
СЛУЖБЕН В Е С Н И К 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Понеделник, 9 декември 1996 
Скопје 

Број 65 Год .Ш 

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

1190. 
Врз основа на член 43 од Законот за надворешно 

трговско работење („Службен весник на РМ“ бр. 31/93, 
78/93, 41/94 и 53/96) и член 45од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90 и 63/94), Владата донесе 

УРЕДБА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ И УВОЗ НА 

СТОКИ 
Член 1 

Во член 2 од Уредбата за изменување и дополнување 
на Уредбата за привремен извоз и увоз на стоки под 
број 23-2618/1 од 23 септември 1996 година, рокот за 
враќање во странство или конечно царинење на привре-
мено увезените моторни возила се продолжува до 31 
декември 1996 година. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Број 23-3150/1 
2 декември 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

„Владо Тасевски“ - Скопје што го донесе Училишниот 
одбор на седницата одржана на 18.03.1996 година. 

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

Бр. 23-938/1 
25 ноември 1996 година 

Скопје 

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

1191. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

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

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ ,ДИМИТАР МАКЕ-

ДОНСКИ“ - СКОПЈЕ 
Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Димитар Македонски“ - Скопје 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 21.12.1995 година. 

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

Бр. 23-120/1 Претседател на Владата 
25 ноември 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1192. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

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

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ И 
ПТТ СООБРАЌАЈ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ -

СКОПЈЕ 
Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Државното училиште за железнички и ПТТ сообраќај 

1193. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

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

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО ЕКОНОМСКО - ПРАВНО УЧИ-

ЛИШТЕ „ВАСИЛ АНТЕВСКИ ДРЕН“ - СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното економско-правно училиште „Васил Антев-
ски Дрен“ - Скопје што го донесе Училишниот одбор 
на седницата одржана на 26.02.1996 година. 

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

Бр. 23-765/1 
25 ноември 1996 година 

Скопје 

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

1194. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

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

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА ЕКОНО-
МИЈА И БИРОТЕХНИКА „АРСЕНИ ЈОВКОВ“ 1 

СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно училиште за економија и биротех-
ника „Арсени Јовков“ - Скопје што го донесе Училиш-
ниот одбор на седницата одржана на 11.01.1996 година. 

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

Бр. 23-348/1 
25 ноември 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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1195. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

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

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО СРЕДНО УГОСТИТЕЛСКО - ТУРИ-
СТИЧКО УЧИЛИШТЕ „ЛАЗАР ТАНЕВ“ - СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно угостителско - туристичко учи-
лиште „Лазар Танев“ - Скопје што го донесе Училиш-
ниот одбор на седницата одржана на 22.02.1996 година. 

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

Бр. 23-696/1 Претседател на Владата 
25 ноември 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

Бр. 23-666/1 
25 ноември 19% година 

Скопје 

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

Бр. 23-130/1 
25 ноември 1996 година 

Скопје 

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

1198. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

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

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО СРЕДНО МЕДИЦИНСКО УЧИ-
ЛИШТЕ ,Д-Р ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“ Ц.О. -

СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно медицинско училиште „Д-р Панче 
Караѓозов“ ц.о. - Скопје што го донесе Училишниот 
одбор на седницата одржана на 28.02.1996 година. 

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

1196. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

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

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ 

„МИХАЈЛО ПУПИН“ - СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното електротехничко училиште „Михајло Лу-
пин“ - Скопје што го донесе Училишниот одбор на 
седницата одржана на 27.02.1996 година. 

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

Бр. 23-1764/1 
25 ноември 1-996 година 

Скопје 

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

1199. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

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

ОДЛУКА 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „МАГДАЛЕНА АНТО-

ВА“ С. КАРПОШ - КУМАНОВО 
Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Магдалена Антова“ с. Карпош -
Куманово што го донесе Училишниот одбор на седни-
цата одржана на 19.01.1996 година. 

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

1197. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

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

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗО-

ВАНИЕ „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ - СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното училиште за средно образование „Орце Ни-
колов“ - Скопје што го донесе Училишниот одбор на 
седницата одржана на 28.02.1996 година. 

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

Бр. 23-484/1 
25 ноември 1996 година 

Скопје 

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

1200. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

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

ОДЛУКА 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СЛАВЧО СТОЈМЕ-

НОВ СКИ“ - ВИНИЦА 
Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Славчо Стојменовски" - Виница 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 9.02.1996 година. 

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

Бр. 23-492/1 
25 ноември 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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1201. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

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

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СВЕТОЗАР МАРКО-

ВИЌ“ - С. СТАРО НАГОРИЧАНЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Светозар Марковиќ“ - с. Старо 
Нагоричане што го донесе Училишниот одбор на сед-
ницата одржана на 22.02.1996 година. 

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

Бр. 23-541/1 
25 ноември 1996 година 

Скопје 

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

1202. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

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

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КЛИМЕНТ ОХРИД-

СКИ“ С. ПЧИЊА - КУМАНОВО 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Климент Охридски“ с. Пчиња -
Куманово што го донесе Училишниот одбор на седни-
цата одржана на 05.02.1996 година. 

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

Бр. 23-482/1 
25 ноември 1996 година 

Скопје 

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

1203. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

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

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ , ЈОАКИМ КРЧОВ-

СКИ“ - КРИВА ПАЛАНКА 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Јоаким Крчовски“ - Крива Па-
ланка што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 29.02.1996 година. 

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

1204. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

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

ОДЛУКА 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „БРАЌА МИЛАДИ-

НОВЦИ“ - КУМАНОВО 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Браќа Миладиновци“ - Кума-
ново што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 15.01.1996 година. 

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

Бр 23-483/1 Претседател на Владата 
25 ноември 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1205. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

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

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ З А ГРАДБА 
НА ПРОИЗВОДЕН ПОГОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
И ПРОИЗВОДСТВО НА ПРИРОДНА МИНЕ-
РАЛНА ВОДА, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИ-

НАТА ТЕТОВО 
1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 

на производен погон за експлоатација и производство 
на природна минерална вода на КП број 96 и 97/2, КО 
Раотинце во м.в. „Јурија", со вкупна површина од 1.000 
метри квадратни, на подрачјето на општината Тетово, 
чиј инвеститор ќе биде Претпријатието за промет и 
услуги Ротико од Тетово и се определува земјиштето 
кое му припаѓа на објектот за неговата редовна упо-
треба. 

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

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

Број 23-3163/1 
2 декември 1996 година Претседател на Владата 

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

Бр. 23-668/1 
25 ноември 1996 година 

Скопје 

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

1206. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

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

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА ХАЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕДМЕТИ 
ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУ-
ВАЧКА, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

ЧАИР - СКОПЈЕ 
1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 

на хала за производство на предмети од пластични маси 
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за Широка потрошувачка, на КП број 240/1, КО Визбе-
гово, во м.е. „Долни Рид и Јуриј а“ со вкупна површина 
од 500 метри квадратни, на подрачјето на општината 
Чаир - Скопје, чиј инвеститор ќе бидат Поповиќ Петко 
и ПП Финалпласт од Скопје и се определува земјиш-
тето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна 
употреба. 

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

3. Со потпишувана на оваа Одлука, престанува да 
важи Одлуката за определување на услови за градба на 
хала за производство на предмети од пластични маси, 
на подрачјето на општина Чаир - Скопје бр. 23-860 /1 
од 27.03.1996 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија44. 

Број 23-3164/1 
2 декември 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. Бр 17 2613/2 Претседател на Владата 

11 ноември 1996 година на Република Македонија, 
Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1207. 
Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 44/95, 24/96 и 34/96), и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен ресник на СРМ“ бр. 38/90 И „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 11 ноември 
1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ 

ОДБОР НА ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ44 

-ДЕЛЧЕВО 

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Св. 
Климент Охридски“ - Делчево се именуваат: 

Мирко Иванов, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија 

Тодор Глинџарски, директор на УПОС „Брегални-
ца“ - Делчево 

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

Бр 17-57/6 Претседател на Владата 
11 ноември 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1208. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 ноември 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За советник на министерот за здравство, за снаб-
дување со лекови, лековити супстанци, опојни дроги и 
отрови, се назначува Весна Настеска - Недановска, 
дипл. фармацевт, досегашен советник во Министер-
ството за здравство. 

1209. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 ноември 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За советник на министерот за здравство, за усовр-
шувана и меѓународна соработка се назначува Кате-
рина Исмановски, дипломиран политиколог. 

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

Бр 17-2614/2 Претседател на Владата 
И ноември 19% година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1210. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр., 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 ноември 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За помошник на министерот за здравство, за нор-
мативно-правни и управни работи се назначува Анге-
лина Бачановиќ, досегашен советник на министерот за 
здравство. 

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

Бр. 17-2649/2 Претседател на Владата 
11 ноември 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1211. 
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11 ноември 19% година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИ-
ЧКАТА УПРАВА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И 

ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

1. За директор на Републичката управа за прашања 
на борците и воените инвалиди се именува Каменчо 
Ѓоргов, досегашен директор на Управата. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр 17-2684/2 Претседател на Владата 
11 ноември 1996 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

Општинската изборна комисија во општина Вруток, по 
негово барање. 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

1212. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 ноември 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македонија 
се назначува Љиљана Костиќ, досегашен самостоен со-
ветник во Владата на Република Македонија. 

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

Бр 17-2826/2 Претседател на Владата 
11 ноември 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1213. 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од 
вредност донесена на седницата одржана на 19.11.1996 
година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На Македонијапроект А.Д. - Скопје и се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - втора емисија на акции во вредност од 400.000 
ДЕМ или во денарска вредност по среден курс на На-
родната банка на Република Македонија на 19.11.1996 
година во износ од 10.651.840,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 01-287/1 
22 ноември 1996 година Претседател на Комисијата, 

Скопје Проф.д-р Љубе Трпески, с.р. 

Бр. 32-97 
2 декември 1996 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Ристова, с.р. 

1215. 
Републичката (државна) изборна комисија, врз ос-

нова на член 8 став 2 од Законот за локалните избори 
(„Сл. весник на Република Македонија“ бр. 46/96, 48/96 
и 53/96), на седницата одржана на 2.12.1996 година до-
несе 

О Д Л У К А 

I 
Ристо Ангелоски, судија во Основниот суд во Гости-

вар, се разрешува од функцијата заменик претседател 
на Општинската изборна комисија во општина Че-
гране. 

II 

За претседател на Општинската изборна комисија 
на општина Вруток се именува Ристо Ангелоски, судија 
во Основниот суд во Гостивар. 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

Бр. 32-96 
2 декември 1996 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Ристова, с.р. 

1214. 
Републичката (државна) изборна комисија, врз ос-

нова на член 8 став 2 од Законот за локалните избори 
(„Сл. весник на Република Македонија“ бр. 46/96, 48/% 
и 53/96), на седницата одржана на 2.12.1996 година до-
несе 

О Д Л У К А 
Мишо Дамјановски, судија во Основниот суд во Го-

стивар, се разрешува од функцијата претседател на 

1216. 

Врз основа на членовите 1, 2, 5, 9, 12, 16 и 17 од 
Законот за републичките награди („Службен весник на 
СРМ“, бр. 40/87), член 1 од Законот за изменување на 
Законот за републичките награди („Службен весник на 
СРМ“, бр. 38/89) и членовите 6, 7, 8, 9, 21 и 23 од 
Правилникот за работа на Одборот за доделување на 
наградите „Климент Охридски“, Одборот за наградата 
„Климент Охридски“, на седницата одржана на 2 деке-
ври 1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ ВО 1996 ГОДИНА, З А ОСОБЕНО 
ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ВО КУЛТУРАТА, 
УМЕТНОСТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТА-

НИЕТО 

I. За особено значајни остварувања постигнати во 
културата, уметноста, образованието и воспитанието , 
наградата се доделува на: 

1. Сабина Ајрула-Тозија, актер од Скопје за пости-
гање во областа на културата и уметноста; 

2. Проф. Никола Атанасов, флејтист од Скопје, за 
постигања од областа на културата и уметноста; 

3. Акад. Матеја Матевски, писател од Скопје, за 
постигања во областа на културата и уметноста; 

4. Проф. д-р Диме Лазаров, инженер од Скопје за 
постигања во областа на образованието и воспитани-
ето; ' 

5. Проф. д-р Георги Шоптрајанов, од Скопје, за 
постигања од областа на образованието и воспитани-
ето; 

6. Филозофски факултет, Природно-математички 
факултет и Филолошки факултет од Скопје, за пости-
гања во областа на образованието и воспитанието. 
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II. На наградените им се доделува: 
- на поединец: диплома и паричен износ во висина 

од 5 просечни плати исплатени во 
стопанството на Република Македо-
нка во последните три месеци на 
1996 година; 

- на организација: диплома и плакета. 

III. Согласно член 15 од Законот за републичките 
награди, оваа одлука да се објави во „Службен, весник 
на Република Македонија“, преку печатот и другите 
средства за јавно информирање. 

Број 13/2-1/44 
3 декември 1996 година Претседател на Одборот, 

Скопје з а наградата „Климент Охридски 
Акад. Бојан Шоптрајанов, с.р. 

1217. 
Врз основа на член 16 став 1 и член 63 точка 14 од 

Законот за Народна банка на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ - пречистен текст бр. 29/96), 
Советот на Народна банка на Република Македонија на 
својата 1Л1-та седница, одржана на 04.12.19% година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕСКОНТ-
НАТА СТАПКА НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во точката 1 од Одлуката за есконтната стапка на 
Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“, бр. 45/95, 9/96, 26/96 и 45/96) процентот 
„9,2" се заменува со процентот „8,9". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.01.1997 година. 

О.бр.02-15/1ЛМ/96 
04 декември 1996 година Претседател 

Скопје н а Советот на Народна банка на 
Република Македонија ' 

Гувернер, 
м-р Борко Станоевски, с.р. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.01.1997 година. 

О. бр .02- 15/1Л1-2/96 
04 декември 19% година Претседател 

Скопје н а Советот на Народна банка на 
Република Македонија 

Гувернер, 
м-р Борко Станоевски, с.р. 

1219. 
Врз основа на членовите 10, 11 и 19 став 1 точка 3 и 

член 63 точка 9 од Законот за Народна банка на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 29/96 -
пречистен текст), Советот на Народна банка на Репу-
блика Македонија на својата 1Л1-та седница, одржана 
на 04.12.1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ, ИЗДВОЈУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИД-

НОСТ 

1. Во одлуката за пресметување, издвојување и ко-
ристење на задолжителна резерва на банките за одржу-
вање на нивната дневна ликвидност („Службен весник 
на РМ“, бр. 62/95 и 9/96 и 53/96) се врши следното 
изменување: 

- во точка 7 став 1 и точка 8 процентот „20" се 
заменува со процентот „30". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.01.1997 година. 

О. бр .02- 15/1Л1-3/96 
04 декември 1996 година Претседател 

Скопје н а Советот на Народна банка на 
Република Македонија 

Гувернер, 
м-р Борко Станоевски, с.р. 

1218. 
Врз основа на член 16 став 2 и член 63 точка 14 од 

Законот за Народна банка на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 29/96 - пречистен текст), 
Советот на Народна банка на Република Македонија на 
својата 1Л1-та седница, одржана на 04.12.1996 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТ-
НИТЕ СТАПКИ И ЗА СТАПКИТЕ НА НАДОМЕ-
СТОТ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за каматните стапки и за стапките на 
надоместот на Народна банка на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 27/92, 55/93, 6/94,15/ 
94, 28/94, 35/94, 52/94, 63/94, 9/96 и 65/96) се врши след-' 
ното дополнување: 

а) Во точката 5 после ставот 1 се додава нов став 2 
кој гласи: 

„По исклучок на став 1 од оваа точка доколку бан-
ките до 8,00 часот тековниот ден обезбедат средства за 
покривање на негативното салдо на својата жиро 
сметка искажано на крајот на обработката на дневниот 
промет од претходниот ден, Народна банка не напла-
тува камата“. 

1220. 
Врз основа на член 18 и член 63 точка 15 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ - Пречистен текст, бр, 29/96), Советот 
на Народна банка на Република Македонија на својата 
1Л1 седница, одржана на 04.12.19% година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА РАСТЕЖОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛА-
СМАНИ НА БАНКИТЕ И НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

ВО 1-ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1997 ГОДИНА 

1. Банките и штедилниците можат да ги зголемат 
денарските пласмани одобрени на стопанските субјекти 
во општствена, приватна и мешовита сопственост и на 
граѓаните до 3,0% на 31 јануари 1997 година, до 3,7% на 
28 февруари 1997 година и до 4,9% на 31 март 1997 
година, кумулативно во однос на состојбата на тие пла-
смани на 30.09.19% година, 

По исклучок од став 1 на оваа точка, како пласмани 
кои не се под ограничување се подразбираат долгороч-
ните денарски кредити одобрени врз основа на намен-
ските денарски депозити на државата. 

2. Новоформираните банки во текот на 1996 година 
кои до 30.09.1996 година не го оствариле правото на 
пласирање до нивото на основачкиот капитал, намален 
за износот на девизната позиција во странство, можат 
неоствареното право да го остварат во наредните шест 
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месеци со пласирање на средства месечно по 16,66% од 
висината на основачкиот капитал. 

Новоформираните штедилници во текот на 1996 го-
дина кои до 30.09.1996 година не го оствариле правото 
на пласирана до нивото на основачкиот капитал, мо-
жат неоствареното право да го остварат во наредните 
шест месеци со пласирање на средства месечно по 
16,66% од висината на основачкиот капитал. -- , 

3. Доколку некои банки, Односно штедилници пока-
жуваат значителен износ на неискористено право на 
пораст на денарските пласмани, Народна банка на Ре-
публика Македонија неискористениот дел од правото 
на порастена денарските пласмани, рамномерно ќе го 
распредели на други банки, односно штедилници. 

4. Под денарски пласмани во смисла на оваа Одлука 
се подразбираат денарските пласмани утврдени во 
точка II од Одлуката за методологијата за утврду-
вана на вкупните денарски побарувања на банките и 
штедилниците кои се под ограничувана („Службен вес-
ник на РМ“,бр. 56/95, 62/95 и 60/96). 

5. Заради следење и контрола на спроведуваното на 
одредбите на оваа Одлука, банките и штедилниците ќе 
и доставуваат на Народна банка на Република Македо-
нија декадни и месечни извештаи за остварената со-
стојба на денарските пласмани. Декадните извештаи се 
доставуваат во Народна банка на Република Македо-
нија еден ден по истекот на декадата. Месечните извеш-
таи се доставуваат врз основа на книговодствената со-
стојба на тие пласмани на крајот на месецот еден ден по 
рокот предвиден за доставување на КЊ-БИФО (извеш-
тај за кноговодствената состојба на сметките на бан-
ките и штедилниците). 

6. Извештаите од точка 5 на оваа Одлука банките и 
штедилниците ги доставуваат според Упатства што го 
пропишува гувернерот на Народна банка на Република 
Македонија. 

7. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на РМ“, а ќе се применува од 
01.01.1997 година. 

О.бр. 02-15/П1-5/96 
04 декември 1996 година Претседател 

Скопје н а Советот на Народна банка 
на Република Македонија 

' Гувернер, 
м-р Борко Станоевски, с.р. 

1221. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за девизно 

работење („Службен весник на РМ“ бр. 30/93 и 40/96) и 
член 63 точка 30 од Законот за Народна банка на Репу-
блика Македонија (Пречистен текст - „Службен весник 
на РМ“ бр. 29/96) Советот на Народна банка на Репу-
блика Македонија на својата LII седница, одржана на 
4.12.1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ 

МЕНУВАЧКИ РАБОТИ 

1. Во Одлуката за условите и начинот на вршење 
менувачки работи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 9/96), се вршат следните измени и допол-
ненија: 

а) Во точката 2 став 2 после потточката 2) се додава 
нова потточка 3) која гласи: 

„Имаат соодветни средства за заштита и обезбеду-
вано на паричните средства, имотот и вработените во 
просториите за вршење на менувачки работи“. 

б) Досегашните подточки 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) од 
точката 2 став 2 стануваат 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 10). 

вј Во точката 12 после ставот 2 се додава нов став 3 
кој гласи: 

„Менувачите кои работат на основа на дозвола на 
гувернерот на Народна банка на Република Македонија 
издадена пред донесувањето на оваа Одлука, должни се 
да обезбедат исполнување на условот од точка 2 став 2 
подточка 3) на оваа Одлука во рок од 6 (шест) месеци 
сметано од денот на стапување во сила на оваа Одлу-
ка“. 

2. Оваа Одлука влегува во сила осум дена по објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

О.бр. 02-15/1Л1-7/96 
4 декември 1996 година ^ Претседател 

Скопје н а Совет на Народна банка 
на Република Македонија 

Гувернер; 
м-р Борко Станоевски, с.р. 

1222. 
Врз основа на член 52 од Законот за девизно рабо-

тење („Сл. весник на РМ“ бр. 30/93) и член 56 став 2 од 
Законот за Народна банка за Република Македонија 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 29/96 - пречистен текст) Сове-
тот на Народна банка на Република Македонија, на 
својата 1Л1 - седница, одржана на 04.12.19% година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ НА БАНКИТЕ 
ЗА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ И КРЕДИТНИ РА-
БОТИ СО СТРАНСТВО И ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА 
ВРШЕЊЕ ДЕВИЗНО-ВАЛУТНИ РАБОТИ ВО РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2. Со оваа одлука се утврдува документацијата и 

постапката за издавање овластување на банките за 
вршење платен промет и кредитни работи со странство 
и овластување на вршење девизно-валутни работи во 
Република Македонија. 

А) Овластување за вршење на платен промет и кре-
дитни работи со странство 

2. Кон барањето за добивање овластување на бан-
ките за вршење на платен промет и кредитни работи со 
странство до Народна банка на Република Македонија, 
(во натамошниот текст: Народна банка) се поднесува: 

а) Доказ за висината, на капиталот во паричен облик 
согласно член 7 став б 0д Законот за банки и штедил-
ници („Сл. весник на РМ“ бр. 29/96 - пречистен текст). 

б). Доказ за техничка опременост на банката заради 
обезбедување на навремено извршување на обврските 
спрема странство и ефикасно функционирање на ин-
формативниот систем (свифт, ројтер и сл.); и 

в) Доказ за острученост на вработените во банката 
за успешно извршување на платниот промет и кредит-
ните работи со странство (најмалку тројца вработени, 
работно искуство, владеено на еден од светските јазици 
и̂ сл.). 

3. Банките кои имаат добиено дозвола за основање и 
работење според Законот за банки и штедилници („Сл. 
весник на РМ“ бр. 31/93 и 78/93) и овластување за 
вршено на платен промет и кредитни работи со стран-
ство според Одлуката за условите за давање овласту-
вање на банките за вршење на платен промет и кре-
дитни работи со странство како и овластување за 
вршено Девизно-валутни работи во Република Македо-
нија („Сл. весник на РМ“ бр. 63/93) должни се да го 
постигнат капиталот од член 7 став 6 од Законот за 
банки! и штедилници („Сл. весник на РМ“ бр. 29/96 -
пречистен текст) согласно со Одлуката за динамиката 
на усогласувањето на висината на основачкиот капитал 
на банките и штедилниците со одредбите на Законот за 
банки и штедилници („Сл. весник на РМ“ бр. 26/96 -
пречистен текст). 
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4. Врз основа на поднесената документација На-
родна банка оценува дали се исполнети условите за 
издавање на овластување за вршено на платен промет и 
кредитни работи со странство и по барањето одлучува 
во рок од три месеци, од поднесување на истото. 

Постапката за; оценка на барањето за издавање на 
овластување за вршење на платен промет и кредитни 
работи со странство почнува да тече од денот на при-
стигнатата . комплетна документација во Народна 
банка. 

Некомплетната документација нема да се разгле-
дува. 

5. Во постапката за оценка на барањето за издавање 
на овластување за вршење на платен промет и кредитни 
работи со странство Народна банка може да побара 
прецизирање на доставената документација, како и до-
ставување на дополнителна документација. 

Рокот за оценка на барањето за издавање на дозвола 
не тече до доставувањето на евентуално побараната 
дополнителна документација. 

6. По добивање на овластувањето за вршење на пла-
тен промет и кредитни работи со странство банката е 
должна: 

а) Во рок од три месеци да воспостави кореспон-
дентски односи и отвори тековни сметки кај бонитетни 
странски банки, и 

б) Работите на платниот промет и кредитни работи 
со странство како и достасаните обврски спрема стран-
ство и во земјата да ги извршува уредно и во рокови. 

Б) Овластување за вршење на девизно-валутни 
работи 

7. Кон барањето за добивање овластување за 
вршење на девизно-валутни работи до Народна банка 
се поднесува: 

а) Доказ за осигурување на штедните влогови во 
Фондот за осигурување на штедните влогови; Ј 

б) Доказ за техничка опременост на банката (уреди за 
СИГУРНОСТ во работењето со штедните влогови и сл.); и 

в) Доказ за острученост на вработените во банката 
(работно искуство и сл.). 

8. Врз основа на поднесената документација На-
родна банка оценува дали се исполнети условите за 
издавање на овластување за вршење на девизно-ва-
лутни работи и по барањето одлучува во рок од еден 
месец, од поднесување на истото; 

Постапката за оценка на барањето за издавање на 
овластување за вршење на девизно-валутни работи поч-
нува да тече од денот на пристигнатата комплетна доку-
ментација во Народна банка. 

Некомплетната документација нема да се разгле-
дува. 

9. Во постапката за оценка на барањето за издавање 
на овластување за вршење на девизно-валутни работи 
Народна банка може да побара прецизирање на доста-
вената документација, како и доставување на дополни-
телна документација. 

Рокот за оценка на барањето за издавање на дозвола! 
не тече до доставувањето на евентуално побараната, 
дополнителна документација. 

10. Со влегување во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за условите за давање овластување 
на банките за вршење платен промет и кредитни ра-
боти со странство како и овластуваа за вршење дс-
визно-валутни работи во Република Македонија („Сл. 
весник на РМ“ бр. 63/93). 

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-
вувањето во Службен весник на Република Македо-
нија. Претседател 

О.бр. 02-15Л^Н-8/96 н а С о в е т о т н а Народна банка 
04 декември 1996 година н а Република Македонија 

Скопје Г у в е р н е р , 
м-р Борко Станоевски, с.р. 

1223. 
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за ,девизно 

работење („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 30/93) и врз основа на член 29 од Законот за Народ-
ната банка на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 29/96), Советот на На-
родна банка на Република Македонија на својата 1Л1 
седница одржана на 04.12.1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КУПО-
ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ МЕЃУ ПРАВНИТЕ 

ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за начинот и условите на купопро-
дажба на девизи меѓу правните лица во Република Ма-
кедонија („Службен весник на Р. Македонија“ број 30/ 
93; 38/93; 58/93; 22/94; 40/94; 52/94 и 67/94) се вршат 
следните измени и дополнувања: 

а) Член 12 став 1 се менува и гласи: 
„Овластените банки продаваат девизи за намените 

од член 10 на оваа Одлука најмалку во износ што е 
еднаков на износот на девизи со кои што располага 
банката тој ден над износот на максимумот девизни 
средства во девизна позиција пропишан со одлуката за 
најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој 
овластените банки за работа со странство мораат, од-
носно можат да го држат на сметките во странство на 
Народната банка на Република Македонија." 

б) Членот 13 се менува и гласи: 
„Во случаите кога овластената банка во контину-

итет од 1 до 5 работни дена користи девизни средства и 
од минимумот девизни средства во девизна позиција 
пропишан со Одлуката за најмалиот, односно најголе-
миот износ на девизи кој овластените банки за работа 
со странство мораат, односно можат да го држат на 
сметките во странство, на банката и се забранува склу-
чување заклучници за продажба на девизи на банки, 
претпријатија и други правни лица се додека таа не 
оствари минимум девизни средства во девизна позици-
ја. “ 

в) Членот 14 став 1 се менува и гласи: 
„Овластените банки доставуваат до Народната 

банка на Република Македонија дневна девизна пози-
ција на посебен образец, во рок од два работни дена по 
истекот на датумот за кој се доставува дневната девизна 
позиција." 

г) Членот 15 се менува и гласи: 
„Дневната девизна позиција ги опфаќа вкупните 

ликвидни девизни средства со кои располага овласте-
ната банка на денот за кој се изготвува извештајот, 
вкупните девизни обврски, освен недоспеаните обврски 
по користени странски кредити за сметка на други и 
девизните средства, во позиција како разлика помеѓу 
вкупните девизни средства и вкупните девизни обврски. 

Народна банка на Република Македонија донесува 
упатство за начинот на пресметка на девизната пози-
ција и содржината и начинот на пополнување на Обра-
зецот за девизната позиција на банката“. 

2. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на 
објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

О.бр. 02-15/1Ј1,9/96 
04 декември 1996 година ' Претседател 

Скопје н а Советот н а Народна банка 
на Република Македонија 

Гувернер, 
м-р Борко Станоевски, с.р. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за определу-
вање на услови за градба на бензинска пумпа со при-
дружни објекти покрај магистралниот пат М-1, делница 
Скопје-Куманово, стационажа на км 1002+673-лево, на 
подрачјето на општината „Гази Баба“ - Скопје, (обја-
вена во „Службен весник на РМ“ бр.63/96), се потпад-
нала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА 
СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ ПОКРАЈ МАГИ-
СТРАЛНИОТ ПАТ М-1, ДЕЛНИЦА СКОПЈЕ-КУ-
М АНОВ О, СТАЦИОНАЖА НА КМ. 1002+673-
ЛЕВО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

„ГАЗИ БАБА“ - СКОПЈЕ 

Во точката 1, во ред 4, наместо „со вкупна површина 
од 9.425 квадратни метри“, треба да стои „со вкупна 
површина од 19.425 квадратни метри“. 

Бр. 23-2998/1 
2 декември 1996 година ВлаДа на Република Македонија 

Скопје 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје покрената е 
постапка од страна на Драгица Каровска од Скопје со 
стан на бул. „Климент Охридски“ бр. 15/2-8, против Ко-
мерцијална банка АД - Скопје под Р.бр.82/96 за амор-
тизација на изгубени акции издадени од Комерцијална 
банка АД - Скопје на 05.IV. 1993 година емисија 2, се-
рија Б008216 и Б008225 број на апоени 10x5 односно 
вкупно 50 акции. 

Се моли секој кој знае нешто за изгубените акции, 
кај кого се наоѓаат или ќе ги најдат, за тоа да го изве-
стат судот во рок од 60 дена од објавувањето на огла-
сот. Во спротивно, акциите ќе бидат амортизирани-
поништени. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (434) 

Основниот суд Скопје I - Скопје преку претседате-
лот на советот Ангелова Олга, во правната работа на 
тужителот Зафировски Танче од Скопје, ул. „Славејко 
Арсов“ бр.3/4, против тужената Јаковлевиќ Станислава 
од Скопје, сега со непозната адреса во СРЈ, за утврду-
вање право на сопственост на куќа во површина од 
149м2, на ул. „Славејко Арсов“ бр.3/4, Скопје на туже-
ната Јаковлевиќ Станислава и постави привремен за-
стапник во спорот согласно чл.84 ст.2 т.4. од ЗПП -
адвокат Слободан Хаџи Христовски. 

Привремениот застапник во оваа постапка ги има 
сите права и должности на законски застапник, кој ќе 
ги врши се додека тужениот или неговиот полномош-
ник не се појави пред судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. бр. 2830/%. 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ 

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јална работа на општините на град Скопје, а согласно 
чл. 84 и 85 од ЗПП, на тужената Авида Бајрам, со 
непозната адреса, и е поставен за привремен застапник 
адв. Мирче Ристевски од Скопје, за развод на брак, која 
постапка се води по тужбата на тужителот Муарем 
Бајрам против тужената Авида Бајрам. 

Со решението е одредено дека привремениот за-
стапник ќе ја застапува тужената во постапката се до-
дека истата или нејзиниот полномошник не се јават во 
СУД. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIV П. бр. 
3555/96. 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка 
поради раскинување на договор за подарок, по тужба на 
тужителот Салии Нешат Садиќ од с. Д. Палчиште, 
против тужениот Салии Садиќ Ќенан од с., Д. Пал-
чиште сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ“ или да одреди свој полномошник. Во спро-
тивно, на истиот ќе му биде поставен привремен стара-
тел преку Центарот за социјална работа - Тетово кој ќе 
ги застапува неговите интереси. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1423/96. (436) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, со решението Срег. 
бр. 6924/96, на регистарска влошка бр. 1-98-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар трансформацијата со ор-
ганизирање во ДОО на Друштвото со ограничена одго-
ворност за урбанизам, архитектура и инженеринг „ЗУ-
АС" - Скопје, булевар „Партизански одреди“ 89, од 
следните основачи: Јовановски Јанко, Здравев 
Здравко, Пенчиќ Мирјана, Басотов Тодор, Клетничка 
Олга, Бошку Никола, Стојановска Марија, Влахчев 
Борислав, Павлов Љупчо, Арсовски Владимир, Андрс-
евска Лидија, Поповска Снежана, Џамбазоска Лидија, 
Влчевска Наташа, Атанасовска Боца, Чубриноски 
Војче, Муличковски Бојан, Митрова Снежана, Иванов 
Најчо, Бошкова Даница, Гавровски Пламенчо, Јова-
новска Снежана, Петровска Лилјана, Апостолов 
Бранко, Антиќ Анка, Богоевски Мишо, Скендерова 
Весна, Николоска Елица, Османли Лилјана, Чуиќ Ол-
гица, Игњатовиќ Вера, Лазаревска Славица, Спиров-
ски Апостол, Граорковска Катина, Боцевска Алтана, 
Миновски Ацо, Малинка-Миовска Наташа, Коловски 
Ѓорѓе, Боројсвиќ Војислав, Тренчевска Аница, Нико-
ловска Сава, Пешевски Зоран, Груевска Маре, Ристова 
Билјана, Несторовска Симона, Трајковска Тодора, Ми-
тева Зоре, Бибановски Зоран, Ахмед Весна, Банчотов-
ска Снежана, Трајковски Богоја, Насуличева Екате-
рина, Савин Вера, Глигорова Љубинка, Мукаетова Ли-
лјана, Влчевски Рафаил, Сотировска Лена, Михајлов-
ски Јосиф, Арсовски Тихомир, Колев Благоја, Ц и г -
лова Душанка, Бајалски Виктор, Славковски Славе, 
Димитријевиќ Звонимир, Лагудин Никола, Брезовска 
Невена, Павличиќ Ванова Мирослава, Стибел Габри-
ела, Карташев Никола, Петрушевска Донка, Милоше-

виќ Светлана, Томовски Драган, Николовска Душица, 
Поповски Лазар. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје, Срег. бр. 6924/ 
96. 

Окружниот стопански суд Штип - Штип, со решени-
ето Срег. бр. 1689/96 на регистарска влошка ја запиша 
трансформација на Градежното претпријатие „Пела-
гонија" АД ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 4 - Виница. 

Дејности: 0501, 050100, 05020, 050201, 050203, 
050209, 0503, 05030, 050301, 0503021, 0605, 06050, 0701, 
0702, 0901, 09012, 090212, 090219, 0104, 11040, 110^02, 
110403, 110404, 11046,11090,110901, 0801, 08011, 08012, 
7001, 07011, 070224, 0113, 01132, 100320, 011419, 121, 
012142, 0701, 07010, 0702, 07021, 07022, 070224, 0703. 
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За вршител на должноста - директор се именува 
Насков Миле со неограничени овластувања во застапу-
в а а на претпријатието во внатрешниот и надвореш-
ниот трговски промет. 

Во правниот промет претпријатието истапува со 
свое име и за своја сметка со неограничени овласту-
вања. За обврските преземени со трети лица претприја-
тието одговара со сите средства. 

Од Окружниот стопански суд, Срег. бр. 1689 (8875) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1485/96 на регистарска влошка бр. 1-68134-0-
0-0, го“ запиша во судскиот регистар основањето на. 
Производното трговско услужно претпријатие „КО-
МИЛ" д.о.о. бул. „Јане Сандански“ 52-2/6, Скопје. 

Дејност: 013042, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121/ 070122, 070123, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 0Ш40, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070222, 070223, 070224,' 070225 , 070226, 090122, 
090123, 090131, 090132, 090139, 090172, 090183 , 090189, 
110302, 110309, 110620, 110903, 110905, 110909, 1205420, 
070310, 070320, реекспорт, застапување на странски 
фирми, консигнациони работи. 

Претпријатието во правниот промет настапува во 
свое име и за своја сметка. 

За сторените обврски одговара со сите свои сред-
ства. 

Директор на претпријатието е Миланов Ангелчо, 
без ограничува ј , за внатрешен и надворешно-тргов-
ски промет. | 

Рд Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1485/96. . (7876) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2991/96 на регистарска влошка бр. 1-13776-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширување на 
дејноста на Производно, услужно и трговско претпри-
јатие „ЕН-КАН-КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Шу-
матоска" бр. 21, Скопје. 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 
020140, 020202. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2991/96. (8473) 

на странски стоки од консигнациони складови, реек-
спорт, комисиони работи. 

Друштвото настапува во свое име и за своја сметка 
без ограничување. За обврските спрема трети лица од-
говара со сите свои средства. 

Основачот не одговара. Управители на друштвото 
се Анастасиос Диакогеоргиу и Панагиотис Пападас. 
Управите ќе управуваат двајцата, заедно без ограничу-
вање. Управителите се застапници во Н.Т. Промет. 

Основен суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2900/96. 
(7945) 

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 
3327/96 на регистарска влошка бр. 1-4954, ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирма, на Приват-
ното претпријатие за производство, услуги и трговија 
на големо и мало „АПЕКС-М" Битола. 

Ќе гласи: Приватно претпријатие за производство, 
услуги и трговија на големо и мало, „АПЕКС-М" 
увоз-извоз Битола. 

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3327/96. (8559) 

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 
3405/96, на регистарска влошка бр. 1-18908, ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирма, основач и 
лице овластено за застапување на Претпријатието за 
промет и производство, „МИЛАИМ КОМЕРЦ“ ц.о. 
експорт-импорт Кичево. 

Од претпријатието истапува Милаим Сеј дини и се 
брише од судскиот регистар како директор. 

Во претпријатието пристапува Бајрами Бељул и ќе 
го застапува како директор. 

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3405/96. (8560) 

Окружен стопански суд - Скопје, со решението 
Срег. бр.2900/96, на регистарската влошка бр. 1-68179-
0-0-0, го запиша во судскиов регистар основањето на 
Трговското друштво за производство, промет и услуги 
„ВЕРОПУЛОС" ДООЕЛ Бул. „Јане Сандански“ бб 
91000 Скопје. 

Основачот: фирма „АДЕЛФИ ВЕРОПУЛИ А.Е." 
од Атина, Р. Грција, не одговара со вложените сред-
ства. 

Дејности: 01030, 013010, 013021, 013022, 013030, 
013041, 013042, 013043, 013050, 013060, 013071, 013072, 
013073, 013074, 013080, 013091, 013099, 013111, 013112, 
013113, 013114, 013115 , 013119, 013121, 013122, 012300, 
013310, 013320, 0201, 020110, 020121, 020129, 020131, 
020140, 020201, 020202, 0605, 060501, 060502, 060503, 
0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 07(3219, 070221, 070222 , 070223, 070224, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 0801, 
080111, 080112, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 
080190, 08021, 080201, 080202, 09017, 080171, 090172, 
090179, 090189, 110109, 110109, ПОЗО, 110301, 110302, 
10303, 11304, 111309, 1109, 110901, 110902, 110905, 
110900, 070310, 070320, превоз на стоки и патници во 
меѓународниот друмски сообраќај, застапување и по-
средување во прометот, со стоки и услуги, застапување 
на странски лица и фирми,, малограничен промет со 
сите соседни земји, меѓународна шпедиција, продажба 

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 
3397/96 на регистарска влошка бр. 1-18896, го запиша 
во судскиот регистар основањето и запишувањето на 
право на надворешно трговски промет на Претприја-
тието за транспорт, трговија и услуги „АУТОКРАЈ-
КУ" д.о.о. увоз-извоз ул. НН. нас. Горно Пашино бб, 
Кичево. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
03.06.1996 год., а основач е Емини Расим од Кичево. 

Дејности: 011949, 012130, 012201, 013021, 0130121, 
0130904, 020110, 020121, 020140, 030003, 050100, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060503 , 060602, 070111, 070112, 
070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070129, 070132 , 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
080121, 080129 , 080190, 080201, 080202, 090121, 090131, 
090171, 090172, 090179, 090183 , 090189, 110109, 110302, 
110303, 110309, 110909, 070310, 070320, малограничен 
промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југослави-
ја, застапување на странски фирми, посредништво, 
вршење на комисиони работи и реекспорт, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, услуги на меѓуна-
родна шпедиција. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет с 
Емини Расим, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3397/96. (8561) 

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 
3396/96, на регистарска влошка бр. 1-18895, го запиша 
во судскиот регистар основањето и запишувањето на 
право на надворешно трговски промет на Претурија-
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тието за производство, промет и услуги „МИНОМАК-
М" д.о.о. увоз-извоз ул. ,Драге Богески“ бр. 1, Киче-
во. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
20.06. 1996 год., а основач е Љупчо Миноски од Киче-
во. 

Дејности: 011949, 012130, 012601, 013021, 013400, 
013121, 013904, 020111, 020121, 020140, 030003, 050100, 
050301, 050302, 060501, 060502 , 060503 , 060602 , 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 
070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214 , 070219 , 070221, 070222, 
070223 , 070224, 070225, 070226 , 070229 , 070230, 070240, 
070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 
090121, 090131, 090171, 090172 , 090179, 090183 , 090189, 
110109, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, 
малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и 
СР Југославија, застапување на странски фирми, по-
средништво, вршење на комисиони работи, реекспорт, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги на 
меѓународна шпедиција. 

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

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

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3396/96. (8562) 

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 
3342/96, на регистарска влошка бр. 2-392, ја запиша 
во судскиот регистар Производно-трговската задруга 
„ПОРТАРИЈА“ п.о. ул. „Димитар Димитриоски" бр. 
3, Прилеп. 

Дејности: 011941, 012614, 012623, 013021, 013022, 
013030, 013111, 013114, 013119, 013121, 013200, 060501, 
060502, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 
070123 , 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128 , 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150 , 070211, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229 , 070230, 070240, 070250, 
070260, 080111, 080121, 080122 , 080129, 080190 , 080201, 
080202, 090122, 090171, 090172 , 090179, 110109, 110309, 
110909, 090150, 090160, 090181, 090183, 090189, 090202, 
090183, 090209, 070310, 070320, меѓународен транспорт 
на патници и стоки, меѓународна шпедиција, посреду-
вање и застаивуањс во прометот на стоки и услуги, 
продажба на стоки од консигнациони складишта за 
странски стоки, реекспорт. 

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

Лице овластено УЛ застапување на претпријатието 
с Илија Несторови, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3342/96. (8563) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3168/96 на регистарска влошка бр. 1-38029-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста во внатрешен промет наТрговското услуж-
но претпријатие „А 4 - СТУДИО ПРИН" ц.о. Бул. 
„Јане Сандански“ бр. 54/1-8, Скопје. 

Дејноста се проширува со: 060602, 060501. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

3168/96. (8389) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3008/96, на регистарска влошка бр. 1-1744-5-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на РО за основно воспитание и образование Карпош 
ООЗГ ОУ „ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ" - Скопје. 

Се брише Петровска Невенка, вд директор, а се 
запишува во внатрешен промет Павлова Слободанка, 
директор. в 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3008/96. (8390) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2579/96 на регистарска влошка бр. 1-7925-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма, промената на основач, проширувањето на дејноста 
промената на лице овластено за застапување на Тргов-
ското претпријатие на големо и мало увоз-извоз 
„ВЕЛ-КОМЕРЦ" ц.о. ул. „Краишка“ бр. ЗОа, Скопје.. 

Се менува седиштето на фирмата и во иднина ќе 
гласи: Градежно, производствено и прометно претпри-
јатие „АС-ФИКИ-КОМПАНИ" д.о.о. ул. „173" бр. 
На, Скопје. 

Од фирмата истапува Бранко Величковски од Ско-
пје, а пристапува Зафировски Александар од Скопје. 

Дејноста на претпријатието се проширува со: 
050100, 050201, 050202, 050209 , 050301, 050302, 090110, 
090121, 090123, 110304, 110903, 110909. 

Да се брише досегашниот директор Бранко Велич-
ковски, а се запишува Александар Зафировски дирек-
тор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2579/96. (8391) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2179/96, на регистарска влошка бр. 1-27431-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за трговија на големо и мало „МИ-
КРО-МЕДИКА" увоз-извоз д.о.о. ул. „Локов“ бр. 28 
вл. П стан 7 Скопје. 

Се брише Бобан Дамчевски, директор, а се запи-
шува во вантрсшсн и надворешен промет ДсЈан Атана-
сов, директор. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег бр. 
2179/96. (8392) 

Окружниот стопански суд Скопје, со решението 
Срег. бр. 3088/96, на регистарска влошка бр. 1-51247-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
овластено лице на Претпријатието за угостителство, 
производство и промет „МЕРКЕЗ КОМЕРЦ“ д.о.о. 
Бул. „Јане Сандански“ бр. 65/7, Скопје. 

Се брише: Весна Сиљаноска директор без ограни-
чување. 

Се запишува Стеван Барјактаров директор без 
ограничување. 

Од Окружниот суд Скопје, Срег. бр. 3088/96. 
(8393) 

Окружниот стопански суд Штип со решението Срег. 
бр. 1689/% на регистарска влошка ја запиша во суд-
скиот регистар трансформацијата на ГП Пелагонија -
Скопје, ЕЕ 14 - Градилиште - Виница во Градежно 
претпријатие „Пелагонија" АД - Виница ул. „Браќа 
Миладинови“ бр. 4 - Виница. 

За вршител на одлжноста-директор се именува На-
сков Миле со неограничени овластуваа во застапу-
вање на претпријатието во внатрешиот и надворешниот 
трговски промет. 

Во правниот промет претпријатието истапува со 
свое има и за своја сметка со неограничени овласту-
вања. 

За обврските преземени со трети лица претпријати-
ето одговара со сите средства. 

Дејности: 0501, 050100, 05020, 050201, 050203, 
050209, 0503, 05030, 050301, 050302, 0605, 06050, 0701, 
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0702, 0901, 09012, 090212, 090219, 0104, 11040, 110402, 
110403,110404,11046,11090,110901, 0801, 08011, 08012, 
7001, 07011, 070224, 0113, 01132, 100320, 011419, 121, 
012142, 0701, 070101, 0702, 07021, 07022, 070224, 0703. 

Од Окружниот стопански суд Штип. (8875) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2979/96 на регистарска влошка бр. 1-9500-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство трговија 
транспортни и други услуги „ЗАП-КОМЕРЦ" извоз-
увоз п.о. ул. „Ѓорче Петров“ бр. 266/3-6, Скопје. 

Се брише Јован Манчевски, се запишува Донка 
Манчевска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2929/96. (8432) 

% Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3057/96, на регистарска влошка бр. 1-14948-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за производство, про-
мет и услуги „КОКО КОМАПАНИ" п.о. експорт-им-
порт ул. „Браќа Симоски“ бр. 50, Тетово. 

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 
012521, 012522, 012524, 012611, 012612, 012613, 012614, 
012615. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3057/96. (8433) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3148/96 на регистарска влошка бр. 1-44786-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Производно трговското услужно прет-
пријатие „ЛАФЕ КОМПАНИ“ увоз-извоз п.о. с. Са-
раќино 105 Тетово. 

Дејноста во внатрешниот трговски промет се про-
ширува со: 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 
020140, 020201, 030001, 030002, 030003. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3148/96. (8434) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3184/96, на регистарска влошка бр. 1-48130-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Трговското претпријатие „С.Ј. БАЛКАН“ 
експорт-импорт со п.о. бул. „Јане Сандански“ бр. 64/2-
11, Скопје. 

Се брише Јорданчо Сребренов се запишува Јулија 
Сребренова како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3184/96. (8435) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2913/96, на регистарска влошка бр. 1-35087-
0-0-0, го заниша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста и промената на лице овластено за застану-
вање на Претпријатието за трговија на големо и мало 
и услуги „ПРИМА“ц.о. увоз-извоз с. Стојаково, Гев-
гелија. 

Дејности: 090209. 
Се брише Драгица Арнаудова директор без ограни-

чување. Се запишува Ѓорге Арнаудов - директор без 
ограничување во внатрешниот и надворешниот про-
мет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2913/96. (8436) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5912/95, на регистарска влошка бр. 1-10134-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
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диште и лице за застапување на Претпријатието за 
промет и услуги на големо и мало „РАТОН“ експорт-
импорт ц.о. ул. „Димитрие Туцовиќ" бр. 23, Скопје: 

Досегашното седиште се менува и во иднина ќе се 
води на ул. „Пере Тошев“ бр. 8, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник- Радмила Злата-
нова-директор без ограничување, се запишува нов за-
стапник Тони Златановски директор без ограничува-
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
5912/96. (8437) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3274/96, на регистарска влошка бр. 1-2225-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на 
прокурист на Трговското претпријатие „СЕТКОМ" 
д.о.о. експорт-иморт ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 59-2А, 
Скопје. 

Се запишува: Драган Младеновски - прокурист со 
неограничени овластувања и на неопределено време. 
Прокуристот е овластен да склучува договори и да 
врши правни работи и превзема дејствија во врска со 
работењето на претпријатието во внатрешно и надво-
решно трговското работење (не е овлстен за отуѓува-
ње на недвижности). 

Борче Манев - прокурист со неограничени овласту-
вања и на неопределено време. Прокуристот е овла-
стен да склучува договори и да врши правни работи и 
превзема дејствија во врска со работењето на прет-
приајтието, во внатрешен и НТП (не е овластен за 
отуѓување на недвижности). 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3274/96. (8438) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3086/96, на регистарска влошка бр. 1-66409-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, трговија 
и услуги на големо и мало „Ж-Ж" д.о.о. експорт-им-
порт с. Визбегово, Скопје. 

Се брише Стојановска Жана, сс запишува Стоја-
новски Горан. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. Срег. бр. 
3086/96. (8439) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3357/96, на регистарска влошка бр. 1-54457-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста и промената на директор на Производно 
трговското претпријатие „БОИВА„ увоз-извоз д.о.о. 
ул. „Ловќенска 9" бр. 4, Скопје. 

Се брише Трајанка Попова се запишува Миле Јуру-
ков како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
-3357/96. ^ ^ ^ ^ (8440) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3297/96, на регистарска влошка бр. 1-48431-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и директор на Трговското услужно производ-
но претпријатие „КАЉАЈА - НМ" експорт-иморт ц.о. 
с. Одри, Тетово. 

Кон претпријатието пристапува Јаишиќ Ќазим с. 
Одри Тетово. 

Се брише Несет Асани се запишува Јаишиќ Ќазим 
како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3297/96. (8441) 

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 
3279/96 на регистарска влошка бр. 1-2126, ја запиша 
во судскиот регистар пристапување на основач, проме-
на на фирма, на директор, проширување на дејност и 
констатација за промена на името на основачот Пеце 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Ташковски во Петар на Приватното претпријатие за 
услуги и трговија на големо „ФУНДАМЕНТ ИНЖЕ-
НЕРИНГ“ - компјутерски и градежен инженеринг ц.о. 
„Прилепска“ 72/1, Битола. 

Со скратен назив: „ФУНДАМЕНТ“ ц.о. Битола. 
^Дејности: 050201, 050202, 050203 , 050209, 050301, 

070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070129, 
070221, 070222, 080190, 100200, 110303, 110309, 110401, 
110620, 110901, 110902, 110903, 110905, 110909, 011710, 
011721, 011722, 011723, 011724, 120311, 120312, 070310, 
производство на програмска (компјутерска) опрема, 
изработка на инвестициони елаборати, малограничен 
промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
услуги на контрола на квалитетот и квантитетот во 
извозот и увозот на стоки. 

Кон претпријатието пристапува нов основач: Борче 
Ташковски, со вложени средства од 20 ден и не одго-
вара за обврските на претпријатието. 

Досегашното име е Пеце Ташковски се промену-
ваат во: Петар Ташковски од Битола. 

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3279/96. 
(8552) 

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 
3398/96, на регистарска влошка бр. 1-18897, ја запиша 
во судскиот регистар промената на директор и проши-
рување на дејност на Трговското претпријатието на 
големо и мало „ЗЕЛЕН ПАЗАР“ ц.о. увоз-извоз ул. 
„Маршал Тито“ бб, Кичево. 

Се проширува дејноста на претпријатието уште со 
дејноста навдена во прилог образец 3. 

Му престанува овластувањето за застапување и во 
надворешно трговското работење на Пачаџијоски Са-
фијудин и се брише од судскиот регистар. Лице овла-
стено за застпување во надворешно трговското рабо-
тење е Пачацијоски Сенат, директор. 

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3398/96. 
(8553) 

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 
3359/96 на регистарска влошка бр. 1-292, ја запиша во 
судскиот регистар промената на директор на „ЈУГО-
ТУТУН" АД за производство, обработка откуп и про-
дажба на тутун, земјоделство, трговија на големо и 
мало во мешовита сопственост со п.о. Ресен. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
Тодор Јанчевски, в.д. директор и во надворешно 
трговското работење и се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување во надворешно 
трговско сработењс с Живко Марковски, в.д. дирек-
тор. 

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3359/96. 
(8554) 

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 
3228/96, на регистарска влошка бр. 1-181, го запиша во 
судскиот регистар проширувањето на дејноста на Дру-
штвото со ограничена одговорност во општествена 
сопственост за меѓународен автотранспорт и шпедици-
ја „ТРАНСКОП" д.о.о. п.о. ул. „Иво Лола Рибар“ бб, 
Битола. 

Дејности: меѓународен автотранспорт и шпедиција, 
уште со дејноста наведена во прилог образец 3. 

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3228/96. 
(8555) 

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 
3199/96, на регистарска влошка бр. 1-10930, ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирма на Претпри-
јатието за производство, услуги и промет „ЕКША-
НОЛ" д.о.о. п.о. с. Лабуништа, Струга. 

Се врши промена на фирма: Претпријатие за прои-
зводство, услуги и промет „КИРМАЛ-ИНСТАЛ" 
д.о.о. п.о. с. Лабуништа, Струга. 

Новата фирма гласи: Претпријатието за производ-
ство, услуги и промет „ЕКШАНОЛ" д.о.о. п.о. с. Ла-
буништа, Струга. 

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3199/96. 
(8556) 

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 
2962/96, на регистарска влошка бр. 1-13403, ја запиша 
во судскиот регистар промената на основач и на лице 
овластено за застапување на Услужното претпријатие 
за радиодифузија „ИНТЕР" л.о.с. Лабуништа, Струга. 

Од претпријатието истапува лицето Асим Сулејма-
носки, му престанува овластувањето за застапување и 
во надворешно трговското работење и се брише од 
судскиот регистар. 

Во претпријатието пристапува лицето Лутвија 
Османоски и ќе го застапува и во надворешно тргов-
ското работење. 

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 2962/96. 
(8557) 

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 
3275/96, на регистарска влошка бр. 1-808, ја запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Акционерското друштво во мешовита сопственост за 
производство, откуп, преработка и промет на тутун 
„НИКО ДОАГА“ н.о. увоз-извоз ул. „Манчу Матак“ 
бр. 3, Крушево. 

Дејности: 070310, 070320, посредување и застанува-
ње во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки 
од консиганциони складови на странски стоки, угости-
телски и туристички услуги. 

Лице овластено за застапување на акционерското 
друштво е Јован Дамчески со неограничено овластува-
ње во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 3275/96. 
(8558) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2557/96 на регистарска влошка бр. 1-42797-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште и проширувањето на дејноста на Претпријатието 
за производство, промет и услуги „ЈАНГ КОМПА-
НИ“ увоз-извоз ц.о. ул. „Бел Камен“ бр. 45, Скопје. 

Се менува досегашното седиште и во иднина ќе 
гласи: с. Сандево, Скопје. 

Во надворешен трговски промет се прошируваат 
следните дејности 060503, 020202, 012130. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2557/96. (8494) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 958/96, на регистарска влошка бр. 1-419-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промената на лице на 
Домот за ученици „БОРО МЕНКОВ“ ул. „8 Октом-
ври“ бр. 61, Крива Паланка. 

Се брише Арсен Илиевски, директор, а се запишу-
ва во внатрешен промет Стојмен Митровски, дирек-
тор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 958/ 
96. (8495) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3152/96 на регистарска влошка бр. 1-53249-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма, промената на седиште, проширувањето на дејно-
ста на Претпријатието за посредување и услуги „ИН-
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ТЕРНАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ХОЛ“ д.о.о. ул. 
„Ордан Чопела“ бр. 6, Скопје. 

Досегашната фирма се менува и во иднина ќе гла-
си: Претпријатие за производство, посредување, трго-
вија и услуги „ДАТА КАРД СИСТЕМИ“ д.о.о. увоз-
извоз ул: „Бошко Буха“ бр. 176, Скопје. 

На ден 16.10.1996 год. во претпријатието пристапил 
Виктор Јаначков, а на истиот ден стапила Радмила 
Крстевска. 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 
011723 , 011941, 011949, 012421, 012429, 013400, 050100, 
050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 060503, 
070227, 070129, 100310, 100392, 110301, 110401, 110402, 
110403, 110404, 110611, 110903, 110905, 120190. 

Се брише Радмила Крстевска Веселинова, дирек-
тор а се запишува Виктор Јаначков директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3152/96. (8496) 

мет и услуги „СИЛВИЈА 1" експорт-импорт д.о.о. 
бул. „Илинденска“ бр. 90/13, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува основачот Малцева 
Пера. 

Се брише Калабаков Димитар, се занишува Малце-
ва Пера како нов директор 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Срег. бр. 
3360/96. ' (8501) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3436/96, на регистарска влошка бр. 1-13210-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Штедилницата „ФЕРИ ЕД'' д.о.о. ул 
„Народен Фронт“ бр. 17, Скопје. 

Дејноста сс проширува со: 110109 - други финанси-
ски организации (менувачки работи). 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3436/96. (8497) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2968/96 на регистарска влошка бр. 1-68242-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето трго-
вец поединец Благоја Киро Ефремов „МОНТАЖНА“ 
т.и. ул6„Видое Смилевски Бато“ бр. 87-2/9, Скопје. 
% Основач и поединец е: Благоја Киро Ефремов од 
Скопје, предмет на работење 060602, превоз на патни-
ци со такси автомобил; одговарам со целиот свој имот: 
фо неограничено овластување, управител. 
I Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2968/96. (8313) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3066/96, на регистарска влошка бр. 1-28362-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор и проширувањето на дејноста на Трговското 
претпријатие на големо и мало увоз-извоз „ГОЦКОВ-
ТРЕЈД" п.о. с. Јосифово, Валандово. 

Се брише Младен Гоцков, се запишува Верица 
Гоцкова. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090209. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3066/96. (8498) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3186/96, на регистарска влошка бр. 1-4501-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување во внатрешен промет и НТР 
на „МАГ-ДАР" д.о.о. Трговско транспортно претпри-
јатие експорт-импорт ул. „Тоде Думба" бр. 100-1V/17, 
Куманово. 

Се брише Марковски Игор директор со неограни-
чени овластувања, се запишува Карковски Живко -
директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3186/96. (8499) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1161/96, на регистарска влошка бр. 1-1716-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар трансформацијата 
на претпријатието во друштво со ограничена одговор-
ност на „ПРОСТОР“ д.о.о. Претпријатие за планира-
ње, проектирање и инженеринг ул. „Моша Пијаде“ 
бр. 2, Куманово. 

Претпријатието е основано со договор-акт за осно-
вање на мешовито претпријатие како д.о.о. бр. 02-
2001 од 19.12.1990 год. 

Основани се: работници од претпријатието, работ-
ници кои биле порано вработени и пензионери. 

Дејности: 110401, 110402, 110403, 110404, 110102, 
110101, 100200, 110303, 110309, 110620, 110903, 110909, 
110905, 0702, 07022, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 0701, 07014, 070140, 

070015, 070156, 050100, 05020 , 050201, 050209 , 05030, 
050301, 050302, 011320, 100330, 100340, 110109. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара со целокупниот свој имот. 

Основачите не одговараат за обврските на претпри-
јатието. 

Лице овластено за застапување во внатрешно и на-
дворешно трговскиот промет е: дипл. град. инж. Чедо-
мир Теодосијевски - директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1161/96. (8314) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3429/96, на регистарска влошка бр. 1-50001-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за внатрешен и надво-
решен транспорт „МИШО-ТРАНС" д.о.о., ул. „Ми-
хаил Чаков“ бр. 10/2/10, Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
090201, 090121, 090123, 080190. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3429/96. (8500) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3360/96, на регистарска влошка бр. 1-35676-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар, промената на се-
диште, основач и директор на Претпријатието за про-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2632/96 на регистарска влошка бр. 1-68228-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец 
поединец на ТП ,,,НАДЕ ПРОМ" на Спасенцовски До-
де Благојче ул. „Цветан Димов“ бр. 143/1-2, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2632/96. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1127/96, на регистарска влошка бр. 1-68225-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија, угостителство и прои-
зводство „СТАРИ-КОМПАНИ 2" д.о.о. увоз-извоз ул. 
„Борис Кидрич" бр. 70, Гостивар. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
27.05.1996 год, а основач е Гавриловски Воислав од 
Гостивар. 

Дејности: 011832, 011949, 012121, 050100, 050301. 
050302, 060501, 060502, 060503 , 060601, 070111, 070112, 
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070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129 , 070131, 070132 , 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219 , 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227 , 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080122, 
080190, 080201, 080202, 110303, 110309, 070310, 070320, 
надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи, меѓународен превоз на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, мало-
граничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Југо-
славија. 

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

Со трети лица во правниот промет одговара со сите 
свои средства. 

Директор и лице што ќе го застапува претпријатие-
то во надворешно трговскиот промет е Гавриловски 

Воислав од Гостивар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

1127/96. (8316) 

Основниот, суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3053/96, на регистарска влошка бр. 1-68245-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето 
на Трговец-поединец Тоше Љупчо Иванов ТП за пре-
воз на патници со такси автомобил „ТОШЕ“ ул. „Фин-
ска“ бр. 118, Скопје. 

Дејности: 060602. 
Трговецот-поединец во правиот промет со трети 

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

говара лично, со целиот свој имот. 
Тоше Иванов - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

3053/96. (8317) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 11490/94 на регистарска влошка бр. 1-31168-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це на Претпријатието за увоз-извоз и промет на голе-
мо и мало „МИЗС ВАРДАР“ д.о.о. ул. „Партизански 
одреди“ бр. 72-а 1/6, Скопје. 

Се брише Зоја Анчевска, директор, а се запишува 
Стојан Анчевски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
11490/94. (8530) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр 3565/96, на регистарска влошка бр. 1-68174-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на нази-
вот на правното лице на Претпријатието „ТРГОТЕК-
СТИЛ-АНГРО" д.о.о. 5 ул. „Мито Хаџивасилев Ја-
смин“ бр. 50, Скопје. 

Се менува називот на правното лице и во иднина 
ќе гласи: Претпријатие „ТЕКСТИЛ-96" д.о.о. ул. 
„Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр.50, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
3565/96. (8531) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2988/96 на регистарска влошка бр. 1-4778-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста во внатрешен трговски промет на Прет-
пријатието за трговија на големо и мало „ИНТЕЛ-
САТ" ц.о. извоз-увоз ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 40/ 
1-9, Скопје. 

Дејноста се проширува со: 050100, 050301, 050302, 
110402, 110403, 110404. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2988/96. (8532) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2935/96, на регистарска влошка бр. 1-61778-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство и услуги 
„ЏЕЗ - С“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Букурешка“ бр. 55а, 
Скопје. 

Се брише Виктор Вукелиќ, се запишува Николов-
ска Олгица. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
2935/96. (8533) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег бр. 1102/96, на регистарска влошка бр. 1-68239-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговец-поединец на Здравствената организација - Ап-
тека „МЕДИ-АП" п.о. ул. „Ефтим Спространов“ бб, 
С К О П Ј С 

Во правниот и платен промет истапува во свое име 
и за своја сметка-неограничени овластувања. За обв-
рските претпријатието одговара со сите свои средства-
т а полна одговорност 

Дејноста на претпријатието с 120160. 
Овласти) лице на Аптеката е Петровска Марија -

директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

1102/96. (8318) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2923/96, на регистарска влошка бр. 1-61645-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це на Претпријатието за производство, промет и услу-
ги „БАК 95" увоз-извоз д.о.о. ул „Благоја Паровиќ“ 
бр 9/1-15, Скопје. 

Се брише Ѓорѓиев Игор, директор, а се запишува 
Борис Анѓеловски, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2923/96. (8534) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3137/96, на регистарска влошка бр. 1-45285-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „СИВА-ТРЕЈД" извоз-увоз д.о.о. ул. „Црвена 
Армија“ бр.8, Скопје. 

Се брише Младеновска Александра, се занишува 
Младеновска Билјана. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3137/96. (8535) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3321/96, на регистарска влошка бр. 1-8009-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на седи-
ште на Претпријатието за промет, производство и ус-
луги за електроника и биротехника увоз-извоз „И-
МЕЛ" ц.о ул. „Руди Чаевац" бр.6, Скопје. 

Новото седиште с на бул. „ЈНА“ Партизанска Ла-
мела 1-4 локал 9, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
3321/96. . (8536) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3444/96, на регистарска влошка бр. 1-19323-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив на седиште, проширувањето на дејноста и проме-
ната на директор на Комерцијално-услужното прет-
пријатие „АГРОГОЛД" д.о.о. експорт-импорт ул. 
„Братство Единство“ бр. 69, Гостивар. 
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Кон претпријатието пристапува новиот основач 
Оливера Маркоска и Дарко Маркоски од Гостивар. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
013042, 020150, 020110, 020121, 020202, 020201, 080190, 
090172, 060502, 013200, 013050. 

Се брише Димитар Тевчев, се запишува Оливера 
Маркоска како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3444/96. (8537) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3548/96 на регистарска влошка бр. 1-68323-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на 
Трговец- поединец на „ТП“ „ДРАГСТРОР ПОТА“ 
Димитрија, Апостол Тноковски ул. „Рокомија" бр. 80-
а, Скопје. 

Трговец-поединец се основа од Димитрија, Апостол 
Тноковски, ул. „Рокомија" бр. 80-а, врз основа на 
Пријава за основање од 31.10.1996 год., Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129. 
Трговец-поединец во правниот промет со трети ли-

ца настапува во свое име и за своја сметка и одговара 
лично, со целиот свој имот. 

За управител на Трговец-поединец се именува Ди-
митрија Тноковски од Скопје, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3548/96. (8617) 

Окружниот стопански суд Скопје, со решението 
Срег. бр. 2857/96 на регистарска влошка бр. 1-68296-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на 
Трговец- поединец Исљам Абдил ваид Мемети „Т.П. 
Тетово Реисен" превоз на патници со комбе с. Добро-
ште, Тетово. 

Дејности: 060602, 060501. 
Трговецот-поединец одговара лично со целиот свој 

имот. 
Овластено лице: Исљам Мемети со неограничено 

овластување. 
Од Окружниот стопански суд, Срег. бр. 2857/96. 

(8618) 

070224, 070225 , 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 090124, 090129, 090189, 090202, 070310, 
070320, застапување, претставување и посредување во 
правниот промет со стоки и услуги, малограничен про-
мет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија. 

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

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

Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег. бр. 
1311/96. (8620) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3065/96 на регистарска влошка бр. 1-68305-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на 
Трговец- поединец на „ЛИМАНИ“ Неат Сабит Лима-
ни, ТП ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 27, Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

3065/96. (8621) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3640/96 на регистарска влошка бр. 1-68350-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на 
Трговец- поединец на ТП - ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ 
„ЕУРЕКА“ З И Н Е Т АКИ ПАПРАНИКУ, ул. „29 
Ноември“ бб, Дебар. 

Основач на фирмата е Зинет Аки Папаранику. 
Назив на фирмата е Зинет Аки Папранику од Де-

бар. 
Седиште на фирмата е во Дебар ул. „29 Ноември“ 

бб. 
Дејности: 070121, 070132, 070129. 
Одговара со целиот свој личен имот. 
Зинет Папранику управител со неограничени овла-

стувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

3640/96. (8631) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3365/96 на регистарска влошка бр. 1-68292-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на 
Трговец- поединец Кочевски Љубица Орце, „ТП“ ПЕ-
ЛИСТЕРСКА бр. 1/2-2, Дуќан „БИТОЛА“, ул. „X. 
Татарчев" бр. 7-а, Скопје. 

Дејности: 070112, 070114. 
Управител Кочевски Љубица Орце, ул. „Пелистер-

ска“ бр. 1/2-2, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

3365/96. (8619) 

Окружниот стопански суд Скопје, со решението 
Срег. бр. 1311/96 на регистарска влошка бр. 1-68013-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, промет и услуги „М-
РАЛ ПРОИЗВОД“ д.о.о. извоз-увоз, с. Мирковци, 
Скопје. 

Основач на претпријатието с Раде Варсакевски с. 
Мирковци, Скопје. 

Дејности: 091150, 011390, 011419, 011742, 012310, 
012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 
012623, 012624, 012691, 012699, 060501, 060502, 060503, 
060601, 060602, 060609, 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, 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3397/96 на регистарска влошка бр. 1-48461“О-
О-О, ја заниша во судскиот регистар промената на седи-
ште и дејност на Претпријатието за производство, 
трговија и услуги „ТРАДЕ-МАРК" д.о.о. увоз-извоз, 
бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 51-28, Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
011920, 011930, 011990, 011820. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3397/96. (8622) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3261/96 на регистарска влошка бр. 1-68336-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на 
трговец поединец на Алиовски Сејдија Селам „ТАХИ-
СЕЛАМ" тп бул. „Македонско Косовска Бригада“ бр. 
3/3, Скопје. 

Подносител е Алиовски Селам од Скопје. 
Дејности: 060602, превоз на патници со такси авто-

мобили. 
Во Правниот промет со трети лица одговара за 

своите обврски лично, со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување е Алиовски Селам, 

управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

3261/96. (8611) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1622/96, на регистерската влошка 1-68084-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост Претпријатието „ЈЕЛАК-МЕ-
БЕЛ" производно, трговско, угостителско и услужно 
претпријатие д.о.о. увоз-извоз ул. „М. Тито“ бр. 128, 
Тетово. 

Основач: ШИК „ЈЕЛАК" а.д. Тетово. 
Дејности: 011232, 011315, 011920, 011941, 011949, 

012211, 012142, 012201, 012202 , 012310, 012321, 012322, 
012323, 012324, 012410, 012421, 012429, 012611, 012613, 
012622, 012820, 013021, 013022, 013073, 013121, 013200, 
013500, 050301, 050302, 060501, 060502, 070111, 070112, 
070113', 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 080121, 090110, 
090121, 090123, (|90129, 090140, 090150, 090181, 110301, 
110309, 110402, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно трговскиот промет е Мирко Петровски -
директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1622/96. (8612) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3532/96, на регистерската влошка 1-68328-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар трговецот-поеди-
нец „ТАКСИ-САШО" Сашко Никола Гогов Т.П. ул. 
„Гемиџиска" бр. 28-а, Скопје. 

Трговецот-поединец се запишува во трговскиот ре-
гистар врз основа на пријава од 23.10.1996 год. а т.п. е 
Сашко Гогов од Скопје. 

Дејности: 060602, превоз на патници со такси авто-
мобили. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3532/96. ^ ^ ^ ^ - , (8615) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3617/96, на регистерска влошка 1-68343-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар запишувањето на 
трговец поединец Зоранчо Живко Здравевски „МЕ-
НАДА“ - ТП ул. „Благој Ѓорев“ бб,. Трговски цен-
тар, Велес. 

Трговец-поединец е основан со пријава бр. 1 од 
04.11.1996 год. 

Дејности: 060602, превоз на патници со такси авто-
мобил. 

Од Основниот суд.Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3617/96. (8616) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1623/96 на регистарска влошка бр. 1-68085-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост „ЈЕЛАК-СТОЛАРИЈА" прои-
зводно, трговско, угостителско и услужно претприја-
тие д.о.о. увоз-извоз ул. „М. Тито“ бр. 128, Тетово. 

Дејности: 011232, 011315, 011920, 011941, 011949, 
012211, 012142, 012201, 012202 , 012310, 012321, 012322, 
012323, 012324, 012410, 012421, 012429, 012611, .012613, 
012622, 012820, 013021, 013022, 013073, 013121, 013200, 
013500, 050301, 050302, 060501, 060502, 070111, 070112, 
070113, 070114, 060501, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, .060502, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 060503, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227 , 070229, 070230, 110309, 070240, 070250, 
070260, 080201, 080202, 080121, 090110, 090121, 090123, 
090129, 090140, 090150, 090181, 110301, 110309, 110402, 
070310, 070320. 

Основач- ШИК „ЈЕЛАК" а.д. Тетово. 
Лице овластено за застапување Јордан Благојевиќ 

од Тетово. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица 

истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со 
сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1623/96. (8613) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3425/96, на регистерска влошка 1-68300-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар уписот на трговец пое-
динец Анѓел Ване Петков „АРМД" „ТП“ ул. „Дими-
тар Туруманџевски" бб, Скопје. 

Трговецот е основан со пријава бр. 1 од 28.10.1996 
год. 

Трговец-поединец: Анѓел Петков од Скопје. 
Дејности: 070113, месо, живина, риба и месни прои-

зводи, Анѓел Петков-управител, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

3425/96. (8614) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1586/96 на регистарска влошка бр. 1-67991-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, промет но услуги 
„ЛИНКОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ експорт-импорт 
д.о.о. Скопје, ул. „Скоевска" бр. 1/1-1а, Скопје. 

Основач е Миленковска Лидија од Скопје. 
Дејности: 011010, 011099, 011313, 011319, 011320, 

011390, 011832, 011941, 011949, 012130, 012140, 012201, 
012202, 012203 , 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 
012410, 012421, 012429, 012614, 012615, 012621, 012622, 
012623, 012624, 012699, 012830, 012901, 012909, 013010, 
013021, 013022, 013030, 013041, 013043, 013042, 013050, 
013072, 013073 , 013074, 013099, 013121, 013122, 013901, 
013909, 020110, 020121, 020140, 020201, 030003, 050100, 
050301, 050302 , 060401, 060402, 060403, 060501, 060502, 
060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, ЈЈ70129 , 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070226, 070225, 070227 , 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 
080190, 080201, 090121, 090131, 090132, 090181, 090201, 
090202, 090209, 110109, 110303, 110303, 110309, 110402, 
110403, 110404, 110902, 110905, 110620, 110909, 110903, 
130112, 070310, 070320, меѓународна шпедиција и шпе-
дитерски услуги, застапување и посредување во надво-
решниот трговски промет, реекспорт, снабдување и 
продажба на стоки од слободни царински продавници, 
продажба на стоки од консигнациони складишта, ма-
лограничен промет со: Албанија, Грција, Бугарија и 
СР Југославија, изведување градежни работи во стран-
ство, работи на долгорочна кооперација. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во своја сметка и во свое име, а за обврските 
одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Миленковска Лидија, директор без ограничу-
вање на овластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1586/96. (8598) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3447/96, го запиша во судскиот регистар ТП 
„ДЕ КОКА ЕКСКЛУЗИВ" Рамадан Сабри Енуз, ул. 
„Београдска" бр. 13, Скопје. 
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Дејности: 070121, 070122. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за свои-
те обврски одговара со целиот свој имот и средства. 

За управител е именуван Енуз Рамзан , неограни-
чено. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3447/96. ^ ^ ^ (8599) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1052/96 на регистарска влошка бр. 1-68223-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„ЏАНСЕВЕР-ТРАДЕ" д.о.о. експорт-импорт ул. 
„171" бр. 37-А, Скопје. 

Основач е Тахис Кансевер од Истанбул, ул. „Февзи 
Паша“ бр. 77, Р. Турција. 

Дејности: 013030, 013042, 013043, 013050, 070111, 
070112, 070113, 070114, 060501, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 060502, 
070131, 070132, 070140, 070150 , 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 060503, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 110309, 070240, 
070250, 070260, 080201, 080202, 090110, 070310, 070320, 
110909, продажба на странски стоки на консигнација, 
застапување и посредување во надворешниот трговски 
промет, застапување на странски фирми, реекспорт, 
малограничен промет со СРЈ (Србија), Бугарија, Грци-
ја и Албанија, превоз на стоки во друмскиот сообра-
ќај, услуги во друмскиот сообраќај, услуги на меѓуна-
родниот транспорт на стоки и патници. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица претприја-
тието одговара со сите свои средства. 

ВД директор е Тахир Кансевер. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

1052/96. (8600) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3263/96 на регистарска влошка бр. 1-43496-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основач и лице овластено за застапува-
ње на „РОЈАЛ ЛОНДЗА" д.о.о. за производство, 
трговија и услуги експорт-импорт ул. „Железничка“ 
бр. 36-а, Скопје. 

Се менува досегашниот назив на претпријатието и 
во иднина ќе гласи: Услужно претпријатие „РОЈАЛ 
НС" експорт-импорт д.о.о. ул. „Франц Прешерн" бр. 
6, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува новиот основач Си-
ноличка Анжиќ Трпкова од Скопје со одлука од 
18.10.1996 год. 

Се брише досегашниот директор Софија Матевска 
Куновска, а се запишува Методија Се кулевски - ди-
ректор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3263/96. “ (8679) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2619/96 на регистарска влошка бр. 1-66651-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар Претпријатието 
за производство, промет и услуги „ДЕЈОН АС“ увоз-
извоз д.о.о. ул. „Народен фронт“ бр. 25/1-4, Скопје. 

Со анекс на одлука за основање бр. 212/2/96 од 
02.09.1996 г. се изврши промена на“ лицето овластено 
за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет. 

За директор се именува Татјана Панзова од Скопје, 
без ограничување. 

Надворешно трговскиот промет ќе биде застанував 
од Татјана Панзова од Скопје, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2619/96. (8680) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1697/96, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Производното трговско услужно прет-
пријатие „КОКОКОМЕРЦ-Р" ц.о. увоз-извоз, Тетово. 

Основач е Едвард Костовски од Тетово, ул. „Браќа 
Симовски“ бр. 50. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 
07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070130, 070131, 070132, 070140, 
070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 
070320, 013200, 080190, 080201, 080202, 110909, 110109, 
060501, 060502, 013030, 013041, 013042, 013050, 110309, 
012421, 012429 , 013022, 013099 , 013112, 030003, 090131, 
013121, 0130122, 013200, 013903, посредување и заста-
пување во надворешниот трговски промет, реекспорт, 
лизинг работи, меѓународен транспорт на патници, ме-
ѓународна шпедиција, продажба на стоки од слободни 
царински продавници, консигнациона продажба на 
увезени стоки, меѓународно компензациони работи, 
меѓународни туристички и угостителски работи, меѓу-
народен транспорт на стоки, малограничен промет со 
Србија, Албанија, Бугарија и Грција. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
во правниот промет со трети лица претпријатието од-
говара со целиот свој имот и средства - целосна одго-
ворност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Едвард Костовски од 
Тетово, директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1697/96. (8601) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2962/96, на регистарска влошка бр. 1-45283-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име 
на Претпријатието за маркетинг, услуги и увоз-извоз 
„БИЗНИС-СЕРВИС“ д.о.о. Скопје. 

Се менува називот на претпријатието така да во ид-
нина ќе гласи: Претпријатие за маркетинг, услуги и 
увоз-извоз „ВИДЕКС" д.о.о. ул. „Димо Хаџидимов" 
бр. 24, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2962/96. (8681) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 870/96, на регистарска влошка бр. 1-3663-0-0-
0, го заниша во судскиот регистар проширувањето на 
дејноста на Претпријатието за финансиско-правни и 
комерцијални работи за малото стопанство и месните 
заедници „ДОСЕВ“ увоз-извоз ц.о. ул „Фуштанска" 
бр. 121-а, Скопје. 

Дејноста во внатрешниот промет се 
011320, 011390, 011219, 011430, 011527, 011721, 
011723, 011724, 011729, 011730, 011799, 011941, 
012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 
013010, 013021, 013022, 013030, 012429, 013010 
013022, 013041, 013113, 013114, 020110, 020121, 
020202, 03003, 030004, 050100, 050301, 050302, 
060601, 070111, 070113, 070114, 070121, 070123, 
080112, 080119, 080190, 110109, 110404, 1106111, 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 
96. 

гва со: 
11722, 

011949, 
012429, 
, 01321, 
020131, 
060502, 
070124, 
110902. 
бр. 870/ 

(8682) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3759/96, на регистарска влошка бр. 1-8183-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Производно трговското претпријатие 



9 декември 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 65 - Стр. 3259 

„НОДУС" д.о.о. увоз-извоз Бул. „Јане Сандански“ бр. 
59, Деловна единица-менувачница „НОДУС-Е" ул. 
„Климент Охридски“ бр. 105, Струмица 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 
060501, 060502, 060503, 110309. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3759/96. (8683) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3536/96, на регистарска влошка бр. 1-42360-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште, промената на основач и промената на лице 
овластено за застапување во внатрешен промет и НТР 
на Услужното трговско претпријатие „ЕЛГОТ" п.о. 
ул. „Филип Филиповиќ" бр. 2, Скопје. 

Се врши промена на седиштето така да во иднина 
ќе биде на ул. „Моша Пијаде“ бр. 1, Валандово. 

Како основач истапува лицето Гоце Темел коски од 
Валандово а пристпаува Јован Тодоровски. 

Се брише досегашниот директор Темел коски Гоце, 
а се запишува Тодоровски Јован директор без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 3536/ 
96. (8684) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3227/96, на регистарска влошка бр. 1-45733-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште на Претпријатието за проектирање, инжиње-
ринг и консалтинг услуги „АЛРИМИ ДИЗАЈН“ ц.о. 
ул. „Јани Лукровски“ бб, Скопје. 

Се врши промена на седиште на претпријатието од 
ул ,Тоне Томшич" бр. З-а, на ул. „Јане Лукровски“ 
бб, Скопје 

Од основниот суд Скопје I - СКОПЈС, Срег бр 3227/ 
96 ^ ^ ^ ^ (8685) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 3525/96, на регистарска влошка бр 1-68121-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
име на Центарот за истражување, развој и вештачење 
„БС" п.о. ул. „Маршал Тито“ бр. 6, Скопје. 

Центар за ревизија, проценка, вештачење и финан-
сиски консалтинг „БС" п.о. ул. „Маршал Тито“ бр. 6, 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3525/96. (8686) 

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште и директор на Трговското, услужно и производно 
претпријатие „ПУТСИКИС Г. и Н! ТРАДИНГ ЛИ-
МИТИ Д“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Ристо Фарса-
нин" 48, Гевгелија. 

Се брише Деловска Робертина, се запишува Пуци-
кис Георгиос. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3165/96. (8483) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5401/94 на регистарска влошка бр. 1-49771-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 

Претпријатието за увоз-извоз и промет на големо и 
мало „ВИАК" ц.о. ул. „Михаил Чаков“ 7/1-15, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
18.04.1994 год., а основач е Илија Ацевски. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070127, 070129, 070124, 070125, 070126, 
070128, 070132, 070140, 070150, 07021, 070212, 070213, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909,, 
110301, 110109, 060501, 110302, 080110, 110404, 090201, 
110905 , 013904 , 080190, 110902, 080201, 080202, 070310,' 
070320, реекспорт, консигнациона продажба, меѓуна-
роден транспорт на патници, малограничен промет со 
Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ, слободни царински 
продавници - фри шопови. 

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворешното трговско работење е Илија Ацевски, 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
5401/94. ^ ^ ^ ^ (8592) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3165/96 на регистарска влошка бр. 1-66512-0-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3396/96 на регистарска влошка бр. 1-30911-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„ШАБАН КОМЕРЦ“ ц.о., с. Лопате, Куманово. 

Се брише Шабан Кутиши, директор, а се запишува 
во внатрешен и надворешен промет Емир Рамадани, 
директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3396/96. , (8484) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1244/96 на регистарска влошка бр. 1-6535-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за внатрешна и надво-
решна трговија на големо и мало „ГЕ-КОМ" ц.о. ул. 
„Илинденска“ бр. 68, Гевгелија. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
010890. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1244/96. (8485) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението. 
Срег. бр. 3400/96 на регистарска влошка бр. 1-66397“О-
О-О, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Трговското претпријатие „МАК МЕДНА“ 
д.о.о. експорт-импорт, ул. „Воин Драшкоци" б.б. Ско-
пје. 

Кон претпријатието пристануваат лицата Илиевски 
Стојан и Огнаин Бозаров. 

Од' Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3400/96. (8486) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2997/96 на регистарска влошка бр. 1-3805-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за трговија на големо 
„ВЕТА - КОМЕРЦ“ увоз-извоз ц.о. ул. „Христијан 
Тодоровски Карпош“ бр. 72 - Скопје. 

Дејноста во вантрешниот промет се проширува со: 
012321, 012323, 012612, 012613, 012614, 012622, 05020, 
070121, 070122, 070126, 110402, 110403, 110404, 110611, 
110620, 110909. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2997/96. (8372) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2901/96, на регистарска влошка бр. 1-44597-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Трговското услужно претпријатие на 
големо и мало „ГОРДЕЈ" ц.о. експорт-импорт ул. 
„Тодор Чангов“ бр. 30/1, Скопје. 

Дејноста во вантрешниот промет се проширува со: 
011941, 011949, 012310, 012321, 013021, 013030, 013113, 
013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 020110, 020121, 
020129, 020131, 020139, 020201, 030003, 050100, 050301, 
060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 060801, 
060802, 060803, 070310, 070320, 090110, 090201, 090209. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2901/96. (8373) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3171/96 на регистарска влошка бр. 1-67596-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште основач и директор на Претпријатието 
за трговија услуги и инженеринг „АБИ“ д.о.о. екс-
порт-импрот ул. „7" бр. 19 с. Арачиново, Скопје. 

Истапува основачот Вичентиќ Зоран, а пристапува 
Салијовски Амет. 

Се брише Вичентиќ Зоран, се запишува Салиовски 
Амет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. “бр. 
3171/96. (8374) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2875/96, на регистарска влошка бр. 1-38937-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за транспорт, трговија и услуги 
„БОРО-КОМЕРЦ" експорт-импорт д.о.о. ул. „Дабни-
ца“ бр. 12, Скопје. 

Се брише Каранфиловски Сашо, директор, а се за-
пишува во внатрешен и надворешен трговски промет 
Стојановски Слободанчо, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2875/96. (8375) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2928/96, на регистарска влошка бр. 1-17514-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста во внатрешен трговски промет на претпри-
јатието за промет услуги и посредништво „АЛФА 
ПРОКОМ" д.о.о. експорт-импрот Бул „АСНОМ“ бр. 
24/3-10, Скопје. 

Дејноста во вантрешниот трговски промет се про-
ширува со: 011315, 011832, 011941, 013022, 013113, 
013114, 014115 , 013119, 013121, 060602, 090221, 090123, 
090139, 090181, 110109, 110903. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2928/96. (8376) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3340/96, на регистарска влошка бр. 1-68052-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
име и проширувањето на дејноста на Претпријатието 
за трговија на големо и мало угостителство занаетчи-
ство и лични услуги „ТИМОНА" д.о.о. експорт-им-
прот ул. „Јане Сандански“ бр. 3/1, Скопје. 

Со одлука од 29.09.1996 год. друштвото се проши-
рува со следните дејности: 120190, друго образование-
образование и обука на лица во сообраќајот и промена 
на име Авто школа „ТИМОН А“ Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3340/96. (8377) 

на Претпријатието за производство, промет и услуги 
„МАТРАЈ ПЛАСТ“ д.о.о. експорт-импорт с. Ропалце, 
Куманово. 

Во претпријатието освен Едип Јашари како осно-
вач пристапува и Рами Невзати од с. Ваксинце, Кума-
ново. 

Стари дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 
070125 , 070126 , 070127, 070128 , 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150 , 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 110309, 
110909, 070310, 070320, посредување и застапување во 

, промет на стоки и услуги, услуги на меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
агенциски услуги во транспортот, консигнациона про-
дажба, реекспорт, компензациони работи . 

Новите дејности со кои се врши проширување се: 
090110, 090121, 090123, 090124, 090140, 090181, 090189, 
110109, 011010, 011099, 011320, 011390, 011920, 011930, 
011941, 011949, 011990, 012142, 012201, 012202, 012310, 
012321, 012322, 012323, 012810, 012830, 013021, 013030, 
013050, 013121, 013909, 020201, 020202, откуп и прода-
жба на земјоделски, сточарски, градинарски, шумски 
и др. продукти, 080201, 080202, 080112, 080111, 080121, 
080129, 080190. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2990/96. (8379) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2778/96, на регистарска влошка бр. 1-31502-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за трговија на големо и 
мало, застапување, посредување, сообраќај, занаетчи-
ство и услуги „ВЕНА-КОМЕРЦ" Д.О.О. ул. „Радика“ 
бр. 3/1-14, Скопје. 

Кон досегашното претпријатие пристапува и осно-
вачот ПТЗСЗУ „3ЛАТЕ-БЕНЗ“ д.о.о. од Скопје со 
одлука од 25-09.1996 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2778/96. (8378) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1733/96 на регистарска влошка бр. 1-68094-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, промет и услуги „М 
С М" д.о.о. „ЈНА“ 76, Гостивар. 

Дејности: 0201200,. 020121, 020140, 020201, 020202, 
050100, 050201, 050202, 050209, 050302, 060201, 060301, 
060401, 060501, 060502, 060503 , 060601, 060602, 030003, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 011390, 012130, 012141, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070230, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070240, 070250, 070260, 
080111, 080112, 080113, 080114, 080115, 080121, 080122, 
080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 
090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 
090140, 090171, 090172, 090179, 110309, 012142, 013904, 
011110, 011220, 011232, 011290, 011312, 011314, 090181, 
090182, 090202, 090209, 100101, 100103, 100310, 110109, 
110302, 110303, 110601, 110612, 110620, 110903, 110905, 
110909, 012321, 012322, 012201, 012111, 012001, 012002, 
011215, 070310, 070320, и консигнационо ра-
ботење, застанување на странски фирми и вршење на 
реекспорт, малограничен промет со: СР Југославија, 
Бугарија, Грција и Албанија, извршување на угости-
телски, туристички и сообраќајни работи во стран-
ство, половни: возила, делови и опрема, изведување 
на градежни работи од ниско и високоградба во стран-
ство, нафта и нафтени деривати, плин за домашни по-
треби, возила делови и опрема, керамички, инстала-
циони и санитарни производи, превоз на патници и 
стоки во меѓународниот друмски сообраќај, шпедици-
ја. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Митре Митревски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1733/96. (8351) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2990/96, на регистарска влошка ја запиша во 
судскиот регистар промената на назив на фирма, при-
стапување на основач и проширувањето, на дејноста 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3417/96, на регистарска влошка бр.1-68302-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец 
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поединец на Трговското претпријатие „ТОСКА“ ул. 
„А. Ј. Журчин" 10, Тетово. 

Основач: Агрон Селами од Тетово. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129, 

леб, печиво, млеко и млечни производи, зеленчук, 
овошје и преработка, месо, живина, риба и месни пре-
работки, разни животни продукти, алкохолни пијало-
ци и производи за домашни потреби, тутун и други 
прехранбени производи. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Агрон Селами, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3417/96. (8352) 

070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070250, 
080190, 080201, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застанување на претпријатието 
е Абдулаи Емир, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
1516/96. (8355) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3248/96 на регистарска влошка бр. 1-68275-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговското друштво за производство, услуги и тргови-
ја „АСТРА КОМЕРЦ Л.Т.Д." Десанка д.о.о. сл ул. 
„Волгоградска" бр. 2-4/6, Скопје. 

Претпријатието с основано со изјава за основање 
бр. 1/96 од 15.10.1996 год., а основач с Десанка Илиќ 
од Скопје. 

Дејности: 011810, 011820, 011831, 011832, 011930, 
011941, 011949, 011990, 012111, 012410, 012421, 012429, 
012613, 012615 , 012622, 012623 , 013099, 080129, 080190, 
080201, 080202, 110303, 110304, 110309, 110909, 070111 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 060501, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 060502, 070310, 070320, 
малограничен промет, превоз на стоки и патници во 
меѓународен сообраќај, претставување и застапување 
на странски лица, продажба и меѓународна шпедиција. 

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

Лице овластено за застанување на претпријатието 
во надворешно трговско работење е Петар Илиќ, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
3248/96. (8353) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2438/96 на регистарска влошка бр. 1-68271“О-
О-О, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Друштвото за трговија и услуги „ГРАФО-СОН" дооел 
ул. „Ташко Караџа“ бр. 26/34, Скопје. 

Основач: Трејан Тасевски од Скопје. 
Дејности: 013400, 013500, 070111, 070112, 070113, 

070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 
070127, 070128 , 070129, 070131, 070132, 070140, 070150/ 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 110103, 110909,. 110309, 070310, 
070320, комисиони и консигнациона продажба, заста-
пување и посредување во меѓународен промет. 

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

Лице овластено за застанување на претпријатието 
во надворешен промет е Здравко Тасески, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2438/96. (8341) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3441/96, на регистарска влошка бр. 1-68303-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец 
поединец на Трговското претпријатие „ГЛИГО" ул. 
„47" бр. 8, с. Волково, Скопје. 

Основач: Владо Драган Глигоровски. 
Дејности: 013010, 013021, 013022, 013073, 090171, 

090179,070111,070211. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

3441/96. (8354) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1516/96, на регистарска влошка бр. 1-68140-
0-0-0, го заниша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија, производство и услуги 
„ЕМИР-КОМЕРЦ 96" д.о.о. увоз-извоз с. Жировница, 
Гостивар. 

Претпријатието с основано со одлука за основање 
бр. 1/96 од 11.06. 1996 год., а основач е Абдулаи Емир. 

Дејности: 060501, 060502, 07011, 070111, 070112 
070113, 070114,. 07013, 070121, 070122, 070123, 070124,' 
070125, 070126, 070127. 070128, 070129, 070140, 07021, 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3241/96, на регистарска влошка бр. 1-68285-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец 
поединец „ГИФТ ПОП ЕВЕРЕСТ" Љубенчо Панче 
Здравевски ТП ул. „50-та дивизија“ бр. 5-а, Скопје. 

Уписот се врши врз основа на пријавата од 16.10. 
1996 година од трговецот-поединец Љубенчо Панче 
Здравевски од Скопје. 

Трговецот поединец издава прокура на прокуристот 
Трајче Здравев. Прокуристот е овластен да склучува 
договори и врши други правни работи и дејства во име 
и за сметка на трговецот-поединец, а во рамките на 
дејностите запишани во судскиот регистар, како и да 
го застапува пред управните и други органи, пред ор-
ганизациите со јавноправни овластувања и пред судо-
вите. Прокуристот не смее да го отуѓува и оптоварува 
недвижниот имот на трговецот-поединец ниту да пре-
зема дејства со кои би започнала постапка за преста-
нок на дејноста, ниту смее да го пренесува полномо-
шното. 

Трговецот-поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските одговара лично, со целиот имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје/Срег. бр. 
3241/96. (8342) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3424/96 на регистарска влошка бр. 1-53666-0-
0-0, го заниша во судскиот регистар основањето на 

Претпријатието за производство, трговија, угостител-
ство промет и услуги на големо и мало „КАТАРИНА“ 
ц.о. експорт-импорт бул. „Партизански одреди“ бр. 
64-2А, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 28.10. 1996 год., зголемен е основачкиот влог за 
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,206.500,00 ден. и вкупниот влог изнесува 377.000,00, 
ден. 

Дејности: 01131, 011311, 011312, 011313, 011314, 
011315, 011320, 011390, 011710, 011721, 011730, 011741, 
011742, 011743, 011749, 011791, 011792, 011793, 011799, 
012111, 012112, 012120, 012130, 012201, 012202, 012203, 
012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 
012511, 012512, 012513, 0125115, 012516, 012521, 012522, 
012523, 012524, 012611, 012612, 012614, 012615, 012621, 
012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 012810, 012820, 
012830, 013010, 013021, 013022 , 013030, 013041, 013042, 
013043, 013050, 013060, 013071, 013072, 013073 , 013074, 
013080, 013091, 013200, 020110, 020121, 020140, 020201, 
050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 7011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 
07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 
070221, 070222, 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070227, 
070229, 070240, 070250, 070260, 08011, 080111, 080112, 
080113, 080114, 080119, 08012, 080121, 080122, 080123, 
080129, 080190, 08020, 080201, 080202, 09013, 090131, 
090132, 09020, 090201, 090202 , 090209, ПОЗО, 110301, 
110302, 110309, 11090, 110902, 110903, 110905, 110909, 
070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
с Катарина Јованоска, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
3424/96. . (8343) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2060/96, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за производство, 
трговија и услуги „ШАРТЕКС-М" Д . О . О . Е Л експорт-

. импорт ул. „Маршал Тито“ бб. Тетово. 
Претпријатието е основано со изјава за основање 

од 24.08. 1996 год,, а основач е Светлана Алексовска. 
Дејности: 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, 110909, 11ОЗО9Ч 110903, 080121, 080190, 080201, 
080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090140, 
090150, 090171, 011949, 0120301, 0120322, 012421, 
012691, 013121, 070310, 070320, посредување во областа 
на прометот на стоки и услуги, застапување, реек-
спорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки, 
малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и 
СР Југославија. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Светлана Алексовска, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2060/96. (8335) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението Ст. бр. 584/96 од 07.XI.1996 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТ „Бив Ко-
мерц“ од Скопје, ул. „Титовелешка" бр. 83. 

За стечаен судија е одреден Снежана Георгиевска 
Зекирија, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Ѓорѓи Божиновски 
од Скопје ул. „Ленинова“ бр. 63-2/7, телефон 132-289. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавуваното на огласвт во „Сллужбен весник на РМ“ 
до стечајниот совет со пријава во два примероцик со 
докази. Се задолжував должниците да ги намират дол-
говите спрема стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитувано на пријавените побарувања 
се закажува на 15Л.1997 година во 8,00 часот, соба бр. 
59 при овој суд - судска палата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2068) 

Основниот суд од Тетово, објавува дека со решени-
ето Ст. бр. 322/96 од 04-Х1.1996 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ТП „Ринелса" од Тетово, 
ул. „Јане Сандански“ бр. 54/8. 

За стечаен судија е одреден Исмаилаки Хасани, су-
дија при овој суд. 

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

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавуваното на г л а с о т во „Службен весник на РМ“ до 
стечајниот совет со пријава во два примероци со до-
кази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема стечајниот должник без од лагана. 

Рочиште за испитувано на пријавените побарувања 
се закажува на 22.1.1997 година во 9,30 часот, соба бр. 
60 при овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (2069) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр, 274/96 од 04.Х1.1993 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП „Гајре Ко-
мерц“ од Скопје, ул. „Босна и Херцеговина“ барака 6. 

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

За стечаен управник е одреден Заковски Илија од 
Скопје ул. ,,Рузвелтова“ бр. 54 телефон 741-545. 

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

Рочиште за испитување на, пријавените побарувања 
се закажува на 29.1.1997 година во 10,30 часот, во ба-
рака бр. 4, соба бр. 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Сќопје II - Скопје. (2070) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
нието Ст. бр. 76/96 од 05.IV. 1996 год. е отворена сте-
чајна постапка над должникот ПТ „Тас-Комерц" од 
Н.Дојран, ул. „Маршал Тито“ бр. 1. 

За стечаен судија е одредена Елена Макаровска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Никола Варелов од 
Гевгелија, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 20, телефон 
093-88-369. 

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

Рочиште за испитувано на пријавените побарувања 
се закажува на 22.1.1997 година во И,ЗО часот, соба бр. 
29 при овој суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (2071) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
нието Ст. бр. 228/96 од 20.V. 1996 година отвори сте-
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чајна постапка над должникот ПП „Кен Компани“ од 
Гевгелија, ул. „Серменинска" бб. 

За стечаен судија е одредена Елена Марковска, су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Никола Варелов од 
Гевгелија ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 20 телефон 
093-88-369. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 22.1.1997 година во 11,45 часот, соба бр. 
29 при овој суд. : (2072) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето на Окружниот стопански суд во Скопје Ст. бр. 206/ 
96 од 25.111.1996 година е отворена стечајна постапка 
над должникот „Илинден“ ПОС за берберско фризер-
ски работи. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија 
при овој суд. 

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

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

Рочиште за испитувана на пријавените побарувања 
се закажува на 31.1.1997 година во 12,00 часот, соба бр. 
60 при овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (2073) 

Основниот суд во Струга, објавува дека со решени-
ето Ст. бр. 27/96 од 20:XI. 1996 година отвори стечајна 
постапка према должникот ПП „Фриго-систсм" од 
с.Радолишта - Струга. 

За стечаен судија е одреден Фатмир Даути, судија во 
Основниот суд во Струга. 

За стечаен управник е одреден Балоски Илија од 
Струга, ул. „Ѓуро Салај“ бр. 14. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања со пријава, со подне-
сок во два примероци со докази и вирманска уплата на 
такса од 600 ден., уплатена на жиро сметка 41020-693-37 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на РМ“. Се повикуваат должниците да ги 
намират долговите спрема стечајниот должник без од-
лагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 09.1.1997 година во 10,30 часот во Основ-
ниот суд во Струга. 

Огласот е истакнат на Огласната табла во судот на 
20.XI.1996 год. 

Од Основниот суд во Струга. (2074) 

Основниот суд во Струга, објавува дека со решени-
ето Ст. бр. 104/96 од 04.XI. 1996 година отвори стечајна 
постапка према должникот ГШ „Фик-Реф" од Струга. 

За стечаен судија е одредев Фатмир Даути, судија во 
Основниот суд - Струга. 

За стечаен управник с одведен билевски Злате од 
Струга, ул. „ЈНА“ А-2 1/15. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања со пријава, со подне-
сок во два примероци со докази и вирманска уплата на 
такса од 600 ден, уплатена на жиро сметка 41020-696-37 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на РМ“. Се повикуваат должниците да ги 
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намират долговите спрема стечајниот должник без од-
лагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 17.XII.1996 година во 10,00 часот во 
Основниот суд во Струга. 

Огласот е истакнат на Огласната табла во судот на 
04.Х1.1996 год. 

Од Основниот суд во Струга. (2075) 

Со решението Ст. бр. 532/95 од 29.У.1996 година, на 
Окружниот стопански суд во Штип, стечајната по-
стапка над ПОС „Прима“-Кочани, привремено е за-
прена за период од 12 месеци, сметано од правосилно-
ста на решението согласно чл. 80 ст. 1 од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал. 

На ден 26.ХН.1996 година, во 10 часот, во Основ-
ниот суд во Кочани, се закажува рочиште на кое дове-
рителите ќе се изјаснат и гласаат за програмата за фи-
нансиска и сопственичка трансформација ПОС „При-
ма“ - Кочани. 

Доверителите можат да се изјаснат за програмата и 
во писмена форма со поднесок потпишан од овластено 
лице, насловен до Основниот суд во Кочани, Ст. бр. 33/ 
96 под кој број се води постапката пред овој суд. 

Од Основниот суд во Кочани. (2081) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 801/96 од 13.XI. 1996 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
„Феликс“ увоз-извоз од Скопје, ул, „Шекспирова" бр. 
1-4/16. 

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

За стечаен управник е одреден Ристо Ѓоргоновски 
од Скопје ул. „Црвена Армија“ бр. 10/1-2 телефон 318-
852. 

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

Рочиште за испитувано на пријавените побарувања 
се закажува на 15.1.1997 година во 11,00 часот, соба бр. 
26 во зградата на Апелациониот оуд-Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2067) 
л 

Основниот суд во Струмица објавува дека со реше-
нието Ст. бр. 516/96 од 01.XI.1996 година е отворена 
стечајна постапка над ППС „Југо-ком" Струмица одлу-
чено е истата да не се спроведува поради немање имот 
на должникот и истата да се заклучи. 

Со решението Ст. бр. 457/96 од 01.XI. 1996 година е 
отворена стечајна постапка над ПП „Нил“, с. Добрејци 
- Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот ,на должникот и истата да се за-
клучи. 

Со решението Ст. бр. 469/96 од 01.XI. 19% година е 
отворена стечајна постапка над ЗУЗ „Стил“, с. Ново 
Село, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот туку истата да се заклучи. 

Со решението Ст. бр. 216/96 од 01.XI. 1996 година е 
отворена стечајна постапка над ППУТ „Томи-Пром" -
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот, туку истата да се 
заклучи. 

Со решението Ст. бр. 559/96 од 01.XI. 1996 година е 
отворено стечајна постапка над ПУТ „Поло“ - Стру-
мица, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот, туку истата да се заклучи. 

Со решението Ст. бр. 410/96 од 01 .XI. 1996 година е 
отворена стечајна постапка над ПТП „Земпромет" с. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Сарај-Струмица, но е одлучено истата да не се спрове-
дува поради немање имот на должникот туку истата да 
се заклучи. 

Со решението Ст. бр. 573/96 година 01.XI. 1996 го-
дина е отворена стечајна постапка над ТП „Елкомак" -
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот туку истата да се 
заклучи. 

Со решението Ст. бр. 639/% од 01.XI. 1996 година е 
отворена стечајна постапка над ТП „Мак Стела“ -
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот, туку истата да се 
заклучи. 

Доверителите можат да ги напаѓаат сите погоре на-
ведени решенија со желба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип и тоа во рок од 
15 дена по објавувањето на решенијата во „Службен 
весник на РМ“. 

По правосилноста на решенијата спомнатите долж-
ници ќе се бришат од регистарот на стопанските реги-
страции. 

Од Основниот суд во Струмица. (2056) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 6/96 од 02.Х.1996 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ТУП „Слон“ од 
Скопје, ул. „Востаничка“ бр. 1 

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

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 02.ХН.1996 година во 10,40 часот, во 
барака 4, соба бр. 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2053) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 654/96 од 30.Х.1996 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТУ „Ник Им-
пекс“ од Скопје, ул. „Вамбел“ бр. З-а. 

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

За стечаен управник е одреден Димитровски Илија, 
Скопје ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 41, телефон 203-937. 

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

Рочишта за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 18.ХН.1996 година во 11,50 часот, во 
барака 4, соба бр. 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2055) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст. бр. 138/96 од 04.Х.1996 закучена е лик-
видационата постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија, транспорт и услуги „Езеро-
Пром" ДОО - С. Грчец - Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2054) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 160/96 од 04.Х1.1996 година отвори 
стечајна постапка према должникот ПТ „Солун Компа-
ни“ од Скопје, ул. „Едвард Кардељ" бр. 81. 

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

За стечаен управник е одреден Ристо Ѓорѓиовски 
од Скопје, ул. „Црвена Армија“ бр. 10/1-2, телефон 
318-852. , 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања со пријава, со подне-
сок во два примероци со докази во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. 
Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
спрема стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 6.1.1997 година во 11,00 часот во барака 
4, соба бр. 5 при овој суд. (2086) 

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 109/96 од 06.ХI.1996 година отвори 
стечајна постапка над должникот ПТУП „Дарк" од 
Скопје, ул. „Вамбел“ бр. 5/6. 

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

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски 
од Скопје, ул. „АСНО“М“ бр, 8-3/36 телефон 415-054. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања со пријава, со подне-
сок во два примероци со докази во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. 
Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
спрема стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 18.ХИ.1996 година во 11,30 часот, во 
барака 4, соба бр. 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје - Скопје. (2087) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 247/96 од 04.XI. 1996 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТУТ „Орфеј 
Трејд“ од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 79-1/2. 

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

За стечаен управник е одреден Божиновски Георги 
од Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 63-2/7, телефон 132-289. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 23.XII. 1996 година во 10,55 часот, во 
барака 4 соба бр. 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2088) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 166/96 од 20.111.1996 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПГТ „Студио Д 
и Д“ од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 8-2/18. 

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

За стечаен управник е одреден Арминовски Мито од 
Скопје ул. „Петар Манџуков" бр. 23-б, телефон 263-
992. 

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

Речиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 23.ХИ.1996 година во 11,00 часот, во 
барака 4 соба бр. 5 при овој суд. (2089) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението II. Ст. бр. 940/96 од 27.Х1.1996 год. е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
„Аплауз“ о“д Скопје, ул. „Кукушка“ бр. 11 

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

За стечаен управник е одреден Симо Михајловски од 
Скопје ул. „Белишка“ бр. 18. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 16.1.1997 година во 11,00 часот, соба бр. 
26 при овој суд - зграда на Апелационен суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2090) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето Ст. бр. 131/96 од 30.Х1.1996 год. е отворена стечајна 
постапка над должникот ПТ „Чекол“ од Тетово, ул. 
„ЈНА“ бр. 61. . -

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

За стечаен управник е одреден Атанас Настоски од 
Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр.90/7. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 10.1.1997 година во 9,30 часот, соба бр. 
60 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2100) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објвува дека со 
решението II. Ст. бр. 146/96 од 31.X. 1996 година, заклу-
чена е стечајната постапка над должникот ПТП „Жито 
Стик Комерц“ - Скопје, ул. Никола Парапунов" бр. 6-
111/17. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2085) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 68/96 
од 25.XI1996 година над УППП „Џез комерц“- Прилеп 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Прилеп. (2091) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 271/96 од 31.X.1996 година се отвора 
постапка за редовна ликвидација над Трговското прет-
пријатие „Јажинц Комерц“ од Скопје, жиро сметка 
40100-601-147755. 

За Ликвидационен управник се определува Љупчо 
Огненовски од Скопје, ул. „Братфорска" бр. 2/23-7. 

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

да ги намират долговите према ликвидациониот долж-
ник без о д л а г а а . 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувана на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 20.1.1997 година во 8,30 часот, соба број 59 
во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2077) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението II Л.бр.194/96 од 18.Х.1996 година се отвора 
постапка за редовна ликвидација над претпријатието за 
трговија и услуги „Браќа Јатиши“ увоз-извоз Д.О.О. -
Скопје, ул. „Дижонска-23" бр. 19 и број на жиро сметка 
40200-601-147846. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 27.ХП.1996 година во 8,30 часот, во барака 
бр. 4, соба бр. 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2078) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 1295/96 од 20.Х.1996 година се отвора 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
производство и трговија „Хитос" - Скопје, ул. „Таки 
Даскалот“ бр. 10. 

За Ликвидационен управник се определува Кузманов 
Кузман од Скопје, ул. „Никола Русински“ бр. 4/2/27, 
телефон 364-113. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувана на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 25.XII. 1997 година во 10,55 часот, барака 4, 
соба број 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2079) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението II. Л.бр.205/96 од 07.Х1.1996 година се 
отвора постапка за редовна ликвидација над Претприја-
тието за производство, промет и услуги „Мак-Колор" 
ДОО увоз-извоз - Скопје, ул. „Борка Талевски“ бр. 45-
А, жиро сметка 40100-601-116732. 

За Ликвидационен управник се определува Мирјана 
Димитровска од Скопје, ул. „Вангел Тодоровска бр. 5/ 
8 и телефон 416-951. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 18.XII. 1996 година во 11,20 часот, соба број 
26 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2080) 
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Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
јата на Окружниот стопански суд Скопје, а кои пред-
мети се превземени на надлежност на овој суд заклу-
чена е ликвидационата постапка со решенија и тоа: 1. 
Л.бр. 123/95 над ПП „Геодет“-Тетово, 2. Л.бр. 414/96 
над ПП „Бес Промет“-Тетово; 3. Л.бр. 122/95 над ТУП 
„4+Н-Компани" од Тетово односно с.Палатица, 4. 
Л.бр. 155/95 над ПУЛТ „Шар Експрес“ - Тетово, 5. Л. 
бр. 316/95 „Техномонт" - Тетово; 6. Л. бр. 406/95 над 
ПТП „Зеки Комерц“ - Тетово, 7. Л. бр. 413/95 над 
ПТУП „Ганија Комерц“, с. Голема Речица, 8. Л. бр. 4/ 
96 над ПП „ТВ Саба Комерц“ - Тетово; 9: Ј1. бр. 5/96 
над ПТП „Илирија" - Тетово, 10. бр. 296/96,над ПП „30-
МИ" - Тетово, 11. Л. бр. 361/96 над 30 „Висар АС“ -
Тетово, 12. Л. бр. 413/% над ПП „Махир Комерц“ -
Тетово, 13. Л. бр. 424/96 над ПТУП „Краљ“ - Тетово. 

По правосилноста на решенијата горенаведените 
претпријатија да се избришат од судскиот регистар на 
претпријатија. 

Од Основниот суд во Тетово. ( ) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 198/96 од 20.XI.1996 година се отвора 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
производство, промет и услуги „Бали-Ком" од Скопје, 
ул. „Бојмија" бр. 2/60. 

За Ликвидационен управник се определува Јакимов-
ски Киро од Скопје, ул. „Бахар Моис“ бр. 1-а и теле-
фон 366-087. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 25.XII. 1996 година во 10,50 часот, барака бр. 
4 соба број 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје Н-Скопјс. (2076) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Л.бр. 32/96 од 13.Х1.1996 година се отвора по-
стапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
производство трговија и услуги „Бабе-А-Марсел" ц.о. -
Куманово, ул. „Црнотравска" бр. 2 со жиро сметка 
40900-601-44002 кај ЗПП-Куманово. 

За Ликвидационен управник се определува Цаневски 
Трајко од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48 и телефон 
22-222. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на 24.ХИ.1996 година во 10,00 часот, соба број 7ЛИ 
во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (2092) 

За Ликвидационен управник се определува Цаневски 
Трајко од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48 и телефон 
22-222. 

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

Се, закажува рочиште за испитување на пријавените 
побаруван,а на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на 24.XII. 1996 година во 10,30 часот, соба број 7ЛИ 
во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (2093) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението II Л.бр.198/96 од 27.Х1.1996 година се 
отвора постапка за редовна ликвидација над Претприја-
тието за промет „Камес" експорт импорт ДОО Скопје, 
ул. „Сава Ковачетоќ" бр.23 и број на жиро сметка 
40100-601-107981. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на 09.1.1997 година во 8,30 часот, барака бр. 4 соба 
број 8 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2094) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 249/% од 20.X. 1996 година се отвора 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
трговија и услуги „Авдиу-Комерц" од Скопје, ул. „16" 
бр.26. 

За Ликвидационен управник се определува Мито Ар-
миновски од Скопје, ул. „Петар Манџуков" бр. 23-б и 
телефон 263-992. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на 25.XII.1996 година во 10,00 часот, барака бр. 4 
соба број 5 при овој суд. 

Од Основниот суд во Скопје II - Скопје. (2096) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Л.бр. 22/96 од 1?.XI.1996 година се отвора по-
стапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
производство трговија и услуги „Муши-Комерц" ц.о. -
Куманово, ул. „Киро Фетак“ бр.16 со жиро сметка 
40900-601-42632 - Филијала Куманово. 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
нието Л.бр. 9/96 од 25.X.1996 година се отвора постапка 
за редовна ликвидација над ПТП „Браском" Ц О О -
Скудриње. 

За Ликвидационен управник се определува Курто 
Демир од с. Скудриње, телефон 094/79-366. 
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот долж-
ник без одлагање. 

Рочиштето за испитување на пријавените побару-
вања на доверителите на ликвидациониот должник ќе 
бидат закажани дополнително. 

Од Основниот суд во Гостивар. (2097) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 243/96 од 13.XI. 1996 година се отвора 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
„ЈАЗЗ" од Скопје, ул. „Востаничка“ бр. 52. 

За Ликвидационен управник се определува Радослав 
Кипровски од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36 и теле-
фон 415-054. 

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

Се закажува рочиште за испитувано на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на 23.ХН.1996 година во 12,00 часот, барака бр. 4 
соба број 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (2098) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 253/96 од 24.Х1.1996 година се отвора 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
трговија „Бабин комерц“ ДОО експорт-импорт Скопје, 
ул. „364" бр. 25 со жиро сметка 40100-601-190755. 

За Ликвидационен управник се определува Љупчо 
Огненовски од Скопје, ул. „Братфорска" бр. 2/23-7. 

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

Се закажува рочиште за испитувано на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на 09.ХН.1996 година во 8,10 часот, соба број 59 во 
зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје. (2099) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Н.Л.бр. 189/96 од 26.Х1.1996 заклучена с 
ликвидационата постапка над должникот Претпријатие 
за трговија „Кемо“ - ДОО - Скопје, ул. „138" бр. 27. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатието при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2095) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 102/96 од 01.X. 1996 година се заклу-
чува ликвидационата постапка над Претпријатието за 
производство, трговија, увоз-извоз „Ани Трејд“ од 
Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр.21/4-2. 

По правосилноста ликвидациониот должник да се 
брише од регистарот на претпријатија при Основниот 
суд Скопје II - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје 11 - Скопје. (2046) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 277/96 од 25.X. 1996 година отвори по-
стапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
производство, трговија и услуги на големо и мало 
„Мари Компани“ Д.О.О. - Скопје, ул. „Роза Луксем-
бург“ бр. И , жиро сметка 40100-601-215248. 

За Ликвидационен управник се определува Стојан 
Марковски од Скопје, ул. „Ѓорче Петров“ бр.3/38 и 
телефон 316-794. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на 5.XII. 1996 година во 8,10 часот, соба број 59 во 
зградата на Апелациониот суд во Скопје 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2047) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.255/96 од 14.X. 1996 година отвори по-
стапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
трговија, застапување и услуги „Ирма“ од Скопје, ул. 
„Никола Вукмановиќ" бр .П, жиро сметка 40100-601-
260375. 

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

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

Се закажува рочиште за испитувано на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на 23.XI 1.1996 година во 9 часот, соба број 59. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2048) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.288/96 од 13.XI. 1996 година се отвора 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
туризам, меѓународен превоз, внатрешна и надворешна 
трговија „Блаца Турс - Комерц“ ц.о. - Скопје, ул. „Ча-
ирска“ бр.28, жиро сметка 40100-601-57754. 

За Ликвидационен управник се определува Илија 
Димитриевски од Скопје, ул. „Димо Хаџидимов" бр.41 
и телефон 203-937. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 18.XII. 1996 година во 8,10 часот, соба број 26 
во зградата на Апелациониот суд во Скопје 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2049) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.228/96 од 27.XI. 1996 година се отвора 
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постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
производство, „Мамиви" - Скопје, ул. „Франц Пре-
т е р а бр.100, жиро сметка 40100-601-254259. 

За Ликвидационен управник се определува Раде Сте-
фановски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1/11-7 и те-
лефон 251-738. 

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

Се закажува рочиште за испитувано на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на 15.XI.1996 година во 8,20 часот, соба број 59 во 
зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2051) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.201/96 од 31.X. 1996 година отвори по-
стапка за редовна ликвидација на Трговското претпри-
јатие „Спринт“ од Скопје, ул. „Петар Манџуков" 
бр. 101. 

За Ликвидационен управник се определува Трпески 
Драги од Скопје, ул. „Христо Чернопеев" бр.1-а и теле-
фон 217-133. 

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

Се закажува рочиште за испитувано на пријавените 
побаруван,а на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на 11.XII. 1996 година во 11,30 часот, барака 4, соба 
број 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2052) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.59/96 од 15.XI.1996 година, е заклучена 
постапката за редовна ликвидација над ликвидациониот 
должник Трговско претпријатие „Компанија - Рафаела 
- 95" Д.О.О, увоз-извоз - Скопје, ул. ,,Че Ге Вара" 
бр.85. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се бришат од регистарот на претпријатијата 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2050) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.291/96 од 13.X. 1996 година отвори по-
стапка за редовна, ликвидација над Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „Балканка II" Д.О.О. 
Скопје ул. „11 Октомври“ бр.28 и жиро сметка 
бр .40100-601-332717. 

За Ликвидационен управник се определува Илија 
Димитрисвски од Скопје, ул. „Димо Хаџидимов" бр.41, 
телефон 203-937. 

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

Се закажува рочиште за испитувало на пријавените 
побарувала на доверителите на ликвидациониот долж-т 
ник на 18.ХН.1996 година во 8 часот, соба број 26 во 
зградата на Апелациониот суд - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2062) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Работна книшка издадена од Скопје на име Златко 
Јаневски, Скопје (6107) 

Решение бр. 25-1123 издадено од Министерството за 
стопанство на име Ештреф Рамадани, Скопје (6109) 

Пасош бр. 624341/95 издаден-а од УВР - Скопје на 
име Биљана Веселиновска, ул. „Теодосие Синаетски 
бр. 1/4, Скопје. (6142) 

Работна книшка издаден-а од Скопје на име Тренда-
фиља Белос, Скопје. (6443) 

Работна книшка издаден-а од Скопје на име Драги 
Митревски, с. Агино, Куманово. (6444) 

Работна книшка издаден-а од Скопје на име Славица 
Славковска, Скопје. (6445) 

Решение ул. бр. 12-5261 издаден-а од С.О. Центар -
Скопје на име Али Фариз, Скопје. (6146) 

Пасош бр. 360447/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Марина Новичиќ, бул. ,Јане Сандански“ бр. 50/3-5, 
Скопје. (6131) 

Пасош бр. 0392461/94 издаден од УВР - Скопје на 
име Наџие Гани, ул. „Виничка“ бр. 85, Скопје. (6132) 

Пасош бр. 820187/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Цане Михајлов, ул. „Јане Лукровски“ бр. 9/3-6, Скопје. 

(6134) 
Пасош бр. 7538463/94 издаден од МУИ Загреб на 

име Адвија Рамадановиќ, од Загреб. (6135) 
Пасош бр. 0043658/93 издаден од УВР - Кавадарци 

на име Јулија Костадинова, с. Лески, Виница. (6136) 
Пасош бр. 758813/96-издаден од УВР - Куманово на 

име Исман Садиќи, ул. „Васка Петковска“ бр. 33, 
Скопје. (6137) 

Пасош бр. 158269/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Ангел Стрмбов, од Рожаје - Црна Гора. (6138) 

Пасош бр. 700819/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Даниела Ѓуровиќ, ул. „Првомајска“ бр. 21/2-9, Скопје. 

(6139) 
Пасош бр. 622612/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Рамадан Рамаданов, ул. „Нов живот“ бр. 1, Скопје. 
(6140) 

Пасош бр. 159132/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Цвета Сулејман, ул. „Патрис Лумуба" бр. 6/1, Скопје. 

(6141) 
Пасош бр. 159555/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Фадил Љачи, ул. „Емин Дураку“ бр. 1/4-28, Скопје. 
(6142) 

Чекови од тековна сметка бр. 107293/78, чековите 
од бр. 3529193 до 3529202, издадена од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Ѓорѓи Марковски, Скопје. 

(6143) 
Чекови од тековна сметка бр. 43686-53, чековите бр. 

11865325, 11865326, 11865328 и 11865327, издадена од 
Стопанска банка АД Скопје на име Борис Димовски, с. 
Лисиче, Велес. (6144) 

Чекови од тековна сметка бр. 116378/55, чековите 
од бр. 3561376 до 3561393, издадена од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Емилија Трајковска, Скопје. 

(6145) 
Чекови од тековна смета бр. 122947/90, чековите од 

бр. 3557667 до 3557672, издадена од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Сузана Здравевска, Скопје. 

(6145) 
Чекови од тековна сметка бр. 5428131, чековите бр. 

3356582 и 3356584, издадена од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Томе Бошковски, Скопје. (6146) 

Чекови од тековна сметка бр. 113037-80, чековите 
од бр. 1587751 до 1587754, 1685507, 1846243, 1846244 и 
1846245, издадена од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Горан Стојановиќ, Скопје. (6147) 
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Работна книшка . издадена од Скопје на име Дими-
трија Ангеловски, Скопје. (6148) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Татијана 
Трајковска, Скопје. (6149) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Брани-
слав Стојковиќ, Скопје. (6150) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Јовица 
Николовски, Скопје. (6151) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Тања 
Лековска Стоицовска, Скопје. (6152) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Олгица 
Кузаревска, Скопје. (6153) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Анѓе-
лина Ѓорѓиевска, Скопје. ' (6154) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Кемаиљ 
Шаќиров, Скопје. (6155) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Алек-
сандар Иљовски, Скопје. (6156) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Шабан 
Сулејмани, Скопје. (6157) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Стефка 
Столанова, Скопје. (6158) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Лилјана 
Ристовска, Скопје. (6159) 

Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ „Борис Ки-
дрич" - Скопје на име Нијази Зендели, Скопје. (6160) 

Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ „Борис Ки-
дрич" - Скопје на име Алит Зендели, Скопје. (6161) 

Бр. 3212 Книшка за повластен превоз на воен инва-
лид, издадена од Министерството за труд и социјална 
политика на име Расим Хоџиќ, Скопје. (6162) 

Пасош бр. 836334/96 издаден од ГУВР - Скопје на 
име Кардовиќ Мирсад, ул .„Б. Стевковски“ згр. 17/3/2, 
Скопје. (5915) 

Пасош бр. 736416/95 издаден од УВР - Тетово на име 
Нухман Бариша, с. Отушиште, Тетово. (6162) 

Пасош бр. 400272/94 издаден од УВР - Тетово на име 
Хамим Мустафи, с. Ново Село 2, Тетово. (6163) 

Пасош бр. 315472/93 издаден од УВР - Гевгелија на 
име Игорчо Јовановски, Богданци, Гевгелија (6096)' 

Пасош бр. 152341/93 издаден од УВР - Скопје на име 
Абдураман Емини, с. Студеничани, Скопје (6097) 

Пасош бр. 35^210/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Иванка Трпковска, ул. 853 бр. % кол. Идризово, 
Скопје ' - (6098) 

Пасош бр. 208324/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Мухарем Ферати, уд. Јајце бр. 89-а, Скопје (6099) 

Пасош бр. 52359/93 издаден од УВР - Кичево на име 
Османи Сулејман, с. Г. Страгомишта, Кичево (6100) 

Пасош бр. 283948/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Сами Ибиш, ул. 11 бр. 22, Скопје (6101) 

Чекови Од тековна сметка бр. 24901-54 чековите од 
бр. 3119998 до 3120005 и 3142063 издадени од Комерци-
јална Банка АД Скопје на име Луиза Христова, Скопје 

(6102) 
Чекови од тековна сметка бр. 40679-91, чековите бр. 

1010563 и 1010564, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Нове Трајкоски, Скопје (6103) 

Чекови од тековна сметка бр. 22055-04, Чековите 
бр. 12173052 и 12273051, издадени од Стопанска банка 
АД Скопје на име Иванка Трпковска, Скопје (6104) 

Чекови од тековна сметка бр. 115247-13, чекот бр. 
2251699 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Ѓорѓија Димчевски, Скопје (6105) 

Чекови од тековна сметка бр. 14106/50, Чековите 
бр. 1914818 и 1914817, издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Славчо Тасевски, Скопје (6106) 

Пасош бр. 482077/94 објавен во Сл. весник на 
Р.Македонија бр. 56/96 под реден број 5131 се сторнира, 
издаден-а од УВР - Скопје на име Миле Божиновски, 
ул. „Франц Лист" бр. 35 б, Скопје. (6141) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 
Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-

мација на претпријатието со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93), Акционерското друштво во 
мешовита сопственост Земјоделско индустриски Ком-
бинат „Кочанско поле“ - Кочани, објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА 

НА СВОИТЕ ПРАВА 
1. АД во мешовита сопственост ЗИК „Кочанско по-

ле“ - Кочани ѓи повикува поранешните сопственици и 
нивните правни наследници, државјани на Република 
Македонија, доколку имаат побарувања да ги пријават 
истите во рок од 60 дена од денот на објавувањето на 
овој огласи 

2. Седиштето на АД ЗИК „Кочанско поле“ - Ко-
чани се наоѓа на ул. „Штип - Пет“ бб - Кочани. 

3. Пријавите да се достават до АД ЗИК „Кочанско 
поле“ - Кочани до Агенцијата на РМ за трансформа-
ција на претпријатието со општествен капитал на посе-
бен образец пропишан од Агенцијата. 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(Службен весник на Р. Македонија“ бр. 38/93) и член 4 
од Законот за трансформација на претпријатијата и 
задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со 
земјоделско земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 19/ 
96), Земјоделската задруга „СЛОГА“ с. Софилари -
Штип, објавува 

ОГЛАСИ 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА 

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. Земјоделската задруга „СЛОГА“ с. Софилари -
Штип, ги повикува поранешните сопственици и нирните 
правни наследници, државјани на Република Македо-
нија, кои имаат побарувања на свои имоти од претпри-
јатието, во рок од 60 дена да ги пријават. Рокот тече од 
денот на објавуваното на огласот. 

2. Пријавуваната се вршат на посебен образец про-
пишан од Агенцијата на Република Македонија, кој 
истовремено се доставува до Агенцијата на Република 
Македонија во Скопје на ул. „Илинден“ бб и до Земјо-
делската задруга „СЛОГА“ с. Софилари - Штип, ул. 
„Иво Лола Рибар“ бр. 84/86 Штип. 

(2066) 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал, ДОО „За-
става АГП" - Охрид 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијава на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 19.04.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатијата ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управуваното. 
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Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „15-ти Корпус“ бр. 
89 во време од 8 до 12 часот. 

^ ^ ^ (2063) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „Скоп-
ски пазар“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата н|1 Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 21.11.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на. претприја-
тието во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатијата ќе се из“врши 
со: продажба на претпријатијата на трети лица кои го 
преземаат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лида ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на бул. „Гоце Делчев“ 11/ 

II кат во време од 12 до 15 часот. 
(2064) 

Врз основа на член. 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, Претприја-
тието за метални и керамички производи Инекс А.Д. 
„Езерка" - Охрид 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 1.11.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатијата ќе се изврши 
со: претворање на побарувањата на доверителите во 
траен влог и пренесувано на остатокот на општестве-
ниот капитал на АРМТПОК. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „15-ти Корпус“ бр. 
21 во време од 1000 до 1400 часот. 

^ ^ ^ (2065) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претприајтијата со општествен капитал ОП ДИП 
„ПРЕСПА“ - РЕСЕН 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 21. 11. 1996 
година, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: претворање на побарувањата на доверителите во 
траен влог. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лида ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Корчуланска" бб 
во време од 1300 до 1500 часот. 

2084 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 17 од Законот за Трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал ДОО 
„ЛАМБРОС-ПРЕСПАТРАНС" Ресен Објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 
З А КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ СО ПОПУСТ 

1. Предмет на продажба на овој повик се 2221 акција 
со вкупна вредност 222.169 ДЕМ. 

Вредноста на една акција изнесува 100 ДЕМ. 
2. Право на купување на акции со попуст имаат: 
- работниците кои во ДОО „ЛАМБРОС-ПРЕСПА-

ТРАНС" Ресен непрекинато работеле најмалку 2 го-
дини пред донесувањето на Одлуката за трансформа-
ција, 

- лицата чиј работен однос престанал во ДОО 
„ЛАМБРОС-ПРЕСПАТРАНС" Ресен, а кои во него 
работеле непрекинато 2 години, 

- пензионирани работници кои во ДОО „ЛАМ-
БРОС-ПРЕСПАТРАНС" Ресен непрекинато работеле 
најмалку 2 години. 

Правото на купувано на акции со попуст може да се 
користи еднократно и тоа само во едно претпријатие. 

3. Вработените и други лица кои имаат право да 
купат акции со попуст, попустот го користат индивиду-
ално и тоа 30% од номиналната вредност на акцијата 
како основен попуст зголемен за 1% за секоја полна 
година работен стаж во претпријатието! 

Износот на купените акции со попуст не може да го 
надмине износот од 25.000 ДЕМ. 

4. Акциите што се купуваат со попуст се достапни за 
сите корисници на попустот под еднакви услови. 

Вкупниот број на акции што се купуваат со попуст се 
дели подеднакво на сите лица што ќе запишат акции. 

5. Плаќањето на акциите со попуст ќе се врши ме-
сечно во рок од 5 години со грејс период од 2 години 
сметано од денот на продажбата. 

6. Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши 
врз основа на посебно решение издадено од страна на 
ДОО „ЛАМБРОС-ПРЕСПАТРАНС" Ресен по прет-
ходно поднесена писмена изјава од купувачот во која 
покрај податоците за купувачот ќе го назначи износот 
на акциите кој што има намера да ги купи. 

7. Купувачите на акции со попуст имаат права 
потврдени со закон. 

8. Рокот за запишувано на акциите со попуст изне-
сува 15 дена од денот на објавуваното на повикот. 

9. Поблиски информации во врска со продажбата на 
акции со попуст можат да добијат секој работен ден во 
Управата на ДОО „ЛАМБРОС-ПРЕСПАТРАНС" Ре-
сен, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 5. 

ОБЈАВИ 
Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и соци-
јална политика 

О Б Ј А В У В А 
Платата по работник која претставува основица за 

пресметувано на даноците и придонесите од плата за 
месец ноември 1996 година не може да изнесува по-
малку од утврдената по одделни гранки и тоа: 

шифра гранка основица 

0101 Електростопанство 7.922 

0102 Производство на јаглен 5.050 
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0105 Производство на нафтени деривати 9.157 

0106 Производство на железна руда -

0107 Црна металургија 4.672 

0108 Производство на руди на обоени метали 5.025 

0109 Производство на обоени метали 8.719 

0110 Преработка на обоени метали 6.440 

0111 Производство на неметални минерали 
(без градежен материјал) 4.099 

0112 Преработка на неметални минерали 
(без градежен материјал) 3.932 

0113 Металопреработувачка дејност 4.482 

0114 Машиноградба 5.958 

0115 Производство на сообраќајни средства 4.144 

0117 Производство на електрични машини и 
апарати 4.757 

0118 Производство на базни хсм. производи 5.795 

0119 Преработка на хемиски производи 8.617 

0120 Производство на камен, чакал и песок 5.561 

0121 Производство на градежен материјал 9.147 

0122 . Производство на режана граѓа и плочи 5.805 

0123 Производство на финални произв. од дрво 3.460 

0124 Производство и преработка на хартија 4.089 

0125 Производство на текстил, предива и ткаен. 3.692 

0126 Произв. на готови текстилни производи 3.493 

0127 Производство на кожа и крзно 3.678 

0128 Произв. на кожни обувки и галантерија 3.011 

0130 Производство на прехранбени производи 6.638 

0131 Производство на пијалоци 8.206 

0132 Производство на добиточна храна 5.815 

0133 Производство и преработка на тутун 6.696 

0134 Графичка дејност 4.946 

0135 Собирано и примарна преработка на 
индустриски отпадоци 5.045 

0139 Производство на разновидни производи 8.201 

0201 Земјоделско производство 4.799 

0202 Земјоделски услуги 6.997 

0203 Рибарство 4.586 

0300 Шумарство 5.269 

0400 Водостопанство 5.839 

0501 Високоградба 4.053 

0502 Нискоградба и хидро градба 4.979 

0503 Инсталатерски и завршни работи во 
градежништвото 3.817 

0601 Железнички сообраќај 6.541 

0604 Воздушен собраќа ј 10.148 

0605 Друмски сообраќај 4.971 

0606 Градски сообраќај 6.590 

0608 Претоварни услуги -

0609 ПТТ услуги и врски 8.188 

0701 Трговија на мало 5.088 

0702 Трговија на големо 8.038 

0703 Надворешна трговија 4.323 

0801 Угостителство 4.909 

0802 Туристичко посредување 6.332 

0901 Занаетчиски услуги и поправки 5.339 

0902 Лични услуги и услуги на домаќинство 3.726 

1001 Уредување на населби и простори 6.528 

1002 Станбена дејност 8.435 

1003 Комунална дејност 6.102 

1101 Банкарство . 7.275 

1102 Осигурување на имоти и лица , 12.277 

1103 Услуги во областа на прометот 9.695 

1104 Просктир. и сродни техн. услуги 5.153 

1105 Геолошки истражувања 6.235 

1106 Истражувачко развојна работа 
(освен научно истражувачка) 5.303 

1109 Деловни услуги 10.471 

1201 Образование 5.918 

1202 Научно истражувачка дејност 6.713 

1203 Култура, уметност и информации 6.269 

1204 Физичка култура и спорт 5.587 

1301 Здравствена заштита 6.481 

1302. Општествена заштита на децата и 
младината и социјална заштита 4.958 

1401 Органи на државна власт,' единици на 
локалната самоуправа и други облици 6.412 

1402 Самоуправни интересни заедници 6.596 

1403 Здруженија 9.049 

1404 Политички партии, општествени организации, 
здруженија и други организации 8.494 

Министер; 
Насер Зибери, с. р. 

Врз основа на членот 12 од Законот за персоналниот 
данок од доход („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 80/93, 3/94 и 70/94), Министерството за 
труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

Просечната месечна нето плата по работник во Ре-
публиката за месец ноември 1996 година која се приме-
нува за аконтативно пресметување на персоналниот да-
нок од доход изнесува 9.000,00 денари. 

Министер, 
Насер Зибери, с. р. 
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. Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 80/93), Заводот за статистика го утврдува и објавува 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

1996 ГОДИНА 
Кумулативното намалување на цените на мало во 

Република Македонија во периодот јули-ноември 1996 
година, во однос на просечните цени на мало во првото 
полугодие 1996 година изнесува - 0.3%. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с. р. 
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