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

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

Среда, 14 август 1996 
Скопје 

Број 41 Год.LII 

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

878. 
Врз основа на член 103, став 2 од Законот за јавни 

патишта („Службен весник на РМ“ бр. 26/96), Владата 
на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УПО-
ТРЕБА НА ДЕЛНИЦИТЕ ОД АВТОПАТ ВО РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА ВОЗИЛАТА РЕГИ-
СТРИРАНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (СО 

ДОМАШНА РЕГИСТРАЦИЈА) 

Член 1 
За употреба на делниците од Автопат во Република 

Македонија се плаќа надоместок за возилата регистри-' 
рани во Република Македонија (возила со домашна ре-
гистрација), според категоријата на возилата и должи-
ната на делницата што се користи. 

Член 2 
Висината на надоместокот за употреба на Автопат 

за возилата регистрирани во Република Македонија 
(возила со домашна регистрација) се утврдува врз ос-
нова на малопродажната цена на литар гориво МБ-98, а 
се наплатува во денари, во следните износи: 

I Категорија - моторни возила со две осовини и 
висина до 1,3 м. кај предната осовина на возилото (пат-
нички возила), за делниците: 
- Куманово - Миладиновци или обратно 0,750 литри 
- Скопје - Петровец 
- Петровец - Т. Велес 
- Т. Велес - Градско 
- Скопје - Миладиновци 
- Тетово - Гостивар 

0,540 
1,100 
0,900 
0,540 
0,900 

- Петровец - Т. Велес 
- Т. Велес - Градско 
- Скопје - Миладиновци 
- Тетово - Гостивар 

1,650 
1,350 , 
0,800 
1,350 

III Категорија моторни возила со две и три осовини 
и висина поголема од 1,3 м. кај предната осовина на 
влечното возило (товарни возила и автобуси), за делни-
ците: 
- Куманово - Миладиновци или обратно 2,250 литри 
- Скопје - Петровец 
- Петровец - Т. Велес 
- Т. Велес - Градско 
- Скопје - Миладиновци 
- Тетово - Гостивар 

1,620 
3,300 
2,700 
1,620 
2,700 

IV Категорија - моторни возила со повеќе од три 
осовини и висина поголема од 1,3 м. кај предната осо-
вина на возилото (товарни возила со приколки-шле-
пери), за делниците: 

- Куманово - Миладиновци или обратно 4,500 литри 
- Скопје - Петровец 
- Петровец - Т. Велес 
- Т. Велес - Градско 
- Скопје - Миладиновци 
- Тетово - Гостивар 

3,240 
6,600 
5,400 
3,240 
5,400 

II Категорија - моторни возила со повеќе од две 
осовини и висина до 1,3 м. кај предната осовина на 
возилото (патнички возила со приколка и комби-во-
зила), за делниците: 
- Куманово - Миладиновци или обратно 1,130 литри 
- Скопје - Петровец “ “ 0,800 “ 

Член 3 
Висината на надоместокот за употреба на Автопат 

се пресметува во денари со множење на количините од 
член 2 со малопродажната цена на литар гориво Мб-98, 
а усогласувањето се врши најдоцна во рок од 5 дена по 
промена на малопродажната цена на горивото. 

Член 4 
При пресметување на износите на надоместокот се 

врши заокружување на износите од 1,00 до 4,99 денари 
на 5,00 денари, износите од 5,00 до 9,99 денари на 10,00 
денари.к 

Член 5 
Усогласувањето на надоместокот со малопродаж-

ната цена на горивото го врши Фондот за магистрални 
и регионални патишта. 

Член 6 
Имателите на моторните возила можат да извршат 

претплата за употреба на наведените делници од Авто-
пат на начин и услови што со посебен акт ги утврдува 
Фондот за магистрални и регионални патишта. 

Член 7 
Средствата кои се остваруваат со наплата на надо-

местокот утврден со оваа одлука, се приход на Фондот 
за магистрални и регионални патишта и се уплатуваат 
на посебна сметка во Заводот за платен промет. 

Член 8 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

ањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 23-2161/1 
29 јули 1996 година 

Скопје 

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

879. 
Врз основа на член 102, став 1 од Законот за јавни 

патишта („Службен весник на РМ“, бр. 26/96) и член 45 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК 
ЗА ПАТНИ МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

ШТО ПОДЛЕЖАТ НА РЕГИСТРАЦИЈА 
Член 1 

Со оваа одлука се Утврдува висината на годишниот 
надоместок (во натамошен текста надоместок) што го 
плаќаат имателите на патни моторни и приклучни во-
зила што подлежат на регистрација, за користење на 
патот во зависност од влијанието на возилото врз оште-
тување на патот. 
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Член 2 
Влијанието на возилото врз оштетување на патот се 

изразува во литри гориво МБ-98, а се наплатува во 
денарска противвредност, во зависност од видот на во-
зилото и тоа: 

б) Автобуски приколки, број на седишта: 

1. Патнички возила: 
- 900 смЗ 

- 901 - 1350 смЗ 
- 1351 - 1800 смЗ 
- 1801 - 2500 смЗ 
- 2501 - 3150 смЗ 
- 3150 - смЗ 

20,00 литри 
29,20 44 

.42,00 44 

56,00 “ 
83,60 “ 

111,20 44 

1а. Патничките возила кои се преуредени за погон на 
плин, освен надоместокот од оваа точка, плаќаат до-
полнителен надоместок во висина од 23,5 литри, а 
такси-возилата 4- 67 литри. 

2. Моторцикли: 
- 125 смЗ 

- 126 - 250 смЗ 
- 251 - 500 смЗ 
- 501 - 1000 смЗ 
- 1001 - смЗ 

3. Товарни возила: 

3,50 литри 
6,30 “ 

, 8 ,20 “ 
11,80 “ 
14,40 “ 

Камиони, камионети и комби-возила 
10 КМ ( 
20 КМ ( 1,1 -
30 КМ ( 2,1 -
40 КМ ( 3,1 -
50 КМ ( 4,1 -
60 КМ ( 5,1 -
70 КМ ( 6,1 -
80 КМ ( 7,1 -
90 КМ ( 8,1 -

100 КМ ( 9,1 -

1,0 т. 
2,0 т. 
3,0 т. 
4,0 т. 
5,0 т. 
6,0 т. 
7,0 т. 
8,0 т. 
9,0 т. 

10,0 т. 

- 11 
- 2 1 
- 31 
- 41 
- 51 
- 61 
- 71 
- 81 
- 91 
- 101 - 110 КМ (10,1 - 11,0 т. 
- 111 - 120 КМ (11,1 - 12,0 т. 
- 121 - 130 КМ (12,1 - 13,0 т. 
- 131 - 140 КМ (13,1 - 14,0 т. 
- 141 - 150 КМ (14,1 - 15,0 т. 
- за секои 10 КМ (1,0 т.) преку 
150 КМ (15,0 т.) 

4. Автобуси, комбибуси: 
Број на седишта: 
- 9 седишта 
- 30 “ 
- 45 “ 
- по седиште 

5. Работни возила: 
- по возило 

6. Приклучни возила: 
а) товарни приколки со носивост: 

- 10 КМ (до - 1,0 т.) 
20 КМ (1,1 -
30 КМ (2,1 -
40 КМ (3,1 -
50 КМ (4,1 -
60 КМ (5,1 -
70 КМ (6,1 -
80 КМ (7,1 -
90 КМ (8,1 -

33,90 литри 
111,20 44 

166,40 44 

3,70 44 

8,30 литри 

- И -
- 2 1 -

- 31 -
- 41 -
- 51 -
- 6 1 -
- 71 -
- 8 1 -
- 91 - 100 КМ (9,1 - 10,0 т.) 
- за секои 10 КМ (1,0 т.) преку 
100 КМ (10.0 т.) 

2,0 т.) 
3,0 т.) 
4,0 т.) 
5,0 т.) 
6,0 т.) 
7,0 т.) 
8,0 т.) 
9,0 т.) 

- 9 седишта 
- 30 u 

- 45 “ 
- по седиште 

в) Работни приколки 

7. Влечни возила: 
' а) Трактори: 

- 20 KW (27,2 КЅ) 
- 21 - 30 KW (28,6 - 40,8 КЅ) 
- 31 - 47 KW (42,1 - 63,9 КЅ) 
- преку 47 KW (63,9 КЅ) 

25,90 литри 
86,40 44 

129,60 44 

2;90 “ 
4,8 литри 

10,00 литри 
12,80 44 

15,50 44 

19,20 44 

со носивост: 
25,60 литри 
50,40 
75,20 

109,30 
143,40 
177,40 
211,50 
251,70 
291,90 
332,00 
387,20 
442,40 
497,60 
552,80 
608,80 

55,20 

— - 7.0 KW ( 95,2 КЅ) 208,00 литри 
- 71 -- 80 KW ( 96,5 - 108,8 КЅ) 222,30 “ 
- 8 1 -- 90 KW (110,1 - 122,4 КЅ) 236,60 “ 

- 91 - 100 KW (123,7 - 136,0 КЅ) 251,00 литри 
- 101 - 110 KW (137,3 - 149,6 КЅ) 278,60 “ 
- I l l - 120 KW (150,9 - 163,2 КЅ) 306,20 “ 
- 121 - 130 KW (164,5 - 176,8 КЅ) 333,80 44 

- 131 - 140 KW (178,1 - 190,3 КЅ) 361,40 “ 
- 141 - 150 KW (191,7 - 203,9 КЅ) 389,00 “ 
- 151 - 160 KW (205,3 - 217,5 КЅ) 420,30 “ 
- 161 - 170 KW (218,9 - 231,1 КЅ) 451,60 “ 
- 171 - 180 KW (232,5 ~ 244,7 КЅ) 482,90 “ 
- 181 - 190 KW (246,1 - 258,3 КЅ), 514,20 “ 
- 191 - 200 KW (259,7 - 271,9 КЅ) 545,40 “ 
- 201 - 210 KW (273,3 - 285,5 КЅ) 580,40 “ 
- 211 - 220 KW (286,9 - 299,1 КЅ) 615,40 “ 
- 221 - 230 KW (300,5 - 312,7 КЅ) 650,40 “ 
- 231 - 240 KW (314,1 - 326,3 КЅ) 685,40 “ 
- 241 - 250 KW (327,7 - 339,9 КЅ) 720,40 “ 
- 251 - 260 KW (341,3 - 353,5 КЅ) 755,20 “ 
- за секои 1-10 KW (1,4 - 13,6 КЅ) 
преку 260 KW (353,5 КЅ) 35,00 “ 
в) Товарни полуприколки 100,00 

8. За специјални возила: 
99,60 литри - за секое возило 99,60 литри 

16,60 литри 
33,10 
49,70 
72,80 
96,00 

119,20 
142,40 
167,80 
193,20 
218,60 

25,40 

9. Комбинирани возила: 
- за секои 10 КМ (1,0 т.) носивост по 25,60 литри 
- за секое патничко седиште уште по 3,70 “ 

Член 3 
Висината на годишниот надоместок се пресметува 

во денари со множење на количините од член 2 со 
малопродажната цена на литар гориво МБ-98, а усогла-
сувањето се врши најдоцна во рок од 5 работни дена по 
промена на малопродажната цена на горивото. 

Усогласувањето го врши Фондот за магистрални и 
регионални паишта. 

Член 4 
При пресметување на износите на надоместокот се 

врши заокружување на износите од 1,00 до 4,99 денари 
на О,ОО денари и износите од 5,00 до 9,99 денари на 10,00 
денари. 

Член 5 
Имателите на моторни и приклучни возила плаќаат 

надоместок пред поднесување барање за регистрација, 
односно за продолжување на важноста на регистраци-
јата во еднократен износ однапред за 12 месеци, опфа-
ќајќи го месецот во кој се врши регистрацијата, од-
носно продолжување на важење на регистрацијата. 

Надоместокот се уплаќа во Заводот за платен про-
мет или во овластена организација за вршење технички 
преглед. 
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Член 6 
Имателот на моторни возила кои привремено ги ре-

гистрираат возилата за време покусо од 12 месеци, пла-
ќаат сразмерен дел од надоместокот. 

Член 7 
Претпријатијата од јавниот патен сообраќај за реги-

стирано моторно и приклучно возило што врши меѓуна-
роден сообраќај, имаат право да бараат враќање на 
уплатениот износ сразмерно за времето што моторното 
и приклучното возило го поминало во странство. Вра-
ќањето на уплатениот надоместок од став 1 на овој 
член, се врши по утврдена методологија врз основа на 
доставено барање со приложен доказ за времето што 
моторното и приклучното возило го поминале во стран-
ство и доказ за уплатениот надоместок за патишта. 

Барањето се доставува до Фондот за магистрални и 
регионални патишта. 

Член 8 
Со влегување во сила на оваа одлука, престанува да 

важи Одлуката за определување на висината и начинот 
на плаќање на надоместоците за употреба на јавните 
патишта што се плаќаат при регистрација на моторните 
и приклучни возила („Службен весник на РМ“ бр. 84/ 
92). 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-2160/1 
29 јули 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 9, став 1 од Законот за јавни 
патишта („Службен весник на РМ“ бр. 26/96) и член 45 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ 
И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за утврдување на магистралните и 
регионалните патишта во Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 54/94 и 60/95), се врши 
следната измена и дополнување: 

- во точката 1, под Б - Регионални патишта, зборо-
вите „Р-417 Ботун-Брежани-Железнец" се заменуваат 
со зборовите „Р-417 Брежани-Железнец". 

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

Бр. 23-2254/1 
29 јули 1996 година 

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

881-
Врз основа на член 55, став 3 од Законот за царините 

(„Службен весник на РМ“, бр. 2(У93 и 63/95) и член 45 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУ-
ВАЊЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ 

ОД ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 

1. Во Одлуката за одредување на преференцијални 
царински стапки за увоз на одредени производи од зем-
јите во развој („Службен лист на СФРЈ“ бр. 68/88,5/90 и 
55/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 27/92, 34/94,36/95 и 
57/95), во точка 2-а по зборот „Херцеговина“, зборо-
вите „и Хрватска“ се бришат. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, а ќе се применува од 15.08.1996 
година. 

Бр. 23-2238/1 
29 јули 1996 година 

Скопје 

Потпретседател на Владата 
на Република Македонија, 

д-р Љубе Трпески, с.р. 

882. 
Врз основа на член 9 од Законот за цивилните инва-

лиди од војната („Службен весник на СРМ“ бр. 33/76, 
25/79, 11/81, 4/85/12/89, 17/91 и 38/91), министерот за 
груд и социјална политика, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС 
НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИД-
НИНА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈ-

НАТА 

1. Месечните износи на цивилната инвалиднина на 
цивилните инвалиди од војната за месеците јули, август 
и септември 1996 година се определуваат од основата 
која се утврдува во висина на просечната месечна нето 
плата остварена во Републиката во претходното триме-
сечје од 8.800,00 денари и изнесуваат 

I група 
II група 

III група 
IV група 
V група 

4.400,00 денари 
3.520,00 денари 
2.816,00 денари 
2.200,00 денари 
1.760,00 денари 

Износите на цивилната инвалиднина во точката 1 на 
оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на 
просечната месечна нето плата во Републиката во пе-
риодот април-јуни 1996 година, објавени од страна на 
Републичкиот завод за статистика. 

2. Месечните износи на висината на цивилната инва-
лиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците 
април, мај и јуни 1996 година конечно се определуваат 
од основата која се утврдува на просечната месечна 
плата остварена во Републиката во периодот јануари, 
февруари и март 1996 година од 8.571,00 денари и изне-
суваат: 

I група 4.285,50 денари 
II група 3.428,00 денари 

III група 2.743,00 денари 
IV група 2.143,00 денари 
' V група 1.714,00 денари 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија. 

Број 10-3753/96 
5 август 1996 година 

Скопје Министер, 
Насер Зибери, с.р. 



Стр. 2530 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 август 1996 

883. 
Врз основа на член 49 од Законот за данокот од 

добивка („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 80/93, 33/95 и 43/95), министерот за финансии доне-
сува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
И УПЛАТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ ОД ДОБИВКА И 
СПРЕЧУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

ИЛИ ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пресметување и 

уплатување на данокот од добивка и спречување на 
двојното ослободување или двојното оданочување 
(„Службен весник на РМ“, бр. 19/94, 25/94 и 13/95), во 
член 7, став 1, точка 7, се брише. 

Точката 8, која станува точка 7, се менува и гласи: 
„7) износот на средствата вложени од добивката за 

намените утврдени во член 35 од Законот, што се дока-
жува со поднесување на соодветна документација од 
надлежните министерства“. 

Точките 9 и 10 стануваат точки 8 и 9. 

Член 2 
Во образецот „ДБ" - Даночен биланс за периодот од 

до 19-—година, во колоната: „Елементи“, 
во редниот број 15-в, зборовите: „заштита на живот-
ната средина и на природата и за меѓународен спорт“, 
се заменуваат со зборовите: „намените утврдени со-
гласно член 35 од Законот“. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 08-6649/1 Министер за финансии, 
27 јуни 1996 година д-р Таки Фити, с.р. 

Скопје 

Огласен дел 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6681/ 

96 на регистарска влошка бр. 1-55941-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за производство, 
промет и услуги „ЕВРОПАК 95" д.о.о. увоз-извоз бул. „Илинден“ бр. 
9, Скопје. 

Се брише Наумовски Блаже, се запишува Петковски Тони. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6681/96. (6391) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6279/ 
96, на регистарска влошка бр.1-50366Ч)-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на седиште на Претпријатието за производство, 
трговија и промет на стоки и услуги ,,ИВОКО" Д.О.О, експорт-импорт 
ул. „Антоние Грубишиќ" бр. 2, Скопје. 

Се менува седиштето и од сега ќе гласи: на ул. „Ѓорѓи Димитров“ 
ламела 1 локал 2 Трговски Центар - Кисела Вода, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6279/96. (6392) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4332/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-7904-0-0-0, го запиша во судскиот реги-

стар проширувањето на дејноста на Претпријатието за надворешен и 
внатрешен промет на големо и мало „АЉБУЉЕНА" ц.о. с. Отља 
Куманово. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 011320, 011390, 
011710, 011741, 011832, 011941, 012321, 012322, 012810, 013021, 013010, 
013041, 013042, 013050, 013121, 011010, 011091, 011093, 011099, 01119, 
011292, 011299, 012421, 012429, 011315, 0120201, 012013. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4332/96. (6393) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6623/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67582-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на „АВТОПРОГРЕС ТЕМНИ“ д.о.о. ,за прои-
зводство и промет на мебел, опрема, алати и автоделови, увоз-извоз 
ул. „Илинденска“ бб, Тетово. 

Основач на друштвото е Автопрогрес од Тетово. 
Дејности: 011313, 011314, 011319, 011320, 011390, 011410, 011411, 

011419, 011420, 011500, 011520, 011527 , 011590, 011700, 011940, 012320, 
070111, 070112 , 070113 , 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, 0900Ш, 0901Ш, 090111, 
090120, 090122 , 090130, 090133 , 090139 , 090189, 110301, 010302, 110303, 
11304, 110309, 110901, 110909, 110902, 010302, 070310, 070320 

Друштвото во правниот промет ќе настапува во свое име и за 
своја сметка, а ќе одговара со целокупниот свој имот 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет е Ѓорѓески Миодраг, директор без ограничувана. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 6623/96. (6394) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 6187/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-44525-0-0-0, ја заниша во судскиот 
регистар промената на седиште на Претпријатието за производство, 
транспорт, трговија и услу,ги „ЕКСИМ-ИМПЕКС“ експорт-импрот 
Д.О.О. ул. ,,Едвард Кардељ" бр. 27, Скопје 

Претпријатие за производство, транспорт, трговија и услуги ,.ЕК-
СИМ-ИМПЕКС" експорт-импорт д.о.о. ДТЦ Мавровка лам. Ц III 
спрат бр. 14. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 6187/96 (6395) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Сре1 бр 6758/ 
96, на регистарска влошка бр 1-2661-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар усогласувањето и запишувањето на акционерс ки клин км на 
..ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" ад за промет на с т к и и ус : т и на Iпасмо и ма.т 
Н.о ул ..Перо Паков“ бб, СКОПЈС. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срп бр 67^8/96 (6^96) 

Окружниот стопански суд во Скои|е, со решенпеи) Сре1 бр 621 I/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-9727-0-0-0. |а запиша во СУДСКИОТ ре-
гистар промената на ,.СПЕКТАРТЕРМО" д о о ?а и шсдувам,с на I ра-
денко занаетчиски работи ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр. 33, Скопје. 

Се менува седиштето на претпријатието и од сега ќе гласи ул 
„Коале" бр. 165, Скопје. Ј 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6211/%. (6397) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 5930/ 
% на регистарска влошка бр. 1-18780-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на назив на Услужното, прометно, производно прет-
пријатие извоз-увоз „ЈОВЕ-ТРЕЈД" Д.О.О. ул. „Јане Сандански“ бр. 
58-2/3, Скопје. 

Промената на деловно седиште на претпријатието на ул. ,.Јане 
Сандански“ бр. 58-2/3, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 5930/96 (6491) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 7066/ 
96, -на регистарска влошка бр. 1-67597-0-0-0, го заниша во судскиот 

регистар основаното во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство и трговија „АГО-ТРЕЈД" увоз-извоз со д.о.о ул ..Мито 
Хаџивасилев Јасмин“ бр. 48, Скопје. 

Дејности: производство, трговија, откуп, промет со стоки и увоз-
извоз 013080, 011920, 011212, 012321, 011941, 011949, 012421, 020111, 
02012, 020131, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 07013, 070131, 070132, 070140, 07022, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225 , 070226, ПОЗО, 1103009, 070229 , 070240, 070260, 
070230, 070250, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07021, 070211. 
070212, 070213, 070214, 070219, 0801, 080121, 080122, 080190, 110909, 
110109, 070310, 070320, посредување во промет на стоки и услуги на 
домашен и странски назар, застапување и консигнација, складишта, 
извоз и увоз на стока со малограничен промет со Албанија, Грција, 
Бугарија и СРЈ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 7066/96. (6492) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 6639/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-7884-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на назив, седиште, проширување на дејност и лице 
за застапување на Претпријатието за трговија на големо и мало инжи-
Јверинг и увоз-извоз „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК" ц о ул. „Маркс-Ен-
гелс" бр. 1-8/2, Скопје. 

Новото седиште се менува и во иднина ќе гласи „ГОРЕЊЕ СЕР-
ВИС“ - електроника - Претпријатие на големо и мало инжињеринг 
увоз-извоз ц.о. ул. „Партизански одреди“ бр 70а, СКОПЈС 

Дејноста се проширува во внатрешен промет со 011710, 011721, 
011722, 011723, 011742, 011741, 011743, 011749, 090138, 090131. 090П2, 
110903 

Се брише досегашниот истаиник Снежана Пановска - дирсмор 
се запишува 'нов застапник Александар Пановски - директр со нео-
граничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срс! . бр 0(п9/9(т (6493) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7313/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67644-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишување на право 
за вршење надворешно трговски промет на Претпријатието за градеж-
ништво, проектирање и технички услуги „БАБУНА-ГРАДБА" д.о.о. 
експорт-импорт ул. „Андон Шурков“ бр. 40, Титов Велес. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 12.06. 1996 
год., а основач е Дане Димовски од Титов Велес. 

Дејности: 01201, 012202, 012203, 012621, 012321, 012322, 012323, 
012611, 012612 , 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 
012699, 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 060501, 
060502, 060503 , 060601, 060602 , 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214. 070219, 070221, 
070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070227,' 070229-/070230, 070240, 
070250, 070260, 080121, 080122 , 080129, 080190, 080201, 110303, 110309, 
110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110406, 110611, 011905, 110909, 
070310, 070320, откуп и продажба на земјоделски производи и сточар-
ски производи, лековити билки, шумски плодови, водоземци, печурки, 
моторни возила, недвижности и друго, меѓународна шпедиција, меѓу-
народен транспорт на стока и патници, услуги на меѓународниот тран-
спорт на стока и патници, туристички услуги, застапување на странски 
правни и физички лица, консигнациона продажба, реекспорт, мало-
граничен промет со Југославија, Бугарија, Грција и Албанија. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието е Дане Димов-
ски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7313/96 (6465) 

Окружниот стопански суд во Скопје, сог решението Срег. бр. 6590/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-66745-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за трговија и услуги 
„ВЕНЕРА-77" Д.О.О. бул. „Јане Сандански“ бр. 92/1-2, Скопје. 

Да се брише Драгица Кузмановска, директор на претпријатието 
без ограничување, да се запише Венера Ќузмановска, директор на 
претпријатието без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6590/96. (6466) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7269/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-55561-0-0-0, го заниша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Здравствената организација 
аптека „ХЕДЕРА" ц.о. Трговски Центар Буњаковац, локал броЈ 19, 
Скопје. 

Дејности: 070129, 13016, 130160, 070129, промет со лекови на мало 
и поединечна изработка на лекови по рецсптури, останати непрехран-
бени производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7269/96 (6467) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7042/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-34379-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената пристапу ваил на основачи во „Ординација по оп-
шта медицина со домашно лекување, Андоновска Мирјана д-р на ме-
дицина“ д.о.о. ул. „Христофер Жефаровиќ" бб Скопје. 

Во претпријатието пристапуваат основачите: Барбарова-Мирчев-
ска Ана и Глигоровски Иван, двајцата од Скопје на ден 04 06. 1996 
год 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7042/96. (6468) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 7219/ 
96, на рс1истарска влошка бр 1-67613-0-0-0, го запиша во судскиоч 
регистар основањето на Градежното претпријатие .,ИМПЕКСЕЛ ИН-
ЖЕНЕРИНГ д о о бул. ..АВНОЈ“ бр 40/11-7, Скопје 

Основач Калин Јовиќ од Скоп|с 
ДЕЈНОСТИ: 050100, 050201 050203, 050209. 050301. 050302 070111 

070112 0701 П, 070114. 070121. 070122, 070123, 070124, 070125. 070126 
070127 , 070128 , 070129 . 070131, 070132, 070140 , 070150 , 070211, 0702Р 
070213, 070214, 070219, 070221. 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, I10309, 110404, 
110909, 070310, 070320, посредуваа и застапување во прометот со сто-
ки и услуги, реекспорт, меѓународна шпедиција, изведување на инве-
стициони работи во странство, малограничен промет со соседните зе-
мји. 

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

Лице овластено за застапуваа на претпријатието е Калин Јовиќ, 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 7219/96. (6469) 

Окружниот стопански ^уд во Скопје, со решението Срег. бр. 7223/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-24165-0-0-0, ја запиши во судскиот 

регистар промената на фирма и проширување на дејност на Претпри-
јатието за производство, трговија, транспорт и туризам „ШЕР-ШЕН" 
до .о . експорт-импорт ул. „Кочо Зози“ бр. 37, Гостивар. 

Дејности: 090110, 090123, 091024, 090160, 090181, 090189, 090209, 
050301, 050302, 01132, 011949, 012111, 012203, 012321, 012322, 012909, 
110909. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7038/96. (6440) Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5734/96. (6445) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7003/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-29739-ОЧИ), ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен промет на Претпријатието за производство, промет и ус-
луги „РОБЕРТО“ извоз-увоз д.о.о. ул. „Димитрие Туцовиќ" бр. 20, 
Скопје. 

Се брише Мирко Деспотовски - директор без ограничување. 
Се назначува: Гордан Давитковски - директор без ограничување. 
Гордан Давитковски - директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7003/96. (6549) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6833/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67492-0-0-0, го запиша во судскиот ре-

гистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, услуги и промет на големо и мало „ПАСТА-ДИО" ц.о. 
експорт-импорт ул. „Анкарска" бр. 23 лок. 2, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 26.05.19% 
год. а основачи це Стојановски Зоран и Ложанкоковски Глигор од 
Скопје. 

Дејности: 013021, 013022, 013050, 011072, :013073, 013074, 013121, 
013122, 012612, 012622, 012701, 012703, 020121, 020131, 020140, 050100, 
050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 080113, 080119, 
080121, 080122, 080123, 080129, 090171, 090179, 090189, 090209, 100101, 
100102, 100103, 100320, 011352, 100399, 110402, 10403, 110404, 080190, 
080201, 080202, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070120, 070131, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 
110303, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320, меѓународен превоз на 
патници, транспорт на стоки, шпедиција, застапување претставување, 
реекспорт и консигнација. 

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

мет е Станческа Славица - директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6833/96. (6550) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
13773/96 на регистарска влошка бр. 1-65703-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и впишувањето 
на право на вршење на работи во надворешно трговското работење 
на Претпријатието за производство, промет и услуги „МЕДАРА 
УГРИНОВСКИ" д.о.о. бул. „Партизански одреди“ бр. 48а 2/6, Ско-
пје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 1 од 
7.11.1995 год., а основач е Угриновски Трајче од Скопје. 

Дејности: 013021, 013022, 013030, 020140, ОЗОООЗ, 060502, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090171, 090179, 110303, 
110309, 070310, 070320. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара 
со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно тргов-
ското работење е Угриновски Трајче, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13773/95. (6551) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 7433/ 
%, на регистарска влошка бр. 1-53664-0-0-1), ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување на Централното 
основно училиште „САНДЕ ШТЕРЈОСКИ" ц.о. ул. „11-ти Септем-
ври“ бр. 143, Кичево. 

Да се брише Јанакиески Младен - директор без ограничување. 
Да се запише Јованоски Томислав е.д. директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7433/96 (6552) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6687/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-16409-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство, промет и услуги „КАРАТ-
КОНСАЛТИНГ" д.о.о. ул. „Титовелешка" бр. 85, Скопје. 

Седиштето се менува и во иднина ќе гласи на ул. „Титовелешка" 
бр. 85, Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Лазарески Зоран на 
08.05.1996 год. а пристапуваат основачите Величковска Снежана и 
Бојковски Љупчо на 08.05.19% год. 

Се брише досегашниот застапник Љупчо Бојковски, директор, а 
се запишува нов застапник Снежана Величковска, директор без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6687/96. (6553) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3913/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-32347-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице за застапување на Претпријатието за трго-
вија и услуги на големо и мало „СОЛОМОН Д.О.О, увоз-извоз ул. 
„Браќа Ѓиноски" бр. 288, Гостивар. 



Стр. 2534 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 август 1996 

Лице овластено за застапување и во надворешно трговскиот про-
мет е Дејан Соломоноски, директор на претпријатието без ограничу-
вање, се брише досегашниот застапник Добре Со л озонски, директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3913/96. (6516) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4455/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67604-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Мешовитото претпријатие за надворешна и вна-
трешна трговија „ИНТЕРХОЛМАК-Г д.о.о. бул. „Илинден“ К-28/13, 
Скопје. 

Основачи: „ХОЛМАК" д.о. претпријатие за производство, трго-
вија на големо и мало увоз-извоз Скопје и Трговското претпријатие 
,ДАМА“ Бран,е, ул. „Народни херој“ бр. 14, СРЈ. 

Дејности: 07021, 070211, 070212, 070119, 07022, 070221, 070222, 
070223, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 
070140, 11202, 110309, 110909. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешна и 
надворешна трговија и промет е Фросина Бабановска, в.д. директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4455/96. (6517) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5207/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-59565-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за промет на 
големо и мало, производство и услуги „ГРОВАНИ-ЗТ" Д.О.О, извоз-
увоз ул. „Партизанска“ бр. 15, Демир ,Капија. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 3069/95 од 
01.03. 1995 год., а основач е Зора Каранфилова, од Демир Капија. 

Дејности: 012110, 013050, 013111, 013113, 013114, 020131, 020139, 
020140, 020201, 020202, 030001, 030003. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието е'Зора Каран-
филова, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5207/96. (6518) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7183/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-11636-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за сообраќај, 
трговија, угостителство и туризам „МЕГДАН ц.о. ул. „Скупи З-А“ 
бр. 7, Скопје. 

Дејности: 060502, 060503, 070227, 080121, 080122, 080129, 090201, 
090202, 090209, 110109, 110302, 110304, 110909, 070320, надворешна 
трговија, со непрехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба, малограничен 
Промет со соседните држави, меѓународен превоз на стоки и патници 
во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, реекспорт. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7183/96. (6519) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7326/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-676/6-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет, по-

.средување и услуги „ЕЛЕ“ д.о.о. експорт-импорт Градски трговски 
центар прод. бр. 5, „Технометал-Вардар", Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 10.06. 1996 
год., а основач е Маврокоридис Иоанис. 

Дејности: 11905, 110903, 110909, 110901, 110620, 110611, 011313, 
011419, 11413, 011420, 011430, 011526, 011602, 011710, 011721, 011722, 
011723, 011724, 011390, 011729, 011741, 011742, 011743, 011749, 011799, 
011949, 012001, 012201, 012810, 012321, 012322, 012323, 012324, 012612, 
012613, 012622, 012623, 012624, 012699, 012703, 013022, 013021, 013030, 
013099, 013113 , 013114, 013115 , 013119, 013050, 013121, 013400, 013500, 
013901, 013904, 013909, 020110, 020121, 020140, 030003, 030004, 050100, 
050301, 050302, 060503, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 071026, 070127, 
070128, 070129, 070121, 071023, 071040, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 
080119, 080121, 080122, 0ф129, 080130, 080201, 080202, 090110, 090121, 
090123, 091031, 091032, 090133 , 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 
090172, 090179, 090181, 090189, 090201, 090202, 090209, 100200, 110109, 
110301, 110302, 110303, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 120312, 
070310, 070320, откуп на сточарски, земјоделски производи, печурки и 
др. дејности во надворешен промет, комисиони и консигнациони рабо-
ти, реекспорт, посредување и застапување во областа на прометот со 
стоки и услуги, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и 
Србија. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието е Споменка Ри-
зова, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7326/96. (6520) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7251/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-42859-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на Претпријатието за гоадежништво, инженеринг 
проектирање и трговија „ЕУРОПА ПРОЕКТ“ д.о.о. експорт-импорт 
с. Мало Турчане, Гостивар. 

Се менува името на фирмата и од сега ќе гласи: Претпријатие за 
градежништво, инжинеринг, проектирање и трговија „ЧЕШМИЧЕ“ 
д.о.о. експорт-импорт с. Мало Турчане, Гостивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7251/96. (6521) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5739/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67060-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија на 
големо и мало, увоз-извоз и услуги „МИНВЕС" ц.о. ул. „Бајрам Ша-
бани“ бр. 89, Куманово. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 17.04.1996 
г. а основач е Весна Илиевска од Куманово. 

Дејности: 011099, 011291, 011292, 011315, 011710, 011721, 011722, 
011723, 011724, 011741 „011749, 011749, 011791, 011793, 011799, 011832, 
011920, 011941, 011949, 011990, 012429, 012611, 012612, 012613, 012615, 
012621, 012622, 012623, 012699, 012820, 012901, 013903, 013904, 013909, 
020110, 020201, 020140, 013072, 013099, 060502, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070250, 070260, 080119, 080190, 080201, 080202, 090140, 090150, 090160, 
090171, 090172, 090181, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 110109, 
110302, 110309, 110303, 110403, 110404, 110909, 070310, 070320, работа 
на меѓународна шпедиција, работи на меѓународен транспорт, меѓуна-
родни сообраќајно-агенциски работи, посредување и застапување во 
промет на стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, прода-
жба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, хемиско-
но работење, реекспорт, малограничен промет со соседни земји: СР 
Југославија, Албанија, Грција и Бугарија. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5739/96. (6534) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со. решението Срег. бр. 6712/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-51185-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице за застапување на Претпријатието за прои-
зводство и трговија на големо и мало „БОЈАН-ИМПЕКС" ц.о. екс-
порт-импорт ул. „Караорман“ бр. 1а, Куманово. 

Се брише досегашниот застапник Александар Арсиќ, директор, а 
се запишува нов застапник Митровска Тања - директор со неограни-
чени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6712/96. (6535) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6782/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-64602-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на основач и основачки удел и истапување на Прет-
пријатието за услуги и трговија на големо и мало „ДИНИЌ“ ц.о. екс-
порт-импорт ул. „Градски ѕид“ блок 3, локал 11, Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот „ХЕРМЕС" д.о.о. Љубља-
на ул. „Колодворска" 7 РС, на 22.05.1996 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6786/96. (6536) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2758/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-7049-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на седиште, основачи, директор и дејноста на 
„ШАРПРОЕКТ 15" Претпријатие за инженеринг, трговија и увоз-из-
воз д.о.о. ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 75, Тетово 

„ШАРПРОЕКТ-15" Претпријатието за инженеринг, трговија и 
увоз извоз д.о.о. ул. „Илинденска“ бр. 191, Тетово. 

Истапува основачот Зекир Мазлами. 
Дејноста во НТП се проширува со: реекспорт, меѓународна шпе-

диција, транспорт на стоки, комисионо и консигнационо работење, 
туристички и угостителски услуги, изведување на инвестициони рабо-
ти во странство. 

Се брише Мазлами Ќенан, се запишува Ајрули Рамадан. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2758/96. (6537) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6752/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-9899-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар трансформацијата на АД и промена на назив на Акционерското 
друштво „АГРОМЕХАНИКА" извоз-увоз ц.о. бул. „Марк и Енгелс." 
бр. 3, Скопје. Нов назив. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6754/96. (6538) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7043/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67556-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишување па право 
за вршење надворешно трговски промет на Претпријатието за прои-
зводство, трговија и услуги „ЖИКО КОМЕРЦ“ увоз-извоз д.о.о. ул. 
„Никола Парапунов" С-7/1а, ниско приземје. 

Претпријатието е основано со акт за основаме бр. 01 од 06.06.1996 
г. а основач е Живко Трајковски од Скопје. 
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Дејности? 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, -070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224^ 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
110309, 110909, 11724, 011799, 012611, 012612, 012613, 012514, 012615, 
012621, 0126?2, (Д2810, 012820, 013121, 013122, 080129, 080190, 090150, 
090132, (ШбОѕ 090171, 110109, 090201, 090202, 070310, 070320, посреду-
вање и застапување во надворешно-трговскиот промет, компензациони 
работи, реекспорт, консигнација продажба, меѓународна шпедиција. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара 
со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е основачот Живко Трајковски - директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег-, бр. 7043/96. (6471) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6837/ 
96, на регистарска влошка бр.1-67633-04М), го запиша во судскиот ре-
гистар основањето во приватна сопственост и запишувањето право на 
надворешно трговското работење на Претпријатието за производство, 
промет и услуги „ДЕЛФИНИУМ" увоз-извоз д.о о. ул. „Методи Ми-
тевски“ бр. 9/2-16, Скопје. 

Основач: Билјана Арсовска од Скопје. 
Дејности: 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 020201, 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, 100103, 100399, 070310, 
070320, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија, СРЈ, за-
стапување и посредување со промет со стоки и услуги, комисиона про-
дажба, консигнациона продажба, компензациони работи. 

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

Лице овластено за запишувана Арсовска Билјана, директор, без 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6837/96. (6472) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6615/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67590-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето во приватна Здравствена организација-специјали-
стичка ординација по офталмологија и ординација по општа стомаго-
логија „Д-Р РИСТОВСКИ“ д.о.о. ул. „Народен Фронт“ бр. 7/1, Ско-
пје, 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/96 од 
23.05.1996 год. 

Дејности: 070132, 070227, 070250, 130120, 0130140, 070320, посреду-
вање и застапување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6615/96. (6473) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7025/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-1849-0-0-0, )а запиша во судскиот ре-
гистар трансформацијата на „МАКСИГНАЛ" д о.о. Градски ѕид блок 
бр 1, Скопје 

Трансформација га на работната организација за сообраќајно во-
спитување и промет „МАКСИГНЛЛ" ц.о градски блок 1 со организи-
рање во д о.о. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 7025/96. (6474) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7179/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-57986-0-0-0, ја запиша во судскиот 

регистар промената на фирма на Претпријатието за производство, 
промет и услуги „ИЗОЛИТ-МАК" д.о.о. ул. „Народен фронт“ бр. 
13/2-7, Скопје. 

Се менува досегашното име на фирмата и од сега ќе гласи: „Изда-
вачко претпријатие „БУКВАР“ д.о.о. ул. „Народен фронт“ бр. 13/2-7, 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7179/96. (6475) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7018/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-40318-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на Претпријатието за производство, внатре-
шен и надворешен проемт „СУИССЕ ДИНЕ“ Д.О.О. ул. „Беаскуле" 
бр. 7-а, Скопје. 

Кон претпријатието се припојува претпријатието за трговија на 
големо и мало „НАБА“д.о.о. увоз-извоз Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7018/96. (6476) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7038/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-2660-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар трансформацијата на Претпријатието за производство на мелнич-
к а пекарски, кондиторски и други производи и промет на мало и го-
лемо „ЖИТО ПОЛОГ44 АД, Тетово, ул. „Маршал Тито4' бр. 134. 

Претпријатието за производство на мелнички, пекарски, конди-
торски и други производи и промет на мало и големо „ЖИТО ПО-
ЛОГ4 АД Тетово ул. „Маршал Тито44 бр. 134, нов назив. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7038/%. (6440) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението С^ег. бр. 5353/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-19757-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар бришењето на Трговското приватно претпријатие „ДЕМИ-
МАК ц.о. увоз-извоз ул. „Црногорска 2" бр. 4, Скопје. 

Бришење на трговско приватно претпријатие ,,ДЕМИ-МАК" ц.о. 
увоз-извоз ул. „Црногорска 2'4 бр. 4, Скопје поради припојување кон 
Претпријатието за трговија и услуги „ОГРАЖДЕН КОМЕРЦ“ Д.О.О, 
ул. „Шидска" 18, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5353/96. (6441) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6491/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-48365-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице за застапување на Претпријатието за прои-
зводство, монтажа и сервисирање „ПАНОМАТИК" Д.О.О, увоз-извоз 
ул. „Скупи“ бр. З-а, 40, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Лазар Панов, директор се запи-
шува нов застапник Ефтим Пановски, директор а без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6491/%. (6442) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7089/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-11375-0-0-0, ја запиша во судскиот 

регистар промената на Основач на Авто школа „РЕЛИ“ ц.о. ул. „Коле 
Не делковски“ бр. 4, Скопје. 

Истапуваат основачите на Трговското претпријатие ,,СРЕМ'4 од 
Скопје и Претпријатието за меѓународен транспорт и шпедиција „МА-
КИ-ШПЕД" 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7089/%. (6443) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6710/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-675/6-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето Производното трговско претпријатие „ ИСАРЕ" 
д.о.о. извоз-увоз ул. „Скендер Бег Кастриоти" бр. 20-6, Скопје. 

Основачи: Рефик Зекирија од Скопје. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 013500, 080129, 
080201, 080202, 090121, 091023 , 090131, 090150, 090160, 090171, 090181, 
090201, 090202, 013121, 013072, 013099, 090183, 090189, 090209, 110309, 
110909, 060502, 050302, 070310, 070320, консигнација, комисион, реек-
спорт. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно 
трговскиот промет е Рефик Зекирија, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6710/96. (6559) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7334/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-35658-0-0-0, го запиша во судскиот ре-

гистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производ-
ство, трговија и услуги на големо и мало „РАЛЕВСКИ КОМПАНИ-
ЈА“ п.о. извоз-увоз ул. „Павле Станоев“ бр. 16, Куманово. 

Дејности: 060503, 060601, 060602 , 090121, долгорочна производ-
ствена кооперација, компензациони работи, посредување во надворе-
шн о-трговски промет, малограничен промет со Албанија, Грција, Бу-
гарија, СР Југославија, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, 
туристички р а б о т со странство, застапување на странски лица во Ма-
кедонија, консигнациона продажба, привремен извоз и увоз на стоки, 
закуп, лизинг, работи на облагородување на стоките (преработка, до-
работка и обработка) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7334/96. (6560) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5734/ 
96, на рег-истарска влошка бр. 1-67403-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето и запишување право на надворешно трговско ра-
ботење на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало 
„ЏЕКИ БОСО КОМПАНИ“ Д.О.О. ул. „Бајрам Шабани“ бр. 35, Ско-
пје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 18.04. 19% год., 
а основачи се Џеваир Реџалари од Скопје и Кадри Реџалари од Ско-
пје. 

Дејности: 012201, 012202, 012310, 012511, 012611, 012621, 0170111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128 , 070129, 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 
080119, 081021, 080122, 081023 , 080124, 080140, 110109, 110302, 110309, 
070310, 073020, реекспорт, застапување странски фирми, посредување. 

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 застап) вање на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот промет е Џеваир Реџалари, директор без ограничува-
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5734/96. (6445) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6986/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-42652-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производ-
ство и трговија на големо и мало ,,ВЛАМАКС)" д.о.о. увоз-извоз ул. 
„Иво Рибар Ј1ола" бр. 72/1-5, Скопје. 

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 
060501, 060502, 060503, 060602 , 080112, 080121, 110109, 110402, 110403, 
090131. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6986/96. (6561) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4647/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67695-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватна здравствена организација - рендген 
дијагностика „РОНДА“ д.о.о. ул. „Кемал Сејфула" б.б. Скопје. 

Здравствената.организација е основана од 05.03. 1996 год., а осно- , 
ван е Милаим Сали. 

Дејности: 130111, 130120, 130159. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во , 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието е Милаим Сали, 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4647/%. (6562) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6522/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-19381-0-0-0, ја запиша во судскиот 

регистар промената на основач, лице за застапување и проширување 
на дејност на Претпријатието за производство, промет на големо и 
мало, услуги, посредување и застапување „ГОМАКС„ ц.о. увоз-извоз 
ул. „Франц Прешерн" бр. 50, Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Гордана Серафимовска, а 
пристапува нов основач Јовица Серафимовски од Скопје на 16.05. 1996 

год. 
Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012621, 012622, застапува-

ње, посредување, вршење на комисиони работи, консигнација, мало-
граничен промет со Албанија, Грција, Бугарија, Југославија, инвести-
циони работи во странство. 

Се брише досегашниот застапник Гордана Серафимовска, дирек-
тор, се запишува нов застапник Јовица Серафимвоски, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6522/96. (6563) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.2859/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-55250-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на основач на Претпријатието за производство, 
трговија и услуги на големо и мало „АРКС" п.о. увоз-извоз ул. „Васил 

Стефановски“ бр. 19, Скопје. 
На 15.01.1996 год. во претпријатието пристапила Јелена Стевано-

в и ^ 
Се брише Јакимов Иле, директор, а се запишува во вантрешен и 

надворешен промет Јелена Сте ванови к, директор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2859/96. (6802) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7236/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67784-0-0-0, го запиша во судскиот ре-

гистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство и трговија „ПЛАСТИКС д.о.о. ул. „Севастополска" 
бр. 36, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 13.06.19% год. 
а основачи се: Бејтула Селмани од с. Шишево, Скопје и Сами Морина 
од Скопје. 

Дејности: 011832, 011941, 011949, 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, 0780221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110109, 
110309, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување, реекспорт, 
шпедиција, консигнација, комисион, меѓународен превоз на патници и 
стоки, малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Грција, Ју-
гославија и Албанија. 

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

Претпријатието за преземените обврски во правниот промет спре-
ма трети лица одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Сами Морина, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7236/96. (6803) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3447/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-11753-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на директор на Претпријатието за услуги, производ-
ство и трговија „ФЕРМОНТ" експорт-импорт п.о., ул. „Маршал Тито-
10" бр. 24, Скопје. 

Истапува лицето Ружди Паичи од с. Плешина - Урошевац на ден 
29.1.1996 год. ' 

Се разрешува Ружди Паичи - директор со неограничени овласту-
вања. 

Се именува: Пајазит Џони - директор со неограничени овластува-
ња. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3447/96. (6804) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7292/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67818-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето на Претпријатието за трговија, шпедиција и ус-
луги „ДЕ-ГО КОМПАНИ 97" увоз-извоз д.о.о. ул. ,.Антон Попов“ 
бр. 6/1-7, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-01 од 
17.06.1996 год. а основачи се Дејан Димовски, Горан Кимовски од 
Скопје. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070111, 070112 , 070113, 070114 , 070121, 070122, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128 , 070129, 070130, 070132 , 070140, 110303, 110309, 060501, 
060502, 060503, 060601, 060602 , 060609, 060803, 080201, 0802.02, 080190, 
080129, 080122 , 080121, 080119, 110109, 110903, 110909, 070310, 070320, 
реекспорт, малограничен промет со стоки и услуги со Албанија, Грци-
ја, Бугарија и СРЈ, меѓународна шпедиција. 

Кимовски Горан е директор без ограничување и овластено лице 
со неограничени овластувања. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет 
оо трети лица одговара со сиот свој имот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7292/96. (6805) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4831/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-6684-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на седиште-име и проширување на дејност на Прет-
пријатието за производство, промет и услуги „АВАНТИ“ увоз-извоз 
д.о.о. ул. „Момин Поток“ бб, Скопје. 

Дејности: 011312, 011314, 011319, 011320, 011390, 01171, 011741, 
011749, 012421, 012429, 013400, 013901, 013909, 050301, 050302, 090123, 
090124, 090131, 090133, 110302, 11303, 110309, 110901, 110903, 110905, 
110909, 110109, 

Се менува фирмата и седиштето на претпријатието за трговија на 
големо и мало „АВАНТИ" извоз-увоз д.о.о. бул. „Јане Сандански“ и 
во иднина ќе гласи: 

Претпријатие за производство промет и услуги „АВАНТИ" увоз-
извоз Д.О.О. ул. „Момин Поток“ бб, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4831/96. (6806) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7759/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-18540-0-0-0, ја запиша во судскиот 

регистар промената на седиште на „ВОКАРКООП КОМЕР Ц" прои-
зводство, промет експорт-импорт д.о.о. ул. „Беласица“ бб, Скопски 
саем, Скопје. 

Новата адреса е на ул. „Народен фронт“ бр. 19 ТЦ Капиштец. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7759/96. (6807) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6562/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-23937-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар пристапувањето на основач и проширувањето на дејност на 
Производно, трговско, угостителско и услужно претпријатие „АГРО-
КОМЕРЦ-ЛАСГОВИЦА" д.о.о. увоз-извоз с. Брвеница. 

Во претпријатието пристапува нов основач Милошевска СлаѓаНа 
на 05.05.19% год. од с. Брвеница. 

Дејности: 013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013060, 013071, 
013072, 013073, 013074, 013080, 013091, 013099, 013111, 013112, 013113, 
013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 013200, 020110, 020121, 020129, 
020131, 020139, 020140, 020201, 020202, 020301, 020302, 110109, 110611, 
110612, 110620, 110901, 110902, 110903. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6562/96. (6398) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12714/95, на регистарска влошка бр. 1-1256-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар престанокот со работа и бришење од судскиот реги-
стар поради поделба на Друштвото со ограничена одговорност за вна-
трешен и надворешен промет „КИЧЕВОПРОМ" ц.о. ул. „Индустри-
ска“ бб, Кичево. 

1. Друштво со ограничена одговорност за внатрешен и надворе-
шен промет „КИЧЕВОПРОМ 1" ц.о. Кичево. 

2. Друштво со ограничена одговорност за внатрешен и надворе-
шен промет „КИЧЕВОПРОМ - КОМПАНИ“ц.о. Кичево. 

3. Друштво со ограничена одговорност за внатрешен и надворе-
шен промет „КИЧЕВСКА КЛАНИЦА“ ц.о. Кичево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12714/95. (6399) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6898/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67030-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар проширувањето на дејноста на Сообраќајно трговското ус-
лужно^п^тпријатие „ТИМОНИ" експорт-импорт д.о. ул. „К.Ј. Питу“ 

Во внатрешен промет се проширува дејноста: 120190, 080190. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6898/96. (6400) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12718/95, на регистарска влошка бр. 1-67630-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар Друштвото со ограничена одговорност за внатрешен и 
надворешен промет „КИЧЕВСКА КЛАНИЦА“ д.о. с. Бигор, Долен-
ци, Кичево. 

Дејности: 013042, 013050, 013121, 020110, 020121, 020140, 030003, 
060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070229, 070230,м 070240, 070250, 070260, 080119, 08011, 080123, 
080129, 080190, 090172, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на 
странски фирми, консигнација, комисиона продажба, лизинг, фришо-
пови, реекспорт, услуги на надворешна и внатрешна шпедиција, мало-
граничен промет со сите соседни земји. 

Друштвото во прометот со трети лица има полни овластувања и 
полна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Методија Стефаноски в.д. дирек-
тор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12718/95. (6401) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12717/95, на регистарска влошка бр. 1-67629-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар Друштвото со ограничена одговорност за внатрешен и 
надворешен промет „КИЧЕВОПРОМ 1" ц.о. ул. „Индустриска“ бб, 
Кичево. 

Дејности: 013042, 013050, 013121, 020110, 020121, 020140, ОЗОООЗ, 
060502, 060602 , 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070125, 070126, 070127, 070128 , 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213 , 070214, 070219 , 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080123, 080129, 
080190, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, 
консигнација, комисиона продажба, лизинг, фришоп, реекспорт, услу-
ги на надворешна и внатрешна шпедиција, малограничен промет со 
сите соседни земји. 

Друштвото во прометот со трети лица има полни овластувања и 
полна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Срете Милошески е.д. директор 
без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12717/95. (6402) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6324/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-22999-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за промет и услуги 
„ЕВРО ИМПЕКС“ ц.о. увоз-извоз бул. ,Дане Сандански“ бр. 64л2-1 
оти . К. Вода, Скопје. 

Се брише Петровски Мирослав, се запишува Кристо Ѓокај. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6324/96. (6425) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6519/ 
9 6 , р е г и с т а р с к а влошка бр. 1-19584-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар проширувањето на дејноста и промената на опис на фирма на 

Претпријатието за промет, увоз-извоз деловно посредување и услуги 
„ТОМАС КОМЕРЦ" ц.о. ул. „Крто Раковски“ бр. 37, Скопје. 

Дејноста се проширува со: 01126, 01261, 012611, 012612, 012613, 
012614, 012615, 01262, 01261, 012622, 012623, 012624, 01269, 012691, 
012699. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6519/96. (6426) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7336/ 
% на регистарска влошка бр. 1-7311-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лице за застапување на Претпријатието за внатре-
шна и надворешна трговија и производство „ПЕТРОЛ-ТРЕИД" ц.о. 
ул. „Октомвриска Револуција“ бр. 17/14, Куманово. 

Се брише досегашниот застапник Петрушевски Ѓорѓи, директор 
се запишува нов застапник Петрушевска Анкица - директор со нео-
граничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7336/96. (6427) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6431/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67585-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во мешовита сопственост на Претпријатието за 
производство, промет и услуги „МАРТ-КОМПАНИ" експорт-импорт 
д.о.о. ул .„Трајко Капчев“ бб, Т. Велес. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 10.05.1996 год. 
а основачи се: Ајдинли Кубилај и Булбул Али двајцата од Турција и 
Булески Ахмед од Т. Велес. 

Дејности: 011320, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 
012623, 012624, 012691, 012699, 013021, 013121, 050100, 050302, 050301, 
060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
080190, 080201, 080202, 110302, 110309, 110404, 110909, 070310, 070320, 
изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на 
инвестициони работи на странски лица во Македонија, услуги на меѓу-
народен транспорт и шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, 

консигнација, реекспорт, туристички агенциски услуги, неограничени 
овластувања, целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешно тргов-
ски промет е Ајдинли Кубилај - в.д. директор со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6431/96. (6428) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6843/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67616-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишуањето право 
на вршење работи во надворешниот трговски промет на Претприја-
тието за производство, угостителство и трговија „ХАМИЛТОН 
ТИМ“д.о.о. експорт-импрот ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 16/3, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 30.05.1996 год., 
а основачи се Бедри Адеми и Дарко Мијалковски од Скопје. 

Дејности: 012810, 012820, 012830, 013112, 01311, 013119, 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, 
080111, 080112, 080121, 080122 , 080123 , 080129, 080190, 080201, 080202, 
090160, 100391, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување во 
прометот со стоки и услуги, шпедиција и консигнација, туристички 
услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, мало-
граличен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Југославија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица има неограни-
чени овластувања. 

За обврските према трети лица одговара со целиот имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

трговски промет: Газменд Ајдини - директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6843/96. (6429) 

Окружниот стопански суд во Скопје,; со решението Срег. бр. 
12716/95 на регистарска влошка бр. 1-67628-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар Друштвото со ограничена одговорност за внатрешен и 
надворешен промет „КИЧЕВОПРОМ КОМПАНИ“ ц.о. ул. „Инду-
стриска“ бб, кичево. 

Дејности: 013042, 013050, 013121, 020110, 020121, 020140, 03003, 
060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080110, 080121, 080123, 080129, 
080190, 090172, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски 
фирми, консигнација, комисиона продажба, лизинг, фришопови, реек-
спорт, услуги на надворешна и внатрешна шпедиција, малограничен 
промет со сите соседни земји. 

Друштвото во прометот со трети лица има полни овластувања и 
полна одговорност. 

Лице овластено за застапуање е вд директорот без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12716/95. (6403) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 713/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-4133-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар проширувањето на дејноста на Претпријатието за промет на го-' 
лемо и мало „4 МАЈ“ увоз-извоз ц.о. ул. „Благоја Паровиќ“ бр. 68/1-4, 
Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 080111, 080112, 
080113, 080114, 080119, 080122, 080129, 080190, 080201, 110302, 110909. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 713/96. (6404) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6017/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67568-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на странско правно ли-
це на Претпријатието за шпедитерски и транспортни услуги „КИНЕ -
НАГЕЛ“ д.о.о. ул. „Вера Јоциќ“ бр. 10-1/2-4, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 25.04.19% год. 
а основач е „КИНЕ-НАГЕЛ" Содружничко акционерско друштво со 
седиште во Бремен (Германија). 

Дејности: 110309, 060502, 060503, 110309 ќе ги врши и сите шпеди-
циски и транспортни услуги, национални и интернационални во друм-
скиот сообраќај, на вода и во воздух за стока од секаков вид како и 
извршување на сите услуги кои што припаѓаат со царинските формал-
ности, пакување и складирање, 070320, интернационална шпедиција. 

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

Лице овластено за застапување и преставување во внатрешниот и ѓ 
надворешниот промет е Коста Митровски, вд директор, без ограничу-' 
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6017/96. (6405) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6587/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67452-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
угостителство, производство, транспорт и промет со стоки и услуги 
„ФИЧО КОМПАНИ“ ц.о. експорт-импорт ул. „Салвадор Аљенде" 
бр. 39, Скопје. 
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Основач: Бошковски Трајче од Скопје. 
Дејности: 013021, 013022, 013121, 013122, 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, 
070224. 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080121, 080129 , 080190, 080201, 080202 , 090121, 090129, 110109, 110301, 
110303, 110304, 110309, 110909, 130112 , 070310, 070320, увоз на нови и 
половни моторни возила, делови за возила и прибор, реекспорт на 
производи и услуги, консигнација и консигнациона продажба, на прои-
зводи, застапување на странски фирми и посредување во проектот на 
производи и услуги, малограничен промет со стоки и услуги, меѓуна-
роден транспорт на патници во друмскиот сообраќај, меѓународен 
транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, 
комисиона продажба на производи. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6587/96. (6406) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6900/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-4969-ОЧИ), го запиша во судскиот ре-
гистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за промет и по-
средување „ТАУЉ-КОМЕРЦ" експорт-импорт с. Радиовце, Тетово. 

Дејноста се проширува во внатрешен промет со: 011390, 011820, 
011941, 011949, 012321, 012322, 012323, 012324, 013021, 013121, 013500, 
020140, 020201, 020202, 050100, 050301, 050302, 050201, 060501, 060502, 
060503, 080111м, 080112, 080114, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090110, 090121, 090124, 090129, 090131, 090132, 090140, 090150, 
090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 090189, 090209, 110109, 
011315, 011319, 011320. 

Од Окружниот, стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6900/96. (6407) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6946/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67595-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „САНМАКО 96" д.о.о. ул. „Приштинска“ бр. 16-а Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 30.05. 1996 год., 
а основач е Методија Наумовски. 

Дејности: 050301, 050302, 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070211,1X70212, 070213, 070241, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070250, 110303, 110309, 110903, 
110909, 013021, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието е Горан Нау-
мовски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6946/96. (6504) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7266/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-67639-0-0-0, го запиша во судскиот ре-

гистар основањето на Претпријатието за изведување на инвестициони 
градежни работи и трговија „АК-ЕЈ1ЕКТРО" д.о.о. извоз-увоз, ул. 
„Хо Ши Мин“ бр. 403-а, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 12.06. 1996 
год., а основач е Александар Костовски од Скопје. 

Дејности: 050301, 050302, 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, 07(1240, 
070250, 070260, 090131, 090132, 091033, 090139, 110309, 110402, 110403, 
110404, 070310, 070320, изведување во странство на инсталациони завр-
шни работи, работи во градежништвото. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7266/96. (6505) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3671/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66915-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „АТО-ПРОМЕТ" ц.о. увоз-извоз ул. 
,До Ши Мин“ бр. 187 Б, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 05.02. 1996 год., 
а основач е Соња Петроска од Скопје. 

Дејности: 012511, 012512, 012514, 012515, 012521, 012522, 012523, 
012524, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 
012624, 012691, 012701, 012702, 012703, 060501 060502, 060503, 060601, 
060602, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212 , 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 
080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 110109, 110301, 110302, 
110309, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, застапување на стран-
ски фирми, посредување и реекспорт, консигнациони и комисиони ра-
боти, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица иатапува во 
свое кме и за своја сметка, а за обврските настанати'во,правниот 
промет со трети лица претпријатието целосно одговара 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет е Соња Петроска, директор бс 5 
ограничување . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3671/96: /6506) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение го Греј. бр 7146/ 
96, на регистарска влошка бр 1-65189-0-0-0. ја запиша во судскиот 

регистар промената на седиште и основач на Претпријатието за прои-
зводство. трговија и услуги ,БИОСА" н.о о ^кспорг-цмпорт ул .,На-
роден фронт'4 25/1-59, Скопје. 

Претпријатието за производство, трговија и услуги „БИОСА" 
Д.О.О, експорт-импорт ул. „Народен фронт“ бр. 25/1-59, ново седиште. 
Истапува основачот Мирјана Новаковиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7146/96. (6507) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4540/ 
%, на регистарска влошка бр. 1-55332-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Претпријатието во приватна 
сопственост за производство, услуги и трговија ,, СТАКЛО - ПОЛОГ “ 
Д.О.О, увоз-извоз ул. „145" бр. 3, Тетово. 

Дејности: 012421, 013121, 050302, 060501 060502 , 070111, 070112 
070113, 070114. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4540/96. (6508) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7074/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-66117-0-0-0, ја запиша во судскиот 

регистар промената на лице за застапувала на Трговско услужно 
транспортно претпријатие .,ШВЕПС-ИНТЕР ТРЕЈД д.ои експорт-
импорт ул. „Горѓи Канчев“ бр 51, Скопје 

Сл брише досегашниот застапник Игорчс Ристески, директор, се 
'запишува нов застапник Звонко Ве д,а нове км, директор (јсз ограничу-
вање 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7(774/96. (6500) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2993/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67072-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија 
„МАРЖИТА“ д.о.о. експорт-импорт ул ,.Маршал Тито“ бр, 12, Кава-
дарци. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 29.01.1996 г. а 
основач е му настов Боро од Кавадарци. 

Дејности: 060502, 080190, 090150, 110909, 1)0309, 110903, 011941, 
012201, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128 , 070129, 070132, 070140, 070150, 070211. 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110309, 110909, 070240, 070310, 
070320, комисиона, консигнациона продажба, реекспорт, малограни-
чен промет. 

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

Мукаетов Боро, директор, без ограничување ќе го застапува прет-
пријатието, како во внатрешниот, така и во надворешниот трговски 
промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2993/96. (6529) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6913/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-4051-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-

стар промената на Претпријатието за економско финансиски работи, 
транспорт и шпедиција „ФЕРТРАНС ц.о. експорт-импорт ул. „Коце 
Металец“ згр. 1-Г/1 лок. 8, Скопје. 

Се проширува дејноста во приватна сопственост и тоа: 110302. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6913/96 (6530) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 6509/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67631-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„М-МАКИМПОРТ" Д.О.О, експорт-импорт ул. ,,Маршал Тито“-бр. 31/ 
3, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 20.03.1996 год. 
а основач е Крлиу Исеин од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 07026(1, 
080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110902, 
110903, 110905, 110909 , 070310, 070320, посредување и застапување во 
надворешно-трговското работење, реекспорт, малограничен промет 
со соседните земји, продажба на странски стоки од консигнациони 
складишта, продажба на стока во слободни царински продавници, уго-
стителски и туристички услуга. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за 
своја сметка. 

Целосна одговорност. 
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Претпријатието го застапува Крлиу Едмонд од Скопје, директор 
со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6509/96. (6531) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2658/ 
96, на регистарска влошка бр. 1-52496-0-0-0, ја запиша во судскиот 

регистар промената на ,овластено лице на Трговското производно и 
услужно претпријатие „АМЕКС" експорт-импорт д.о.о. ул. „Маршал 
Тито“ бр. 244, Крива Паланка. 

Се брише: Стојановски Антони, директор без ограничување. 
Се запишува: Младеновска Лидија, директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2658/96. (6532) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7343/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67692-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето на Здравствената организација - аптека „ЕЛБИ-
ЈОР-ФАРМ" ц.о. ул. „Огњан Прица“ бр. 39, Скопје. 

Во правниот промет Здрав, организ. - Аптека истапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет одговара во целост. 
Директор без ограничувања е Павлина Петрова. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7343/96. (6533) 

, СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека 
со решението Ст. бр. 28/95 од 20.V. 1996 година, се одо-
брува програмата за финансиска и сопственичка транс-
формација на АД „Нокатекс" - „ Н о н ч а Камишова“ од 
Титов Велес и тоа како следи: 

Долговите изразени во денари (освен долгот према 
Фондот на ПИОМ и према вработените) да се вратат 
под следните услови: 

- 25% од долговите да се трансформираат во траен 
влог, согласно член 81, ст. 1, алинеја 3 од Законот за 
трансформација, на претпријатијата со општествен ка-
питал. 

- 75% од долговите да се претворат во кредит со рок 
на враќање од 7 години и со грејс период од две години, 
со камата, како што е предвидено за девизниот долг. 

Девизните долгови да се вратат под следните услови: 
- долговите према Циришкиот клуб да се пр“етворат 

во кредит со рок на враќање од 5 години, без грејс 
период, а почетокот на отплатата е од 01.1.1997 година. 

- долговите према Парискиот клуб да се претворат 
во кредит со рок на враќање од 15 години со грејс 
период од 4 години и со интеркаларна камата од 5,75%. 

Девизните долгови према Стопанска банка и БНТ ' 
Банка ќе се враќаат према постигнатите билатерални 
договори. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со 
решението II Ст. бр. 1718/94 се заклучува стечајната 
постапка на ЗЗ „Богданчани" од Богданци, жиро 
сметка број 41610-601-4132. 

Се заклучува стечајната постапка на ЗЗ Богдан-
чани" од Богданци. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се избрише од регистарот на претпријатијата при 
овој суд. 

Извод од решението да се објави на огласна табла на 
судот и во „Службен весник на РМ“. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека 
со решението Ст. бр. 1080/94, 206/95 и 304/95 од 
18.VI.1996 година е одобрено склученото присилно по-
рамнување помеѓу ЗЗ „Велмеј“ од с. Велмеј - Охрид со 
доверителите, за исплата на долгот во полн износ, со 
рок на отплата од 6 месеци, со камата по ЗВСЗК. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Правоаголен печат под назив: „Книговезница и кар-
тонажа „Зоки“ - Павловска Зорица, „М.Тито" бр. 40/3-
14, Скопје, тел. 218-632". (3978) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за книго-
водствени услуги и надворешен и внатрешен промет 
„Зум" д.о.о. експорт-импорт - Скопје“. (3990) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Фудбалски 
клуб „Питу Гули“ - Крушево“, тркалезниот печат во 
средината го има и клубскиот амблем. (3993) 

Тркалезен печат под назив: „Трговско претпријатие 
„Центро" увоз-извоз АД ЦО - Скопје“ (3915) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за производство, промет, посредување и услуги 
„Унилајф", ц.о. увоз-извоз, Скопје (3944) 

Следните документи се огласуваат за неважни: 

Пасош бр. 0219230 на име Руси Леонард, Дебар. (3995) 
Пасош бр. 0441040 на име Поцеста Ибраим, Дебар. 

Пасош бр. 0357217, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Велкоски Милан, ул. „191" бр. 14-А, Скопје. (3933) 

Пасош бр. 0105055, издаден од УВР - Битола на име 
Бојан Горанчевски, Битола. (3934) 

Пасош бр. 0638081, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Абас Ќани, ул. „Пелагонија" бр. 65, Скопје (3935) 

Пасош бр. 0638111, издаден од ГУВР - Скопје на, 
име Абас Селатин, ул. „Пелагонија" бр. 65, Скопје 

(3936) 
Пасош бр. 665043, Издаден од УВР Куманово на име 

Бектешов Себастијан, ул. „Средорек“ бр. 11, Куманово 
(3937) 

Тековна сметка бр. 0117047.31 и чекови од бр. 
0002165354 до 0002165358 и од бр. 0002974834 до 
0002974839 и броевите 0002943794, 0002943798, 
0002943799, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Бојкова Сузана, Скопје (3938) 

Пасош бр. 089969/93, издаден од УВР - Тетово на 
име Бајрам Идризи, с. Теново (с. Жеровјане), Тетово 

(3939) 
Пасош бр. 554808 од 11.1.1995 година, издаден во 

Скопје на име Глигор Глигоров, ул. „Партизански 
одреди“ бр. 107/1-9, Скопје (3940) 

Пасош бр. 0163627, издаден во Тетово .на име Аб-
дили а,сер Муниши, с. Боговиње, Тетово (3941) 

Пасош бр. 709158/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Снежана Бојковска, ул. „Јани Ј1укровски" бр. 8/46, 
Скопје (3943) 

Пасош бр. 427736, издаден од УВР - Скопје.на име 
Јанчевски Крсте, ул. „Локов“ бр. 26, Скопје (3945) 

Тековна сметка бр. 0092838.77 и чекови од бр. 
0003363979 до 0003363983; од 0003363959 до 0002960277 и 
броевите 0003140660, 0003140651, издадени од Комерци-
јална банка а.д. - Скопје на име Милена Петровска, ул. 
„Ловќенска" бр. 12-а, Скопје (3946) 

Решение за превоз на патници бр. 25-1671 од 
21.V. 1995 год. издадено од Министерство за стопанство 
ПОЕ-Карпош на име Миле Милески, с. Вучидол, 
Скопје (3947) 

Пасош бр. 288298, издаден од УВР - Штип на име 
Цветков Кирил, ул. „Сутјеска" бр. 10, Штип (3899) 

Пасош бр. 0559453, издаден од ОВР Пробиштип на 
име Тодоров Љупчо, ул. „Христијан Тодоровски Кар-
пош“ бр. 8, Пробиштип (3900) 

Работна книшка на име Стаменковски Момчило, с. 
Трубарево, Скопје (3902) 

Тековна сметка бр. 0004720078 и чекови од бр. 
0080002658666 до 0080002658670 (5 чека), издадени од 
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Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Слободанка 
Филипоска, Скопје. (3903) 

Работна книшка на име Јанинка Блажовска с. .До-
бридол, Скопје (3904) 

Работна книшка на име Емин Хузамедин, Скопје 
(3905) 

Работна книшка на име Џевид Џафери, с. Арачи-
ново, Скопје (3906) 

Пасош бр. 172008, издаден од ОВР - Кичево на име 
Ристеми Ади, с. Загореје, Кичево (3907) 

Пасош бр. 0690790, издаден од ОВР - Виница на име 
Кочанов Стојан, ул. „Славчо Стојменски" бр. 31, Ви-
ница (3908) 

Пасош бр. 334558 на име Асани Екрем, ул. „Драге 
Тодороски" бр. 3, Гостивар (3909) 

Пасош бр. 636966, издаден од УВР - Штип на име 
Керим Исамедин, ул. „Б. Крајгер" бр. 14/14, Штип 

(3910) 
Пасош бр. 415868/94, издаден од УВР - Струмица на 

име Јанев Ристо, ул. „Димитр Цветинов“ бр. 28, Стру-
мица (3911) 

Чекови бр. 1272426, 1272427 и тековна сметка бр. 
7710/07, издадени од Стопанска банка - Струмица на 
име Богевска Ленче, ул. „Ленинова“ бр. 5/5,Струмица 

(3912) 
Пасош бр. 586143, издаден од УВР - Штип на име 

Гичев Душан, ул. „В. Доганџиски" бр. 95, Штип (3913) 
Пасош бр. 0712214/95, издаден од УВР - Кочани на 

име Велков Благојче, ул. „7 Септември“ бр. 9, Кочани 
(3913-а) 

Пасош бр. 0339368, издаден од УВР-Битола на име 
Пешковски Трајан, ул. „Паца Мирчева" бр. 15, Битола 

(3914) 
Работна книшка на им е Дејан Коневски, Скопје. 

(3916) 
Работна книшка на име Ванчо Трпчевски, Скопје 

(3917) 
Пасош бр. 737149/95, издаден од УВР - Тетово на 

име Шабани Иса, с. Нераште, Тетово (ул. „Џон Кене-
ди“ бр. 15/1 - Скопје) (3918) 

Пасош бр. 700741/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Матиќ Дејан, бул. „Јане Сандански“ бр. 50/2-2, 
Скопје (3919) 

Одобрение за работа на пиљара на Пазар „Буњако-
вец" - Скопје, издадена од СО-Центар - Скопје на име 
Сашо Петковски, Скопје (3921) 

Чек бр. 11056652 од тековна сметка бр. 24251-22, 
издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Зоран 
Шарковски, ул. „Томе Стефановски“ бр. б-б, Скопје. 

(3922) 
Чековна картичка бр. 0102224-58 и чекови бр. 

0003119151 и 0003119152, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Давчева Вита, ул. „В. Кома-
ров“ бр. 40/1/7, Скопје (3923) 

Чековна картичка бр. 45768-32 и чекови од бр. 
0003113297 до 0003113306, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Милошевска Виолета, ул. 
„Коста Новаковиќ“ бр. 50/111-19, Скопје (3924) 

Пасош бр. 335436 на име Халими Сердал, с. Врап-
чиште, Гостивар (3919-а) 

Пасош бр. 762531/95, издаден од УВР-Скопје на име 
Чанкуловски Борче, с. Љубанци, Скопје (3925) 

Пасош бр. 104299 на име Кемал Мурати, с. Тре-
биште, Гостивар. (3926) 

Тековна сметка бр. 08472/71 и чек бр. 2137603, изда-
дени од Охридска банка а.д. - Охрид на име Наумовски 
Климе, с. Д. Лакочереј, Охрид. (3927) 

Тековна сметка бр. 01526/55, издаден од Охридска 
банка а.д.-Охрид на име Наумоска Ристовка, ул. „Же-
лезничка“ бр. 45, Охрид (3928) 

Тековна сметка бр. 02360/97 и пет (5) чека, издадени 
од Охридска банка а. д. - Охрид на име данчовска Вера, 
ул. „Јане Сандански“ бр. 26, Охрид (3929) 

Тековна сметка бр. 531/50 и осум (8) чекови, изда-
дени од Охридска банка а.д. - Охрид на име Груев 
Миле, ул. „Булевар на револ. бр. 24, Охрид (3930) 

Тековна сметка бр. 01591/4- и чекови од бр. 2216297 
до 2216302 и 2216294, издадени од Охридска банка а.д. -
Охрид на име Филипоски Јонче, ул. „Булевар турист“ 
бр. 32-6, Охрид (3931) 

Тековна сметка бр. 3038-86 и чековна карта, изда-
дени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала -
Свети Николе на име Душко Лазев, ул. „Октомвриска 
бр. 6, Свети Николе 

Пасош бр. 0111430, издаден од УВР - Куманово на 
име Османи Осман, с. Матејче, Куманово (3679) 

Пасош бр. 021786, издаден од УВР - Тетово на име 
Накшије Синани, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 35, Те-
тово (3680) 

Пасош бр. 0345853, издаден од УВР - Куманово на 
име Јовановски Марјан ул. „Шински пат“ бр. 29, Кума-
ново (3681) 

Пасош бр. 3933138, издаден од УВР - Скопје на име 
Илиевски Игор, ул. „Илинденска“ бр. 2, на. Илинден, 
Скопје (3882) 

Пасош бр. 720863 на име Рамадани Шабан, с. Рома-
новце, Куманово. (3883) 

Пасош бр. 265457 на име Рамадани Имран, с. Рома-
новце, Куманово (3884) 

Пасош бр. 110751 на име Рамадан Рамадани, с. Рома-
новце, Куманово. (3885) 

Пасош бр. 256308 на име Рамадани Нерџиван, с. 
Романовце, Куманово (3886) 

Пасош бр. 541015, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Ивица Гачевски, бул. „АСНОМ“ бр. 30/2-2, Скопје 

(3888) 
Тековна сметка бр. 0008983.75 и чекови од бр. 

0003002177 до 0003002188 (12 чека), издадени од Комер-
цијална банка а.д. - Скопје на име Никола Шалвари-
нов, Скопје (3888) 

Работна книшка на име Зендели Наим, с. Оризари, 
Куманово (3889) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од ОУ 
„25 Мај“ - Скопје на име Муса Муслији, с. Сингелиќ, 
Скопје (3890) 

Работна книшка на име Џабир Оскакоч, Скопје 
(3892) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено 
од ОУ „Лирија“, Скопје на име Рецеп Мабере, Скопје 

(3892) 
Чекови бр. 2491444 и бр. 2491445, издадени од Ко-

мерцијална банка а.д. - Скопје на тековна сметка бр. 
2164060 на име Јагода Симоновска, Скопје (3894) 

Тековна сметка бр. 0003645.83 и чекови од бр. 
2539751 до 25339755, од бр. 2977283 до 2977287 и од бр. 
27008264 до 2708267, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје, а чековите дадени во Менувачница „Ин-
терх Олдинг" - Скопје на име Гиноска Ангелина, 5 чека 
да бидат важни и личната карта на истото име (3894-а) 

Пасош бр. 571414/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Бафтири Кујтим, ул. „Џон Кенеди“ бр. З-а, Скопје 

С3895) 
Пасош бр. 552422, издаден од УВР - Скопје на име 

Димишковски Сокол, ул. „84", нас. Кисела Јабука“, 
Скопје (3896) 

Пасош бр. 0784091, издаден од ОВР - Струга на име 
Истрефи Мемед, с. Велешта, Струга (3897) 

Пасош бр. 065806 на име Божинова Слацана, с. 
Зрновци, Кочани (3898) 

Пасош бр. 0020613/93, издаден од УВР - Кочани на 
име Серафимов Гоце, ул. „Крсте Мисирков“ б. 50, Ко-
чани (3901) 

Работна книшка ца име Гличик Стјепан, Скопје. 
(3948) 

Работна книшка на име Аница Трајковска, Скопје. 
(3949) 
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Работна книшка на име Петковска Милица, Скопје. 
(3950) 

. Пасош бр. 593810/95 на име Куртиши Садат, с. Вра-
нова , Гостивар. (3948а) 

Пасош ,бр. 595147/95 на име Фетаи Исмије, с. Вра-
њовце, Гостивар. (3949а) 

Пасош бр. 584506/95 на име Фетаи Фејзула, с. Вра-
новце, Гостивар. (3950а) 

Работна книшка на име Сали Сами, с. Сарај, Скопје. 
Пасош бр.535455, издаден од ГУВР - Скопје на име 

Љупчо Ристовски, ул. „Џон Кенеди“ бр. 25-1/6, Скопје. 
Работна книшка на име Скендер Бушцак, Скопје. 
Работна книшка на име Ашим Арифи, с. Сингелиќ, 

Скопје. (3953) 
Пасош бр. 0288806, издаден од ОВР - Штип на име 

Бајрамов Шериф, ул. „Лески“ бр. 80/4, Штип. (3932-а) 
Пасош бр. 245025 на име Бајрами Исније с. Џеп-

чиште, Тетово. (3954) 
Пасош бр. 105798, издаден од УВР - Битола на име 

Ивана Михајлова, ул. „Едвард Кардељ" бр. 7/37, Би-
тола. (3955) 

Чековна картичка бр. 42221-49 и чек бр. 1754417, 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Сазданоска Верка, ул. „Шидска" бр. 18-11/2-8, Скопје. 

(3856) 
Пасош бр. МПИ 327794/94, издаден од ГУВР -

Скопје на име Јакупи Менсур, с. Горно Свиларе, 
Скопје. (3957) 

Пасош бр. 82324/% на име Фетаи Јетамир, с. Вра-
њевци, Гостивар. (3958) 

Пасош бр. 526785/95, издаден од ОВР-Струга на име 
Тикоски Драган, с. Мислешево, ул. „Е.Кардељ" бр. 13, 
Струга. (3959) 

Пасош бр. 764544, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Анита Блажевска, ул. „И Македонска бригада“ бр. 26/ 
8, Скопје. (3960) 

Пасош бр. 535455, издаден од ГУВР - Скопјаша име 
Љупчо Рисаовски, ул. „Џон Кенеди“ бр. 25-1/6, вропје. 

(3961) 
Пасош бр. 034098/93, издаден од ГУВР - Скопје на 

име Ангелоски Трајче, с. Д.Лисиче, ул. „М.Тито“ бр. 
15/8, Скопје. , (3962) 

Пасош бр. 0179322, издаден од ОВР - Делчево на 
име Жарко Крстевски с. Разловце, Делчево. (3963) 

Тековна сметка бр. 0092838.77 и чековите од бр. 
2960277 до 2960288, од бр. 3363959 до 33639831к чеко-' 
вите 3140660 и 3140651, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Петровска Милена, ул. „Лов-
ќенска" бр. 12-а, Скопје. ' 

Пасош бр. 013295, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Зоран Спирев, ул. „Вамбел“ бр. 6-2/15, Скопје. (3965) 

Пасош бр. 110751, издаден од УВР - Куманово на 
име Рамадан Рамадан, с. Романовце, Куманово. (3967) 

Пасош бр. 265467, издаден од УВР - Куманово на 
име Рамадани Имран, с. Романовце, Куманово. (3968) 

Пасош бр. 265308, издаден од УВР - Куманово на 
име Рамадани Нерџиван, с. Романовце, Куманово. 

(3969) 
Пасош бр. МВ 720863, издаден од УВР - Куманово 

на име Рамадани Шабан, с. Романовце, Куманово. 
(3970) 

Пасош бр. 158740/94, издаден бд ГУВР - Скопје н^ 
име Мухамед Исмајли, с. Сарај, ул. „12" бр. 17, Скопје. 

(3971) 
Пасош бр. 0072420, издаден од УВР - Неготино на 

име Ристо Дупкаров, с. Долни Дисан, Неготино. (3972) 
Чекови од бр. 000213592 до 000213595 и од бр. 

0001742919 до 0001742922 и бр. 0003092601, издадени од 
Комерцијална банка а.д. - Скопје на тековна сметка бр. 
0008757359 на име Милан Телевски, Скопје. (3972) 

Работна книшка на име Сузана Михајловска, 
Скопје. ' (3974) 

Работна книшка на име Весна Ивановска, Скопје. 
(3975) 

Пасош бр. 662560, издаден од ОВР - Струга на име 
Наумоски Жан, ул. „Кеј Б.Кидрич" бр. 47, Струга. 

(3975-а) 
Чековна картичка бр. 011728672 и чекови од бр. 

0002134126 до 0002126931, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Крстев Сашо, бул. „Јане 
Сандански“ бр. 63/20, Скопје. (3976) 

Тековна сметка бр. 3165172 и чекови од бр. 
0000894069 до 0000894088 и бр. 0002352778, издадени од 
Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Алексоска 
Цена, Скопје. (3977) 

Пасош бр. 0036961, издаден од ОВР - Радовиш на 
име Мустафов Фејми, ул. „Шаин Маиќ“ бр. 75 (ул. 
„Ридански пат“ бр. 20, Штип). (3979) 

Пасош бр. 0823601/96 на име Незири Саќип, ул. „Н. 
Тесла“ бр. 32, Тетово. (3980) 

Свидетелства од I, II и III година, издадени од Тех-
ничко училиште „Наце Буѓони", Куманово на име Му-
рати Љуљзим, с. Отља, Куманово. (3981) 

Пасош бр. 0811228, издаден од ОВР Ј Валандово на 
име Трајкова Драга, нас. Куршумлук бб, Валандово. 

(3982) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 6 и 25 од Уредбата за изменување 

.и дополнување на Уредбата за јавни нарачки („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 18/96 и 35/96),.Комисијата за објавување 
на јавна нарачка формирана со Решение бр. 02-53/1 од 
1.08.19% година формирана од нарачателот ОСИЗ за 
патишта и водостопанство - Крушево објавува 

Ј А В Е Н ПОВИК БР. 1 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДБА 
НА РАБОТИТЕ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИ-

СТЕМ „БУЧИН“ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е: ОСИЗ за патишта и 

водостопанство Крушево, ул. „Нико Доага“ бр. 
65. 

1.2. Предмет на нарачката е доставување на понуди 
за изведба на градежно занатските работи за 
водоснабдителен систем „Бучин“ согласно из-
готвената техничка документација. 

1.3. Повикот е јавен со постапка на прибирање на 
понуди без јавно отворање на понудите со-
гласно Уредбата објавена во („Сл. весник на 
РМ“ бр. 18/96 и 35/96). 

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ 
бр. 18/96 и 35/96). 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Главен проект со предмет за изведба на рабо-

тите за водоснабдителниот систем „Бучин“ со 
следните објекти: 

а) Пумпна станица - 1 
- водоводни инсталации за пумпна станица 1 и 
- електрични инсталации во пумпна станица 1; 

б) Потисен цевовод од пумпна станица 1 до Резер-
воар во с. Бучин; 

в) Резервоар за вода во с. Бучин; 
г) Пумпна станица - 2 
- водоводни инсталации во пумпна станица 2 
- електрични инсталации во пумпна станица 2-
д) Потисен цевовод од пумпна станица 2 до Резер-

воар во с. Врбоец. 
2-2- Главен проект со предмер за изградба на Н.Н. 

приклучок за водна пумпа „бунар“ с. ,Бучин од 
Т.С. „Бучин 1". 



2.3. Главен проект со предмер за изградба на Н.И. 
приклучок за водна пумпа резервоар село Бучин 
од Б.Т.С. - „Бучин 2" 

2.4. Главниот проект со предмерот за изведба на 
гореспоменатите објекти се наоѓа и може да се 
подигне во просториите на OСИЗ за патишта и 
водостопанство Крушево, ул. „Нико Доага“ бр. 
65 секој работен ден од 10,00 до 13,00 часот. 

2.5. Понудувачите треба да дадат понуда за изведба 
на работите согласно техничката документација 
на водоснабдителиот систем 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудувачот треба да приложи референтна ли-

ста за изведени објекти од ваков вид. 

3.2. Понудата треба да биде изразена со поединечни 
цени од позициите дадени со техничката доку-
ментација 

3.3. Понудувачот треба да назначи рок за изведба 
на работите. 

3.4. Понудувачот треба да назначи рок на важност 
на понудата 

3.5. Понудата да го содржи начинот на плаќање. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудите треба да се доставуваат согласно чле-

новите 46, 58, 59 и 61 од Уредбата за јавни на-
рачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96) и член 11 и 
24 од Уредбата за изменување и дополнување на 
Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ 
бр. 35/96). 

5. РОКОВИ 
5.1. Јавниот повик трае 10 дена од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на РМ“. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и 
оние кои не се изработени според пропозициите 
на јавниот повик нема да бидат разгледувани. 

6.2 Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

6.3. Понудите да се доставуваат на следната адреса: 
ОСИЗ за патишта и водостопанство - Крушево, 

' ул. „Нико Доага“ бр. 65 , 97520 Крушево^ 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни 
набавки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Претпри-
јатието за одржување на јавни патишта „Македонија-
пат" - Скопје, објавува 

Ј А В Е Н ПОВИК БРОЈ „2" 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СПЕЦИЈАЛНА МЕХА-

НИЗАЦИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТА 

1 ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот е Претпријатието за одржу-

вање на јавни патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ" -
Скопје - Дирекција со седиште во Скопје на ул. 
„Даме Груев“ бр. 14. 

1.2. Предмет на нарачката е доставување на понуди за 
набавка на: 

а) товарни моторни возила Мерцедес тип 3538 ,(8x4/ 
4) К. Килер 5 парчиња 

б) силосен автомат за посинување (Солана) марка 
(ЅСНМГОТ) наменет за надградба на теретното возило 
марка Мерцедес тип 3538 (8x4/4) К 5 парчиња 
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в) плуг за снег наменет за монтажа на товарно во-
зило марка Мерцедес тип 3538 (8x4/4) К (марка 
ЅСНМШТ). . 5 парчиња 

г) Багер - Липкер - А-312 со дизел мотор со сила 65 
К\У (88) КС при 2.300 вртења во минута на гумени 
тркала 1 парче 

д) косачица-специјален алат за косење трева кој се 
монтира на специјално возило - Унимог -1600. . 2 парч. 
1.3. Рок на испорака се 5 месеци од денот на отворање 

на акредитив, а во согласност со тендерската доку-
ментација 

1.4. Техничките карактеристики се предвидени со тен-
дерската документација. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Уредбата за јавни набавки. 

2. Тендерска документација 
Тендерската документација може да се подигне во 

просториите на Дирекцијата на Претпријатието за одр-
жување на јавни патишта „Македонијапат" - Скопје 
3. Содржина на понудата 
3.1. Понудата треба да биде изразена со цени на коли-

чините согласно тендерската документација 
4. Достава на понудите 
4.1. Понудите и документацијата да се достават во еден 

оригинален примерок, кој треба да биде потпишан 
од страна на одговорно лице на субјектот-понуду-
вач 

4.2. Понудите се доставуват во запечатен плик. 
На предната страна на пликот, во горнит лев агол треба 
да биде назначено „не отворај“ како и бројот на јавниот 
повик. Во средината на пликот да биде назначена адре-
сата на набавувачот. 
4.3. „Пратката се доставува препорачано по пошта, со 

предавање на архива на набавувачот или со преда-
вање на комисијата на набавувачот на лице место 
најЃнот и часот на јавното отворање на понуди-
те 

5. Рокови 

5.1. Јавниот повик трае 15 (петнаесет) дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши третиот ден 
по завршувањето на јавниот повик објавен во 
„Службен весник на Република Македонија“ во 10 
часот во присуство на овластени претставници на 
понудувачите, во просториите на Дирекцијата на 
„Македонијапат" - Скопје во салата на VI кат на 
ул. „Даме Груев“ бр. 14. 

6. Завршни одредби 
6.1. Понудите кои не се изработени според пропозици-

ите на јавниот повик и кои ќе стигнат после 10,00 
часот на денот на отворање на понудите нема да 
бидат разгледувани 

6.2. Секој учесник може да учествува само со една по-
нуда. 

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за 
јавни набавки („Службен весник на РМ“, број 18 и 
35/96) Министерството за финансии објавува 

Ј А В Е Н ПОВИК БРОЈ 2 
ЗА НАБАВКА НА ВОЗИЛА СО ПРИБИРАЊЕ 

НА ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

Министерството за финансии има потреба од 
набавка на 5 патнички моторни возила со .кубатура 
до 1400 см3. 

Стр. 2530 - Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Стр. 2542 - Бр. 41 
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Во понудата да бидат разработени следниве 
елементи: 

- опис на квалитетот и технички карактери-
стики на возилото; 

- цена без данок на промет и царина, франко 
купувач; 

- цената да биде изразена во денари, а доколку 
е изразена во странска валута Комисијата ќе ја 
пресмета во противвредност на денари по средниот 
курс на Народната банка на РМ на денот на отво-
рањето на понудата; 

- рок на испорака; 
- начин на плаќање; 
- упатство за ракување, чување и одржување со 

превод на македонски јазик; 
- гаранција за квалитет, сервис и гарантен рок 

со обезбедување на резервни делови; ч 
- опција на понудата; 
- придружна документација согласно со член 61 

од Уредбата за јавни набавки. 
Понудата и останатата документација се испра-

ќаат во запечатен плик кој содржи уште два запе-
чатени пликови. Надворешниот плик во горниот 
лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, 
како и бројот на јавниот повик, а во средината на 
пликот да биде назначена адресата на набавувачот. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува испраќачот. 

Првиот внатрешен плик, кој ја содржи при-
дружната документација, ја носи ознаката „доку-
ментација“. 

Вториот внатрешен плик, кој ја содржи пону-
дата, ја носи ознаката „понуда“. 

Понудите кои не ги содржат бараните пода-
тоци, односно документи се сметаат за нецелосни и 
нема да се земат во разгледување. 

Понудата да се достави до набавувачот - Мини-
стерство за финансии, улица „Даме Груев“, број 14 
- Скопје, со назнака „Комисија за спроведување на 
јавни нарачки“, во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 117-288 локал 130 или 139. 

Ј А В Е Н ПОВИК БР. 6 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО - ЗАНАТСКИ РА-
БОТИ НА ОБЈЕКТИТЕ ОД СТУДЕНТСКИОТ 
СТАНДАРД ВО СТУДЕНТСКИОТ ЦЕНТАР 

„СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 

I. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. НАРАЧУВАЧ: Министерство за образование 

и физичка култура ул. „Вељко Влаховиќ" бб - Скопје 
1.2. ПРЕДМЕТ НА НАРАЧКАТА: Изведување на 

градежни и градежно-занаетчиски работи на следните , 
објекти: 

1. СТУДЕНТСКИ ДОМ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

- Реконструкција на лифтови во „В“ и „Г" блок 
- Замена на водоводни постројки во „Б" блок 

2. СТУДЕНТСКИ ДОМ „КУЗМАН ЈОСИФОВ-
СКИ - ПИТУ“ 

- Посно боење на собите со поликолор и масно бо-
ење на дрвени врати 

- Реконструкција на парни котли 
- Поправка на центрифуги во перална или набавка 

на нова центрифуга 

3. СТУДЕНТСКА НАСЕЛБА „СТИВ НАУМОВ“ 

- Изработка на тротоари околу барака 
- Замена на дрвени врати во бањите 

1.3. ОБЕМ ВО ПОНУДАТА: Даден во тендер до-
кументација 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен 
1.5. Право на учество имаат сите правни и физички 

лица чие седиште, односно место на живеење е 
Република Македонија 

II. РОКОВИ 

2.1. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
отворање на понудите. 

2.2. Рок на поднесување на понудите: 7 дена од де-
нот на објавувањето на јавниот повик. 

III. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Тендерската документација може да се подигне 
во Студентскиот дом „Кузман Јосифовски -
Питу“ 

IV. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

4.1. Понудувачот е должен со понудата да приложи 
и референц листа за досега изведени работи од 
ваков вид. 

4.2. Понудата треба да содржи единечни цени по 
позиции према тендерот и вкупна цена на пону-
дата. 

4.3. Понудата треба да го содржи рокот на извршу-
вање на работите не подоцна од 1.09.19% го-
дина. 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде потпишан од страна на 
одговорното лице на субјектот. 

5.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта 
со предавање во архивата во Студентски центар 
„Скопје“ - Скопје или со предавање на комиси-
јата на Министерството на лице место на денот 
р часот на јавното отворање на понудата со 
назначување на бројот на јавниот повик и пози-
ција на објектот. 1 

5.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот во горниот лев агол 
треба да биде назначено „не отворај“ како и 
бројот на јавниот повик во средината на пликот 
да биде назначена адресата на Студентски цен-
тар „Скопје“ - Скопје. 

5.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават и следната придружна документација: 

1: Документ за бонитет и документ со кој понудува-
чот потврдува дека ги измирил сите свои обврски 
спрема Државата во изминатиот сметководен пе-
риод и 

2. Изјава дека против субјектот не е поведена сте-
чајна постапка / заверена од надлежен орган /. 

VI. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

6.1. Состанок со понудувачите ќе се изврши во при-
суство на регионалната комисија на Министер-
ството за образование и физичка култура во 
просториите на Студентскиот дом „Кузман Јо-
сифовски - Питу“ ул. „Иво Рибар - Лола“ бр. 
58 првиот работен ден по истекот на рокот за 
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доставување на понудите со почеток во 10,00 
часот. 

Отварање на понудите ќе се изврши по повлекување 
на комисијата од одржаниот состанок. 
Известувањето за одредените изведувачи ќе биде во 
рок од 7 дена. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите 
на јавниот повик, нема да бидат разгледани. 

7.2. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда по објект. 

7.3. Секој понудувач е должен да уплати 300,00 де-
нари на ж-ро сметка бр. 40100-603-13474 - Сту-
дентски центар „Скопје“ - Скопје за учество во 
јавниот повик и покривање на трошоците на 
работа. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 115-377 локал 118. 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 
Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор 

мација на претпријатијата со општествен капитал (Сл 
весник на РМ бр. 38/93) а во врска со чл. 4 од Законот зI 
трансформација на претпријатијата и задругите со опш-
тествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско зем 
јиште (Сл.весник на РМ бр. 19/96) Претпријатието 
ДОО „Благој Туфанов" Радовиш го објавува следниот: 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА 

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 
1. ДОО „Благој Туфанов" Радовиш ги повикува по-

ранешните сопственици и нивните правни наследници, 
државјани на Република Македонија доколку имаат по-
барувања кои ова претпријатие истите односно своите 
побарувања ги пријават во рок од 60 дена сметано од 
денот на објавуваното на огласот. 

2. Во пријавите поранешните сопственици и нивни 
правни наследници да не внесуваат и земјоделско зем-
јиште. 

3. Седиштето на ДОО „Благој Туфанов" Радовиш е 
во Радовиш на ул. Маршал Тито ББ. 

4. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец потпишан од Агенцијата на Република Македонија 
(„Сл. вее. на РМ“ бр. 3/94), кој истовремено ее доста-
вува и до Агенцијата на РМ во Скопје на ул. „Даме 
Груев“ бр. 14 поштенски фах 410 и до ДОО „Благој 

Туфанов" Радовиш. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал .,Дримкол“ 
Д.О.О. - Рудник за јаглен Вевчани - Струга 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 12.07.1996 го-

дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица што го презе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Партизанска“ бр. 
27 во Струга во време од 07 до 15 часот. 

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(,.Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/ 
93), Заводот за статистика ги утврдува и објавува 

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 1996 ГОДИНА 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производителите на индустриски производи во јули 
1996 година во однос на јуни 1996 година е - 0,005. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на јули 1996 година е - 0,015. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во јули 1996 година 
во однос на истиот месец од претходната година изне-
сува - 0,019. 

4. Коефициентот на порастот на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на јули 19% година во 
однос на просекот на животните трошоци во Република 
Македонија во 1995 година е 0,030. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 

878. Одлука за висината на надоместокот за 
употреба на делниците од Автопат во Репу-
блика Македонија за возилата регистри-
рани во Република Македонија (со до-
машна регистрација) 2529 

879. Одлука за висината на годишниот надоме-
сток за патни моторни и приклучни возила 
што подлежат на регистрација 2529 

880. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на магистралните 
и регионалните патишта во Република Ма-
кедонија 2531 

881. Одлука за изменување на Одлуката за I 
одредување на преференцијални царински 
стапки за увоз на одредени производи од 
земјите во развој 2531 

882. Наредба за определуање на месечниот из-
нос на висината на цивилната инвалиднина 
на цивилните инвалиди од војната 2531 

883. Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за начинот на пресмету-
вање и уплатување на данокот од добивка и 
спречувано на двојното ослободување или 
двојното оданочување 2532 
Коефициенти за порастот на цените и по-
растот на трошоците на живот во Репу-
блика Македонија за месец август 1996 год 
дина 2544 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди“ бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 228-204, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
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