,090129 , 090131, 090140, 090181, 
090201,110309, 110903, 110909, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 
070122- 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140 , 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, откуп: купување и пласман на земЈоделско-сточарски и др. 
производи, шумски плодови и производи и сл.; надворешна трговија: 
070310, 070320, посредување во надворешно-трговскиот промет; заста-
пување на странски фирми; изведување на градежни работи во стран-
ство, продажба на странска стока и консигнација; реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своЈа сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите средства со кои располага, 
целосно (ц.о.). 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот-
трговски промет е Силјаноска Божица, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5140/92 (2000) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.3937/ 
92, на регистарска влошка бр 1-18748-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие ,за увоз-извоз и вна-
трешен промет „Бодвел", д.о.о., бул. „Македонско-косовска бригада“ 
бр. 39/7-11, Скопје. Основач е Весна Станковска. 

Дејности: 020110, 07011, 070111, 070112, 070113,, 070114, 07012, 
070121, 070123 , 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132 , 070140, 070150, 07021, 070211, 070212 , 070213, 070214, 070219, 
07022, 070221, 070223 , 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250 , 070260, 110301, 110309, 110620, 110903, 110905, 110909, 070310, 
070320. 

Претпријатиево во правниот промет со трети лица има целосни 
овластувања без ограничување и настапува во свое име, за своја сметка. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица одговара со сите 
свои средства со кои располага 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3937/92. (2001) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег бр. 
6226/92, на регистарска влошка бр. 1-19843-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за надворешна и вна-
трешна трговија и угостителство „Младост“, експорт-импорт, Д.О О., 
Гостивар, ул. „Борчле Јовановски“ бр. 56. 

Основач: Саве Гиноски со одлука за основање од 20.V. 1992 го-
дина, 

Дејности. 07011, 070111, 070112, 070113, 07012, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070132, 07021, 070211, 070212, 070213, 070219, 
070222, 070223 , 070224, 070225, 110309, 110909, 070127 , 070128, 070129, 
070131, 070150, 070250, 070310, 070320, 080122, 080119, 080221, 080122, 
080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 013042 , 013041, 013050, 090110, 
090123, 090140. 

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

Гиноски, директор, со неограничени овластувања за застанување во 
внатрешен и надворешен трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6226/92. (1934) 

скнот регистар основањето на Претпријатието за производство, уво-
з-извоз, услуги и трговија на големо и мало „Карал Мала“, Д.О., 
Куманово, ул. „Миле Кипра“ бр. 59. Претпријатието се основа со акт 
бр. 1 од 8.V. 1992 година од основачот Стојковски Љубиша. 

Дејности: 011941, 011949, 0130, 01305, 013050, 01309, 013099, 
02014 , 020140, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 
070112, 070113, 070114 , 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 
070127 , 070129, 070132, 070140, 07021, 070211, 070212, 070213, 070219, 
07022, 070223, 070224, 070225, 070229, 070250, 070310, 070320, 08012, 
080129, 080190, 0802, 08021, 080202, 0901, 09012, 090121, 090122, 090123, 
090129, 110303, 110309, 1104, 110401, 110402, 110403, 110404, 1109, 
110903, 110909. 

% Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврсктие сторени во правниот промет 
претпријатието одговара со сите свои средства. Стојковски Љубиша, 
директор на претпријатието, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5551/92. (1935) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2241/92, на регистарска влошка бр. 1-2757, Ја запиша во судскиот реги-
стар промената на називот на Претпријатието за трговија на големо и 
мало увоз извоз „11 Октомври Еуротреид", Д.О.О, со П.О., Прилеп, и 
истата ќе гласи: Претпријатие за трговија на големо и мало, увоз извоз 
„11 Октомври Еуротраде", Д.,О.О, со П.О., - Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2241/92. (1936) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решениеот Срег. бр. 
2115/92, на регистарска влошка бр. 1-344 го запиша во судскиот реги-
стар 'проширувањето на дејноста на Акционерското друштво во мешо-
вита сопственост Рудници и фабрика „Партизан“, п.о.. Прилеп, уште 
со: 070310-надворешна трговија со прехранбени производи; 070320-над-
ворешна трговија со непрехранбени производи. Лице овластено за за-
стапување во вршење на работи во надворешно-трговскиот промет е 
Станковиќ Гојко, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Сре,г. бр. 2115/92. (1937) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
6686/92, на регистарска влошка бр. 1-20574-0-0-0, го.запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за застапување, инжињеринг, 
трговија, производство и транспорт „ФАМИНАЛ", Д.О.О., експорт-
импорт, ул. „Кочо Рацин“ бр. 20/33, СКОПЈС. Претпријатието е осно-
вано со акт за основање бр. 1/92, а основач е Тасевски Александар, МБ 
1410593450140 и рег. бр. 973287. 

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 0702, 
070211, 070212, 070213, 070214 , 070221, 070222, 070223, 070224, 110302, 
110303, ' 10304, 110309, 110403, 110404, 110909, 070225 , 070226, 070229, 
07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260 060502, 090132, 
090133, 050139, 050301; дејности во надворешен трговски промет: 0703, 
07031', 070310, 07032, 070320. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Тасевски Александар, директор, без Ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6686/92. (2002) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1282/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-233-0, го запиша во судскиот регистар 
дополнувањето на дејноста на Претпријатието во општествена сопстве-
ност Рудници за олово, цинк и преработка, Злетово, ц.о. ул. „Јаким 
Стојковски“ бр. 2-Пробиштин, застапувано од генералниот директор 
Богдан Пешовиќ, дипл. руд. инж... Дејности: 0606,06060,060601,110309 
, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција; посредништво и 
вршење комисиони работи во областа на прометот на стоки и сообраќа-
јот и сл. менувачки работи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1282/92. (1938) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението, Срег. бр. 
2298/92, на регистарска влошка бр. 1-3156-^0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на основачот и лицето овластено за застапување на 
Претпријатието за производство, промет и туризам „Тео-Про" ц.о., 
експорт-импорт, Скопје, „Лазар Поп Трајков“ бб. Се брише Теодосиј 
Бужаревски, основач и директор на претпријатието, без ограничување, 
заради истапување, а се запишуа Билјана Бужаровска, основач на прет-
пријатието. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Билјана 
Бужаровска, директор, без ограничувања. Претпријатието во надво-
решно трговскиот проемт го застапува Билјана Бужаровска, директор 
без ограничуања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2298/92. (1939) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5551/92, на регистарска влошка бр. 1-19647-0-0-0, го запиша во суд-

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Сре^г. бр. 
6014/92, на регистарска влошка бр. 1-19744-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство; мон-
тажа, промет, инженеринг и надворешна трговија „Скомак", Д.О.О., 
експорт-импорт, Скопје, ул. „Знеиоле" бр. 33, со акт за основа,ње од 
основачите КаЈдамов Нако и Матевски Трпе. 

Скратен назив „Скомак", д о . о , експорт-импорт СКОПЈС, У 
Дејности: 011311, 011320, 012201, 012421, 017110, 050100, 05020, 

050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 060502, 070111, 070112, 070113, 
070114 , 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070134,,070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070215, 070226, 070229, 070230, 070250, 
070260 , 080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110403, 
110404, 110902, 110909; други неспомнати услуги. 

Дејности во надворешно-трговски промет: 070310-надворешна 
трговија со прехранбени производи; 070320-надворешна трговија со 
непрехранбени производи; посредување; застапување; консигнации; из-
ведби на градежно-занатски работи. 

Претпријатието настапува во правниот промет во свое име и за 
своја сметка. За своите обвјхжи претпријатието одговара со сите сред-
ства со кои располага. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно 
трговски промет е Нако Кајдамов, директор, со неограничено овласту-

вање 
Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. бр.6014/92 (1941) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3799/92, на регистарска влошка бр. 1-19501-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на „НИССАУТО СКОПЈЕ“, застапување и трго-
вија, Д . О . О . , ул. Даме Груев“ бр. 3, Скопје. Претпријатието е основано 
со акт за основање од 15.1.1992 година, а основач е „НИССАУТО 
ЈУГОСЛАВИЈА“, Д . О . О . , ул. „Титова“ бр. 36, ЈБубљана. 

Дејности: 070140, 070230, 090121, 110302, 110303, 110309, 110909, 
дејности во надворешно-трговскиот промет: 070320-надворе шна трго-
вија со непрехранбени производи; работи на застапување на странски 
лица; работи на посредување во надворешно-трговскиот промет. 

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

трговскиот промет е Димитар Овчаров, в.д. директор, со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3799/92. (2003) 

, Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7009/92, на регистарска влошка бр. 1-20415-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производното трговско претпријатие „МАКО-
КО", извоз-увоз, д.о.о., бул. „Јане Сандански“ бр. 90-1/1, Скопје. Прет-
пријатието с основано со акт за основање од 10.VI. 1992 година, а 
основач е Марика Костова, МБ 1007950455096. 

Дејности: 011941, 011949, 012421, 012429, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250,070260,090181,090183, 110309, 110909; дејности во надворешно-
трговски промет: 070310,070320; застапување и посредување во проме-
тот со стоки и услуги; консигнација; реекспорт. 

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

трговски промет е Марика Костова, директор, со неограничени овла-
стувања. 

. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7009/92. (2004) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5766/92, на регистарска влошка бр. 1-19734-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производното трговско претпријатие „Ранци 
комерц“, извоз-увоз, друштво со ограничена одговорност, ул. „Вардар-
ска“ бр. 22, Кавадарци. Скратен назив на фирмата е „Ранци комерц“, 
извоз-увоз, ДОО, Кавадарци. Претпријатието е основано со акт за 
основање од 15.V. 1992 година, а основач е Ванчо Ф и л е в с к и , л.к. бр. 
78975, СВИ Кавадарци. 

Дејности: 011320, 011311, 011312, 011314, 011390, 013500, 011710, 
070320, 070310, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070230, 070250, 070260 , 070111, 070112, 
070113, 070114 , 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070128, 
070129, 070132, 110404, 110309, 110909 

Неограничено овластување; ограничена одговорност. 
Овластен потписник на жиро сметката и директор е Ванчо Фил-

е в с к и . 
' Л и ц е ' овластено за застапување во внатрешно и надворешно-

трговско работење е Ванчо Филковски, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5766/92. (2005) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1969/92, на регистарска влошка бр. 1-16737-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие „ДАВИД-ТРЕЈД", 
експорт-импорт, Д.О.О., ул. „20 Октомври“ бр. 3, Скопје. Претприја-
тието е основано со акт за основање од 19.XII. 1991 година, а основач е 
Богданов Слободан. 

^ Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222. 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230. 070240, 070250. 070260. 110309, 110909, 
080190; дејности во надворешен трговски промет; 070310,070320; заста-
пувања и посредување во прометот со стоки и услуги; консигнација; 
реекспорт; 

Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен 

трговски промет е Богданов Слободан, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1969/92. (2006) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1658/92, на регистарска влошка бр. 1-18983-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето на Претпријатието за трговија „МАЖИНО", ек-
спорт-импорт, п.о., ул. „Рајко Жннзифов" бр. 36, Скопје. Претпријати-
ето е основано со одлука за основање бр. 01-1/1 од 17 IV. 1992 година, а 
основач е Миодраг Лазовски, л. к. бр. 874095 и МБ 3107950450088, ГСВР 
Скопје. 

Дејности: 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128 , 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213 , 070214 , 070219,, 07р221, 

070222,070223070224, 070225^ 070226, 070229 , 070230, 070240, 070250, 
070260, 080190, 080201, 080202, 110404, 110903, 110909, надворешно-

трговски дејности. 070310, 070320, посредување и застапување во обла-
ста на прометот со стоки и услуги; реекспорт; малограничен промет со 
соседните земји: Албанија, Грција и Бугарија. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4658/92. (2007) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4876/92, на регистарска влошка бр. 1-19263-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие на големо и мало 
„ФУГА-КОМЕРЦ", Д.О. , експорт-импорт, ул. „Дижонска" бр. 64, 
Скопје. Основачи се Јануз Фуга и Менду Фуга. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224 , 070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 
070320. 

Во правниот промет со трети лица, претпријатието настапува во 
свое име и за своЈа сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со целиот СВОЈ ИМОТ 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Јануз Фуга, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 4876/92 (2008) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1389/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4222-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на 
големо и мало „ВАЛПРОМ 92", П.О. , ул. „Цар Самоил“ бр. 25, Ко-
чани. Основач на претпријатието е Валентина Попова, л.к. бр. 75890 и 
МБ 1807965498006, УВР Кочани. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124 , 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 07021, 070211, 070212, 
070213 , 070214, 070219, 07022 , 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 
070226, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026 
070260, 08019, 080190, 060502, 030003, 02011, 020110, 110903, 07031, 
070310, 07032, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 
свое име и за своЈа сметка, со неограничени овластувања, а за обвр-
ските кон трети лица одговара со сите свои средства, потполна одговор-
ност. 

Директор на претпријатието е Валентина Попова, со неограни-
чени овластувања, коЈа ќе го застапува и претставува претпријатието 
во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1389/92. (2009) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
5603/92, на регистарска влошка бр. 1-19691-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет, посредување, за-
стапување и извоз-увоз „ Ј А С И К О В А Ц , Д.О.О, ул. „Серава“ бр. 115, 
Скопје. Претпријатието е основано со договор за основање бр. 01-01 од 
11.V.1992 година, а основачи се Саид Ѓултен, и Хаджич Сеад. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110303, 110309, 110909, 080201, 
080202, 080190, 060501, 060502, 060503; дејности во надворешен промет; 
070310, 070320 . 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5603/92 (2011) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 639/ 
92, на регистарска влошка бр 1-4650. го запиша во судскиот регистар 
основањето на „ТРАП-КОМЕРЦ" Приватно претпријатие за угости-
телство и трговија на големо и мало и увоз-извоз, со П.О. , ул. „Горѓи 
Зековски" бр 38, Битола. 

Дејности- 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222 
070223:070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070140, 070121, 070122, 070123, 070124 
070125, 070126 , 070127, 070128, 070129, 070310, 070320, 070132, 070231 
070150, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123 
080129 , 080190 , 080201, 080202 , 060501, 060502 , 060503 , 060601, 060602 
060803, 060809. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настанува во 
свое име и за своЈа сметка со потполни овластувања и одговорности 
ризикот го сноси основачот во висина на вложените средства 

Директор е Галевски Александар, со неограничени овластувања, 
во рамките на запишаните дејности 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 639/92 (2012) 



Стр. 1148- Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 октомври 1992 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

ѕ Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр 708/91 од 26. V. 1992 г. отвори стечајна постапка над Претприја-
тието „Мијопром" - Гевгелија. За стечаен судија се именува Мирјана 
Немет, судија во ОВОЈ суд За стечаен управник се определува Никола 
Варенов, шеф на Југобанка, Експозитура Гевгелија. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побараувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират' 
долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште 
за испитување на пријавените побарувања на стечајниот должник на 
ден 22. X. 1992 г во 10,50 часот во соба бр. 60а во овој суд ' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1457) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1584/91 од 2. IV. 1992 година отвори стечајна постапка над 
Претпријатието за производство, внатрешен и надворешен промет „Ру-
дина Промет“ од Скопје. За стечаен судија се именува Хариклија Мар-
тиновска, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Томо 
Пановски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 64/11-9, тел. 413-422. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги прија-
ват своите побаравувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави 
во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште 
за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечај-
ниот дожник на ден 27. X. 1992 година во 8,00 часот во соба број 81 во 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1467) 

Со решението Ст. бр. 15/90 од 18. IX. 1992 година, Окружниот 
сотопански суд во Штип Ја заклучи стечајната постапка над ППС „Уни-
онинвест" - Струмица. По правосилноста на решението, ППС „Уни-
онинвест" - Струмица да се брише од регистарот на претпријатијата. 

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

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1468) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 87/92 
од 23. IX. 1992 отвори стечајна постапка кон ПП „Рисандо Комерц“. За 
стечаен судија е определен Коста Споа, а за стечаен управник Душан 
Бакревски од Битола, ул. „Стив Наумов“ бр. 109-а. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот до стечајниот совет со два 
примероци со докази таксирани со 100 денари судски такси. Рочиштето 
за испитување на побарувањата ќе се одржи на 16. XI. 1992 година во 11 
ч. Се повикуваат должниците долговите кон должникот да ги измират 
без одлагање. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 24. IX. 1992 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1470) 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
За порастот на цените и порастот на трошоците на 
животот во Република Македонија за месец септември 

1992 година 
1. Месечниот коефициент на пораст на цените на 

производителите на индустриски производи во септем-
ври 1992 година во однос на август 1992 година е 0.70. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на септември 1992 година е 13.547. 

3. Коефициентот на просечниот месечен пораст на 
цените на производителите на индустриски производи 
од почетокот на годината до крајот на септември Ј.992 
година е 0.383. 

4. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи во септември 
1992 година во однос на истиот месец од претходната 
година е 25.043. 

5. Месечниот коефициент на пораст на цените на 
мало во септември 1992 година во однос на август 1992 
година е 0.160. 

6. Коефициентот на порастот на цените на мало од 
почетокот на годината до крајот на септември 1992 
година е 11.960. 

- 7. Коефициентот на просечниот месечен пораст на 
цените на мало од почетокот на годината до крајот на 
септември 1992 година е 0.354. 

8. Коефициентот на порастот на цените на мало во 
септември 1992 година во однос на истиот месец од 
претходната година е 20.138. 

9. Коефициентот на порастот на трошоците на жи-
вотот во Република Македонија во периодот од почето-
кот на годината до крајот на септември 1992 година во 
однос на просекот на трошоците на животот во 1991 
година е 10.473. ДИРЕКТОР 

Светлана Антоновска, с.р. 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 162/92 
од 23. IX 1992 година отвори стечајна постапка кон ПП „Југоимпекс" -
Битола. За стечаен судија е определен Коста Споа, а за стечаен управ-
ник Пецаков Киро од Битола, 76/13. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот до стечајниот совет во 2 
примероци со докази таксирани со 100 денари судски такси. Рочиштето 
за испитување на побарувањата ќе се одржи на 16. XI. 1992 г. во 12 ч. во 
Окружниот стопански суд во Битола. 

Се повикуваат должниците да ги измират обврските кон должни-
кот 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 24. IX. 1992 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1471) 

ОБЈАВИ 

Врз основа на член 84 став 1 точка 1 до 3, точка 5 
до 8 и точките 10 и 11 од Законот за сметководството 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 и 
61/90 - кој се применува како републички пропис, и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/92), 
Републичкиот завод за статистика ги утврдува и обја-
вува 

СОДРЖИНА 
1200. Одлука за формирање на курсот на д е н а р о т . . . . 
1201. Одлука за определување највисокото ниво на це 

нитекна одделни производи и услуги 
1202. Одлука за определување највисоки цени на елек 

тричната енергија 
1203. Одлука за определување на највисоката откупна и 

малопродажна цена на млекото 
1204. Одлука за определување највисоки цени на брат 

ното и лебот . 
1205. Одлука за определување највисоко ниво на стана-

рината 
1206. Одлука за определување највисоко ниво на цените 

на одделни комунални услуги 
1207. Одлука за определување највисоко ниво на цените 

на услугите за задолжително осигурување на мо-
торните возила : 

1208. Одлука за определување највисоко ниво на цените 
на ПТТ услугите 

1209. Одлука за определување највисоко ниво на цените 
на погребалните услуги 

1210. Одлука за начинот на формирање на цените на 
маслото за јадење и шеќерот 

1211. Одлука за условите и начинот на продажба на 
одделни производи за. денари што потекнуваат 
од продажба на ефективни странски средства. . . 

1212. Одлука за изменување на Одлуката за републич-
ките надоместоци на одделни производи 

1213. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за 
определување на малопродажни цени на одделни 
деривати на нафта за индивидуалните земјодел-
ски производители 
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1133 

1134 

1134 

1135 

1135 

1135 

1135 

1136 

1136 

1136 

1137 

1137 
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