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

Петок, 30 август 1996 
Скопје 

Број 44 Год.LII 

Аконтацијата за 1996 година изнесува 
6.000 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

892. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 52/91), Претседателот на Репу-
блика Македонија донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА УЗБЕКИСГАН 

Се поставува 

I 

У. бр. 42 
6 август 1996 година 

Скопје Претседател 
на Република Македонија. 

Киро Глигоров, с.р. 

893. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за правата, 

обврските и одговорностите на републичките органи во 
поглед на средствата во општествена сопственост што 
тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85) и 
член 11 и 45 од Законот за Владата на Република Маке-
донија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ПРИВРЕ-
МЕНО . КОРИСТЕЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗГРАДА (СТАРА УЧИЛИШНА ЗГРАДА) ВО СЕЛО 
ДОБРУШЕВО НА МЕСНАТА ЗАЕДНИЦА „НОВА 

ГРАДБА“ ОД С. ДОБРУШЕВО - БИТОЛА 

Член 1 
Се пренесува правото на привремено користење на 

општествена зграда (стара училишна зграда) во село 
Добрушево на Месната заедница ,,Нова Градба“ од село 
Добрушево - Битола. 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија. 

Бр. 23-587/1 
15 јули 1996 година 

Скопје 

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

Трајан Петровски, вонреден и ополномоштен амба-
садор на Република Македонија во Република Турција, 
за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Република Узбекистан, со седиште во 
Анкара. 

II 

Министерството за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

894. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за правата, 

обврските и одговорностите на републичките органи во 
поглед на средствата во општествена сопственост што 
тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85) и 
член 11 и 45 од Законот за Владата на Република Маке-
донија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ПРИВРЕ-
МЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТОТ ИЗГРАДЕН 
НА ПАРЦЕЛА БР. 11458 НА СПЕЦИЈАЛНОТО УЧ-
ИЛИШТЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕ-
ЦАТА ПОПРЕЧЕНИ ВО ПСИХИЧКИОТ РАЗВИ-
ТОК „Д-Р ЗЛАТАН СРЕМАЦ" - СКОПЈЕ 

Член 1 
Се пренесува правото на привремено користење на 

објектот изграден на парцела бр. 11458 план 64 скица 
596 на ул. „461", „462" и „460" кој е сопственост на 
Република Македонија на Специјалното училиште за 
основно образование на децата попречени во психич-
киот развиток „Д-р Златан Сремац" - Скопје. 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 23-1721/1 
15 јули 1996 година 

Скопје 

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

895. 
Врз основа на член 25, став 2 од Законот за Упра-

вата за јавни приходи („Службен весник на Република 
Македонија“, број 80/93), министерот за финансии до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЦА 

ДАНОЧНИОТ ИНСПЕКТОР 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на образецот на службената легитимација на да-
ночниот инспектор (во натамошниот текст: службена 
легитимација). 

„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба 
Рок за рекламации 15 дена. 
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Образецот од став 1 на овој член е отпечатен кон 
о в о ј правилник и е негов составен дел. 

' Член 2 
Образецот на службената легитимација е на 

бездрвна хартија со сино-бела боја, со димензии 6x9 см, 
заштитен со пластична фолија, кој е сместен во дводе-
лен кожен повез. 

На предната страна образецот содржи натпис: РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ФИНАНСИИ, Управа за јавни приходи, Службена ле-
гитимација, ДАНОЧЕН ИНСПЕКТОР. На истата 
страна, во средината, има место за фотографија со ди-
мензии 2,5 х 3 см, а под неа се впишуваат податоци за: 
името и презимето на даночниот инспектор, регистар-
ски број на легитимацијата, потпис на министерот за 
финансии и место за печат. Во долниот дел е отпечатен 
серискиот број на службената легитимација. 

Задната страна од образецот содржи овластувања 
согласно со член 13 од Законот за Управата за јавни 
приходи и симболот на Управата за јавни приходи. 

На задната внатрешна страна од повезот се внесува 
симболот на Управа за јавни приходи. 

Член 3 
Службената легитимација се издава за времето до-

дека работникот согласно со Законот за Управата за 
јавни приходи има статус на овластено службено лице. 

Даночниот инспектор на кој ќе му престане работ-
ниот однос во Министерството за финансии, или ќе 
биде распореден на други работи и задачи без посебни 
должности и овластувања, ја враќа службената легити-
мација на Министерството за финансии. 

Член 4 
Даночниот инспектор кој ќе ја загуби службената 

легитимација или на друг начин ќе остане без неа, вед-
наш ја извеслува соодветната служба на Министер-
ството за финансии. 

Член 5 
Службената легитимација се заменува со нова, кога 

поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотре-
блива, како и кога имателот на службената легитима-
ција ќе го промени личното име. 

Член 6 
Службените легитимации што се враќаат или заме-

нуваат, се ништат. 

Член 7 
За издадените службени легитимации на даночните 

инспектори во Министерството за финансии, се води 
евиденција. 

Редниот број од евиденцијата под кој е извршен упис 
на податоците се впишува во службената легитимација, 
како регистарски број. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавува!исто во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Број 09-6438/1 
29 јули 1996 година 

Скопје Министер за финансии, 
- д-р Таки Фити, с.р. 
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Задна внатрешна страна на повезот 

896. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Габревци -
Општина Радовиш. 

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

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

Бр. 10-2154/1 Директор 
21 август 1996 година дипл.геод.инж.Димитар Џонов,с.р. 

Скопје 

897. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Мирковци -
Општина Чаир - Скопје. 

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

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

Бр. 10-2155/1 Директор, 
21 август 1996 година дипл.геод.инж.Димитар Џонов,с.р. 

Скопе 

898. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е / Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Илиево - Опш-
тина Делчево. 

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

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

Бр. 10-2156/1 Директор, 
21 август 1996 година дипл.геод.инж.Димитар Џонов,с.р 

Скопје 

899. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

РЕШЕНИЕ 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Киселица -
Општина Делчево. 

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

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

Бр. 10-2157/1 Директор, 
21 август 1996 година дипл.геод.инж.Димитар Џонов,с.р 

Скопје 

900. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Луковица -
Општина Делчево. 
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Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

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

Бр. 10-2158/1 
21 август 1996 година Директор, 

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

901. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 

Се егава во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Вржогрнци -
Општина Крива Паланка. 

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

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

Бр. 10-2159/1 Директор, 
21 август 1996 година дипл.геод.инж.Димитар Џонов,с.р. 

Скопје 
902. 

Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-
стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа, донесува / 

Р Е Ш Е Н И Е 

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

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

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

Бр. 10-2160/1 Директор, 
21 август 1996 година дипл.геод.инж.Димитар Џонов,с.р 

Скопје 

903. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Радибуш - Опш-
тина Крива Паланка. 

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

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

Бр. 10-2161/1 Директор, 
21 август 1996 година дипл.геод.инж.Димитар Џонов,с.р. 

Скопје 
904. 

Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-
стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Отошница -
Општина Крива Паланка. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија4'. 

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

Бр. 10-2162/1 Директор, 
21 август 1996 година дипл.геод.инж.Димитар Џонов,с.р 

Скопје 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ,II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор по тужбата на тужител-
ката Јулија Николовска Салах од Скопје, бул. „Јане 
Сандански“ бр. 51, стан бр. 6, против тужениот Салах 
Салах со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Салах Салах да се јави во овој 
суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во 
истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење. 

Доколку не се јави во рок од 30 дена на истиот ќе му 
биде поставен привремен старател во смисла на член 84 
од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси до окон-
чувањето на постапката или до неговото јавување во 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, II П. бр. 
2811/95. 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје заведен е 
спор за утврдување на право на сопственост на недви-
жен имот по тужба на тужителот Стојановски Горан од 
с. Миладиновци, Скопје, ул. „10" бр. 84, против туже-
ниот Данај Муслија од Смедерево, СР Југославија, а 
сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Данај Муслија да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас 
или во истиот рок да ја објави точната адреса на живе-
ење или престојување. Доколку тужениот не се јави во 
одредениот рок ќе му биде поставен привремен стара-
тел. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, XII П.бр. 
297/96. 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд води процес Арифи Хабила Харијете 
од с. Шипковица, против Зеќири Јасина Мидаим од с. 
Шипковица, за сопственост на ствари. Тужениот Ми-
даим се наоѓа на работа во Австрија со непозната 
адреса, па се повикува истиот да се јави во судот во рок 
од 30 дена или постави свој застапник, а по истек на овој 
рок судот ќе му постави привремен старател кој ќе го 
води процесот во негово име. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 770/96. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 

бр. 2010/96, на регистарска влошка бр. 1-1316-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар трансформацијата на Ак-
ционерското друштво од областа на трговијата „ЦЕН-
ТРО" увоз-извоз - Скопје, ул. „Босна и Херцеговина'4 

бб, Скопје со следните податоци: 013043, 013021, 
013030,; 070И. О13050, 013080, 013099, 020201, 020302, 
060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125', 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 07021, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070250, 070260, 080111, 080190, 090110, 090121, 090122, 
090129, 090131, 090139, 090140, 090181, 090189, 110105, 
110109, 110301, 110309, 110404, 110909, 070310 - надво-
решна трговија со прехранбени производи, 070320 -
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
вршење на работи на малограничен промет во дејноста 
со Грција, СР Југославија, Бугарија и Албанија, изведу-
вање на инвестициони работи во странство и отстапу-
вање на инвестициони работи на странско лице во Р.М., 
застапување и посредување во прометот со стоки и 
услуги, услуги на истражување, давање и користење на 
информации и знаење во стопанството, науката, услуги 
на атестирање, услуги на факторине финансиски инже-
неринг и др. услуги, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во 
транспортот, откуп на земјоделски и сточарски произ-
води, продажба од консигнациони складишта на стран-
ска стока, реекспорт, Акционерското друштво во прав-
ниот промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка - неограничено овластување. 

За обврските сторени во правниот промет Акци-
онерското Друштво одговара со сите свои средства -
потполна одговорност. Смиленски Методије, претседа-
тел на Управниот одбор без ограничување во рамките 
на регистрираната дејност со бр. на л.к. 1333180/Ск и 
бр. мбг. 1512937450022. Смиленски Методија - претсе-
дател на Управниот одбор без ограничување во рам-
ките на регистрираната надворешна дејност, бр. на л.к. 
1333180/Ск., бр. мбг. 1512937450022. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2010/ 
96. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7050/96, на регистарска влошка 1-64789-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промената на директор 
на претпријатието и промена на фирмата (називот) на 
Производно трговското услужно претпријатие „БЕЛ-
СТЕФ" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Кочо Ра-
цин“ бр. 10/1-13, Скопје. 

Се менува називот на претпријатието и од сега ќе 
гласи: Производно трговско услужно претпријатие 
„БЕЛСКОМ" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Кочо 
Рацин“ бр. 10/1-13 Скопје. 

Се брише Борис Стефанов, директор без ограничу-
вање, а се запишува Петруш Стефанов, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7050/96. (6376) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1728/96 на регистарска влошка бр. 1-6790-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар во основањето на 
Приватната здравствена организација - аптека „БА-
ЗИЛИКА“ ц.о. ул. „Јани Лукровски“ бр. 5, локал 10 
Б, Скопје. 

Дејност: 130160, аптеки. 
Во правниот промет со трети лица организацијата 

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

одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување е Јулијана Дими-

триевска, директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

1728/96.. (7103) 

Окружниот стопански суд во Скопје, Со решението 
Срег. бр. 1618/96 на регистарска влошка бр. 1-67897-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство трговија промет и ус-
луги „Л.Д.М." д.о.о. експорт-импорт бул. „АВНОЈ“ 
бр. 64/1-3, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 
01-06/96, од 27.06. 1996 год., а основач е Дејан Јазвиќ. 

Дејности: 0701,-070111, 070112, 070113, 070114, 
07012,-070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
071027, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 060502, 060503, 060601, 060602, 
060609, 080121, 080190, 080201, 080202, 050302, 110301, 
110302', 110303, 110304, 110404, 110909, 110309, 011832, 
011941', 011314, 011390, 012613, 012615, 012622, 012699, 
013010, 013021, 013022, 013030, 013042, 013121, 0704 
070310, 070320, реекспорт, консигнација, превоз на 
патници и стоки во меѓународен патен сообраќај, ме 
ѓународна шпедиција, комисиона продажба, застапува 
ње на странски фирми во Р. Македонија, малограни-
чен промет со Грција, Бугарија и Албанија. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешно и надворешно трговскиот промет е Ва-
лентина Канзурова, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1618/96. (7104) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението 
Срег. бр. 1939/96 на регистарска влошка бр. 1-56727-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност во внатрешен промет на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „ТЕРА-КОМ" д.о.о. 
експорт-импорт, ул. „Методи Митевски4' 11-6/3, Ско-
пје. 

Дејности: 050100, 050201, 050203, 050301, 050209. 
050302. 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС, Срег. бр 
1939/96. ( 7 1 0 6 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1324/96 на регистарска влошка бр. 1-44441-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор во внатрешен промет на Центар за радио и 
печат - Радио Крива Паланка, Крива Паланка. 

Се запишува: Промена на лице овластено за заста-
пување во внатрешен промет: Јорданчо Костов. 

Се брише Надица Васиќ. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

1324/96. . (7107) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1598/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-67876-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за услуги и трговија „НИКО-
ЛА“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Цветан Димов“ бр. 40/1-2, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 27.06.19% 
год. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 07011, 070112, 070113,, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070123, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 08011, 080112, 080119, 080201, 080202, 110109, 
110301, 110302, 110303, 110309, 110902, 110909, 130132, 130159, 070310, 
070320, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообра-
ќај, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓу-
народна шпедиција, продажба на странски стоки од консигнациони 
складови, сервис, реекспорт, комисиони работи. 

Претпријатието во правниот промет настапува самостојно и нео-
граничено во рамките на својата регистрирана дејност. 

Директор на претпријатието е Драган Јосифовски. 
Претпријатието за своите обврски одговара со сиот свој имот, це-

лосна одговорност. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1598/96. (7032) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1794/96 на регистарска влошка бр. 1-13868-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста во внатрешен промет на Претпријатието 
за производтво, услуги и трговија „МАНИ“ д.о.о. екс-
порт-импорт ул. „Џон Кенеди“ бр. 25/5-30, Скопје. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет: 
011091, 01131,11, 011313, 011527, 011721, 011832, 011949, 
090122, 090123, 090124, 110402, 110403, 110404, 110405. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1794/96. (7066) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1602/96 на регистарска влошка бр. 1-67918-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и запишувањето право за врше-
ње работи во надворешно трговското работење на 
Претпријатието за производство и трговија „МЕТРО 
КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Коце Мета-
лец“ бр. 15, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
27.06.1996 год. а основач е Ибраими Сабит од с. Кон-
дово, Скопје. 

Дејности: 012421, 012429, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 07012, 070140, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, откуп на ПВЦ-амбала-
жа, откуп на земјоделски производи, шумски плодови, 
жива стока, 110301, 110302, 110303, 11304, 110309, 
110909, 060502, 080201, 080202, 11109, 070310, 070320, 
застапување на странски фирми и реекспорт, посреду-
вање во надворешно трговскиот промет, комисиони 
работи во областа на прометот, консигнациона прода-
жба, меѓународна шпедиција, малограничен промет со 
Бугарија, Грција, Албанија и Југославија. 

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 внатрешното и 
надворешното трговско работење е Ибраими Сабит -
директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1602/96. ' (7067) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 12911/96 на регистарска влошка бр. 1-520-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста и промената на фирма на Дом на култура-
та „АЦО ЃОРЧЕВ“ Д.о. ул. „Маршал Тито“ бб, Него-
тино. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
120364, 120363, 120331, 120332, 012350, 110302, 080190, 
110309,07260. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
12911/96. (7058) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7196/96 на регистарска влошка бр. 1-67816-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговското претпријатие „МАК-МУРАТ" д.о. екс-
порт-импорт ул. „Орце Николов“ бр. 43, Валандово. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 080119, 080129, 
080190, 080201, 080202, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, 
070310, 070320, застапување и посредување во промет 
на стоки и услуги, реекспорт, консигнација. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и на-
дворешен промет е: Марика Илиева - директор без 
ограничување, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7196/96. (7059) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1187/96 на регистарска влошка бр. 1-67929-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговското услужно претпријатие „КО-ЛИ КОМЕРЦ 
96" увоз-извоз д.о. ул. „Фемо Кулаков“ бр. 63-3/5, Не-
готино. 

, Претпријатието е основано со акт за основање 1/% 
од 27.05.1996 год. а основач е Ристо Крстев од Неготи-
но. ^ 

Дејности: 013010, 013021, 012111, 013112, 013113, 
013119, 013121, 013909, 020110, 020130, 020140, 07011 , 
070112, 070113, 070114, 070121, 070112, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 060502, 080190, 
080201, 080202, 090212, 090131, 090132, 090139, 090209, 
050301, 050302, 110309, 110909, 070310, 080320, 060503, 
услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници 
и малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија 
и СР Југославија. , 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка, за превземените обврски 
претпријатието одговара со сите свои средства; пот-
полна одговорност. 

Во внатрешното и надворешно трговско работење 
го застапува основачот Ристо Крстев директор - нео-
граничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1187/96. (7060) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1990/96 на регистарска влошка бр. 1-61967-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
за застапување на Претпријатието за трговија и дјути 
фри шопови „ТЕХНОКОМ ДФС" д.о.о. Градски 
трговски центар 3-ти спрат Скопје. 

Од досегашното претпријатие „ТЕХНОКОМ ДФС4 

истапува Претпријатието за производство промет и 
финансиски и технички инженеринг „МАЛЕКО" 
д.о.о. Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Петрески Слобо-
дан, а се именува Томоски Драги - директор без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. ^ 
1990/96. (7061) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1264/96 на регистарска влошка бр. 1-64891-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
оеновач и проширувањето на дејнсота во внатрешен 
промет на Претпријатието за производство и трговија 
„МОБИЛИЈА-М" д.о.о. експорт-импорт ул. „Браќа 
Кошулчеви" бр 1, Скопје. 

Истапува Марковски Цветко а пристапува Стојков-
ска Јованка од Скопје. 

Се проширува и дејноста во вентрешен промет: 
080190, 080201, 0801202, 120190. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1264/96.' (7062) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1917/96 на регистарска влошка бр. 1-38832-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма и проширување на дејност во НТП на Претприја-
тиено за производство, услуги и трговија на големо и 
мало, увоз-извоз „ФРОСИНА'4 ц.о., ГТЦ секција 2 ло-
кан III Скопје. 

Се менува фирмата и во иднина ќе гласи: „ФРОСИ-
НА ДОЕЛ44 

Дејности: меѓународен превоз на патници, меѓуна-
роден транспорт на стоки и меѓународна шпедиција, 
сообраќајно-агенциски услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1917/96. (7140) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1084/96 на регистарска влошка бр. 1-39701-0-

0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста во внатрешен промет на Трговското прет-
пријатие „МАЈА КОМЕРЦ'4 д.о.о. увоз-извоз, ул. 
„180" 1-1/34, Тетово. 

Дејности: 013500. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

1084/96. (7136) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Сре .бр . 1742/96 на регистарска влошка бр. 1-40850-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Претпријатието за прои-
зводство и трговија на големо и мало „ЈАСМИН44 

д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Јужноморавски 
Бригади'4 бр 4/6. 

Лице овластено за застапување во правниот промет 
е Ѓуревски Слаѓан, директор без ограничувања, во 
внатрешен и надворешен промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1742/96 (7137) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1792/96 на регистарска влошка бр. 1-67911-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар Трговското ус-
лужно претпријатие „ЦЕПЕЛИН X44 д.о.о. експорт-
импорт Скопје, „Петар Манџуков" 31-а. 

Основач: Беловски Хари, Скопје, ул. „Петар Ман-
цуков" 31-а. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 
070113 , 070114 , 070121, 070122 , 070123 , 070124 , 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129 , 070131, 070132 , 070140, 
070150,.070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260 , 080121, 080129 , 080190, 
080201, 070310, 070320. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Беловски Хари, директор и овластено лице со нео 

граничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 

1792/96 (7141) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
('рег. бр. 1971/96 на регистарска влошка бр. 1-66316-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„СТЕЛА ТРЕЈД'4 увоз-извоз, д.о.о. Скопје, Бул. „АВ-
НОЈ44 92 К. 1. 

Се менува името на фирмата и во иднина ќе гласи: 
„ПЛЕНЕКС" Претпријатие за трговија на големо и 
мало, увоз-извоз д.о.о. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1971/96. (7138) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7264/96 на регистарска влошка бр. 1-51863-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Градежното трговско 
претпријатие „БА-ТА КОМЕРЦ'4 увоз-извоз п.о., ул. 
„Даме Груев“ 1/1-4, Скопје. 

С.е брише досегашниот директор, лице овластено 
за застапување Стојче Тодосиев, директор со неогра-
ничени овластувања, а се запишува Цветан Таневски, 
дирекгор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7264/96 (7139) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1276/96 на регистарска влошка бр. 1 9861-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за градежништво, внатрешен и надво-
решен промет и услуги „БИГ-ИНВЕСТ" п.о. СкопЈе, 
ул. „Зеленичка" бр. 25-а. 

Се брише Билјана Маневска, директор со неогра-
ничени овластувања, а се запишува Глигор Литовски, 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1276/96. (7142) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1069/96 на регистарска влошка бр. 1-48449-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
овластено лице на Производното трговско претприја-
тие „КОРН-ХЕМ" увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. ,.Зе-
ничка“ бр. 14-а. 

Се брише Предраг Икономовски, директор без 
ограничување, а се занишува Костантин Икономов-
ски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1069/96. (7143) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1945/96 на регистарска влошка бр. 1-54276-0-

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на „АЛ-
МА44 ц.о. претпријатие за трговија на големо и мало, 
увоз-извоз Скопје, ул. „Коста Новаковиќ44 бр. 20/4-11. 

Кон претпријатието пристапува нов основач Муа-
мет Селими, а истапува основачот Кирил Дојчиновски 
на 30.7.1996 год. 

Се брише досегашниот застапник Кирил Дојчинов-
ски, директор без ограничување, а се запишува Муа-
мет Селими, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1945/96. (7144) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7004/96 на регистарска влошка бр. 1-67812-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
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приватна сопственост на Претпријатието за производ-
ство, промет и услуги „СУПЕР-ПРОМ '96" ц.о. екс-
порт-импорт, ул. „Маршал Тито“ бр. 117 3/2, Неготи-
но. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
28.05. 1996 год. 

Дејности: 011930, 011949, 090123, 090140, 090150, 
090181, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 
010123, 070124, 070125, 070126. 070127, 070128, 070129, 
070130,, 070132, 070140, 070150, 070211, 070222, 070223, 
070224. 070225, 070226, 070228, 070229, 070240, 070250, 
070260, 060502, 060503, 080201, 080202, 110902, 110302, 
110304, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување и 
посредување на прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки 
и шпедиција. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешно трговски промет е Ване 
Анастасов, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7004/96. (7043) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 3394/06 на регистарска влошка бр. 1-62092-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за угостителство, туризам 
и трговија „ИНТЕРПЛАСТИК-Д" д.о.о. увоз-извоз, 
ул. „Лазар Личеноски“ бр. 31, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Зоран Божинов-
ски, директор без ограничување, се запишува новиот 
застапник Лилјана Божиновска, директор без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
3394/96. (7045) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
С р е Ј бр. 7335/96 на регистарска влошка бр. 1-67656“О-

О-О, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост на Претпријатието за производ-
ство, услуги и трговија „ДСБ КОМПАНИ“ ц.о. увоз-
извоз, ул. „Томе Арсовски44 бр. 56, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 
0101 од 14.06. 1996 год., а основачи се Борко Ристо-
ски, Славко Ристоски, Душанка Ристоска од Скопје. 

Дејности: 020110, 020140, 050110, 050301, 050302, 
111832, 013121, 060501, 06Џ502, 060601, 060602, 080114, 
080119, 080190, 080121, 080122, 0110302, 110303, 110909, 
110309 , 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 00128, 070129, 
070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214 , 070219 , 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229 , 0702;К), 070240, 070250, 070260, 070310, 
070320, малограниче а промет со СР Југославија, Буга-
рија, Грција и Албанија, реекспорт, меѓународен тран-
спорт на стоки и парници. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Борко Ристоски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7335/96. (7046) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 5445/96 на регистарска влошка бр. 1-26140-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство и промет 
„ЛЕДА“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Михаил Чаков“ 13/1-6, 
Скопје. 

Се менува лицето) овластено, за застапување во вна-
трешен и надворешен промет: Богољуб Игњатовиќ, 
директор без ограничување, се менува, се запишува 
Милева Спасевска, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
5445/96. (7047) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1262/96 на регистарска влошка бр. 1-56215-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Претпријатието за внатрешен и надворе-
шен промет и услуги „БИОЕНЕРГЕТИКА" ц.о. увоз-
извоз, Станица-Зелениково 202 Скопје. 

Дејности: 011910, 013010, 013021, 013022, 013042, 
013073, 013091, 013099, 013121, 013200, 020110, 020003, 
070227, 090179. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1262/96. (7044) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1502/96 на регистарска влошка бр. 1-31825-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата, назив и проширување на внатрешниот промет 
на Претпријатието за, трговија на големо и мало 
„СТЕВИ КОМПАНИ“ ц.о. ул. „Милан Мијалковиќ" 
бр. 8-2, Скопје. 

Се менува фирмата и називот и во иднина ќе гласи: 
Претпријатието Радио Такси „ЦОКЕР-ЈУНИОР" 
д.о.о. експорт-импорт, Скопје. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060602. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

1502/96. (7048) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1483/96 на регистарска влошка бр. 1-11114-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „АЛНИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Востанич-
ка“ 57/1, Скопје. 

Се менува основачот со одлука од 20.06. 1996, при-
стапува Раде Трифуновиќ, од Сокобања, СР Југосла-
вија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1483/96. ( 7 0 4 9 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1333/96 на регистарска влошка бр. 1-67885-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за промет и услуги „АРИКОМ КО-
МЕРЦ“ п.о. експорт-импорт ул. „Божин Николов“ бр. 
42, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 19.06. 19% година, а основач е Ариф Черими. 

Дејности: 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 
012323, 012324, 030003, 090140, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 07012(1, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110999, 
050302, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешно и надворешно трговскиот промет е 
Ариф Черими, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1333/96. (7050) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1327/96 на регистарска влошка бр. 1-67934-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост на Претпријатието за производ-
ство, градежништво, трговија и транспорт и услуги 
„ИЛБЕР КОМЕРЦ - 96" д.о.о. експорт-импорт, ул. 
„Н. Мартиновски“ бб. Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 
01-96 од 19.06. 1996 год., а основачи Кадише Мурте-
зонска и Зејадин Муртезовски. 

Дејности: 012622, 012623, 012699, 050100, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 00128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 
080202, 090150, 110109, 110301, 110303, 110309, 110909, 
070310, 070320, меѓународен транспорт и шпедиција на 
стоки и патници, меѓународни агенциски работи, сло-
бодни царински продавници, реекспорт, 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот промет е Кадише 
Муртезановска, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1327/96. (7051) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1373/96 на регистарска влошка бр. 1-67934-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, услуги и трговија на 
големо и мало „ФОТОСИНТЕСИС АНАСТАСИА-
ДИС" .д.о.о. експорт-импорт, ул. „Св. Климент 
Охридски“ бр. 25, Скопје. 

Основачи: Пападопоулос Тимотхеос и Анастасиа-
дис Ираниис, двајцата од Катерина Република Грција. 

Дејности: 011710, 011722, 011723, 011729, 011730, 
011791, 011799, 050301, 060501, 060502, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 090133, 090139, 110303, 
110309, 110909, 070310, 070320, застапување и потсету-
вање, реекспорт, привремен увоз, консигнација, меѓу-
народен транспорт и шпедиција. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Петар Брајовиќ, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1373/96. '(7052) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1841/96 на регистарска влошка бр. 1-630814)-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „КРИСТИ ДКБ" д.о.о. експорт-импорт, у/л/. 
„Мито Ханџи Василсв Јасмин“ бр. 40/44, Скопје. 

Промена на основач со одлука од 01.06. 1996 год., 
пристапува Мери Ивановска од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1841/96. (7087) 

0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за маркетинг „СТУДИО БААЗ-
ИМЦ" д.о.о. ул. „Максим Горки“ бр. 20/3, Скопје. 

Претпријатието е основано “со акт за основање од 
17.06. 1906 год., а основач е Жаклина Николиќ од 
Белград СРЈ. 

Дејности: 080201, 080202, 110302, 110303, 110309, 
110620, 110902, 110903, 110905, 110909, 120311, 110312, 
120341, 120361, 120362, 120363, 120364, 070320, застапу-
вање и посредување во областа на прометот со услуги. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е 
Игор Челебиќ, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1527/96. Р (7088) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1399/96 на регистарска влошка бр. 1-67887“О-
О-О, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост на Претпријатието за трговија, 
производство и услуги „АХИЛ-99" д.о.о. увоз-извоз, 
ул. „Тодор Чангов“ бр. 3/5, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
22.06. 1996 год., а основач е Саит Мустафа од Скопје. 

Дејности: 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070126, 070129, 070140, 
070150, 070211, 070212, 07021.3, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070229, 070230, 070240, 080190, 011920, 012421, 
012429, 011941, 011949, 013080, 013099, 020110, 110109, 
130233, 070310, 070320, реекспорт. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешното и надворешното трговско работење е 
Саит Мустафа, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1399/96. Р (7089) 

Окружниот стопански суд во ^копје, со решението 
Срег. бр. 1527/96 на регистарска влошка бр. 1-67902-0-

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение го 
Срег. бр. 1585/96 на регистарска влошка бр. 1-67896-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство и доработка на амба-
лажа и трговија на големо и мало „ИНДУС" Д.О.О, 
увоз-извоз, ул. „Маршал Тито“ бр. 26, Скопје. 

Дејности: 0702, 07621, 070213, 07022, 070224, 070225, 
070226, 090189 , 011311, 011209, 110403, 110404, 050302, 
012421, 012429, 011941, 011949, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
е Иванчо Панчевски, директор без ограничување во 
рамките на регистрираната трговска дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1585/96. (7090) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
.Срег. бр. 1925/96 на регистарска влошка бр. 1-3118^0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, проекти-
рање, монтажа, извоз-увоз и деловно посредување од 
областа на телекомуникациите и електрониката „ТТ 
ИНВЕСТ" ц.о. ул. „Ѓорче Петров“ бб, Скопје. 

Се брише Гоце Андреев, директор без ограничува 
ње, се запишува Новак Игнов, директор без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1925/96. (7091) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1905/96 на регистарска влошка бр. 1-1311-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на „КАРАОРМАН“ Акцио-
нерско друштво за трговија, угостителство и услуги-
извоз\увоз ц.о. ул. „Никола Вапцаров“ бр. 13а, Ско-
пје. 

Се брише досегашниот застапник Милан Берков-
ски директор без ограничување, а се запишува Панов 
Драгољуб В Д директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1905/96. (7073) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7064/96 на регистарска влошка бр. 1-67811-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, трговија и услуги на 
големо и мало „МАК-МЕР-96" д.о.о. експорт-импорт 
ул. ^,Бл. Тоска“ бр. 7/7, Тетово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
бр.01-01 од 05.06.19% год. а основач е Деспотоски То-
ни од Тетово. 

Дејности: 012001, 0120002, 060501, 060502, 060503 
060601, 060602, 070111, 070112 , 070113, 070114, 070121 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260 
080111, 080112, 080121, 080122 , 080129, 080190, 080201 
080202, 090189, 100392, 100399, 110301, 110302, 110303 
110309, 110909, 070310, 070320, застапување на стран 
ски фирми, посредување во надорешен трговски про 
мет, комисиони работи, консигнациони работи, мало 
граничен промет со: Грција, Бугарија, Албанија и Ју 
гославија, угостителски и туристички услуги, меѓуна 
родна ̂  шпедиција, агенциски услуги во транспорт, ус 
луга во меѓународниот транспорт на. стоки и патници 

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

За сторените обврски во правниот промет со трети 
лциа одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување ка-
ко во внатрешен така и надворешен трговски промет 
е Деспотоски Тони - директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7064/96. (7074) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1888/96 на регистарска влошка бр. 1-58926-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма и проширувањето на дејноста во внатрешен промет 
на „ГОМАНИКО" производно прометно и услужно 
претпријатие експорт-импорт ц.о. ул. „В- Комаров“ 
бр. 33/3, Скопје. 

Се менува фирмата и во иднина ќе-гласи: „ГОМА-
НИКО" производно прометно и услужно претприја-
тие, експорт-импорт д.о.о. е.л. Скопје. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет: 
090121, 090202 , 090209, 110109. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1888/96 (7075) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1531/96 на регистарска влошка бр. 1-29574-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма на Трговското претпријатие „АЛБИНА-ГОЛД" из-
воз-увоз ц.о. ул. „Ферид Бајрам“ бр. 14 б, Скопје. 

Се менува фирмата и во иднина ќе гласи: Графич-
ко-издавачко претпријатие „АЛБИН А-ГОЛ Д“. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1531/96. (7П76) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1885/96 на регистарска влошка бр. 1-29419-0-
0-0, го запиша, во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство, трговија и услуги 
увоз-извоз „ИКЛ" џ.о. ул. „Благе И. Гуне" бр. 14/1-14, 
Куманово. 

Основач: Трајковски Горан од Куманово. 
Дејности: 011920, 011941, 012324, 013021, 013022, 

013041, 013050, 013113, 013114, 013115, 013121, 013904, 
080302 , 060601, 060602, 060900, 070131, 080121, 08012?, 
080123 , 080129 , 090202, 110101, 110201, 110302, 110302, 
110404, 110620, 110902, 110909, 0120410, 0120420, 
060502, 060609 , 070111, 070112 , 070113 , 070114 , 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132 , 070140, 070150 , 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 080190, 080111, 080112 , 080201, 
080202 , 012130, 012622, 012830, 110303, 110903, 120110, 
020140, 011940, 090189, 110302, 090209. 

Директор на претпријатието е Трајковски Горан, 
како во внатрешниот и во надворешниот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, бр. 
1885/96. (7077) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 7406/96 на регистарска влошка бр. 1-67830-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар во приватна соп-
ственост и запишување право за вршење работи во на-
дворешно трговско работење на Претпријатието за 
трговија и производство „ХАЏИЌ“ д.о.о. увоз извоз 
ул. „Серава“ бр. 115, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
18.06. 1996 год., а основач е Бисера Хаџиќ од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070129, 
070131, 070132 , 070140, 070150 , 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219 , 070221, 070222, 070223, 070224,' 070225, 
070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080190, 080201, 080202, 110109, 110301, 110303, 110304, 
110309, 110909, 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 
012322, 012323 , 012324, 060501, 060502, 060503, 070310, 
070320, откуп на земјоделски производи, шумски пло-
дови, печурки, жива стока“ и добиток, застапување на 
странски фирми, реекспорт, комисиони работи во 
областа на прометот, консигнациона продажба, меѓу-
народна шпедиција, посредување во надворешно 
трговскиот промет, превоз на стоки и патници во ме-
ѓународниот друмски сообраќај, малограничен промет 
со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во внатрешното и надворешното трговско работење е 
Бисера Хаџиќ, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
7406/96. (7082) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со'решението 
Срег. бр. 1892/96 на регистарска влошка бр. 1-7021 “О-
О-О, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата, основач и проширување на дејност во внатрешен 
промет и надворешно трговски промет на Трговското 
претпријатие „ТРИ БРАЌА“ д.о.а. с. л. Со одлука од 
22.07.-1996 истапуваат Рустеми Шевик и Рустсмов Ре-
фик од Скопје. 

. Дејности: 060501, 060502, 060503, меѓународен тран-
спорт и шпедиција. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1892/96. ' (7083) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1160/96 на регистарска влошка бр. 1-67909-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија и услуги „НЕСА ТРЕЈД“ 
д.о.о. експорт-импорт ул. „Карл Либкнехт" бр. 25/2-1, 
Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 071031, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080201, 080202, 
070310, 070320. 

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

Лице рвластено за застапување на претпријатието 
е Салих Ѓунду, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1160/96. (7108) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1296/96 на регистарска влошка бр. 1-67884-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и за-
пишување на право на надворешно трговски промет 
на Претпријатието за производство промет и услуги 
„КОЛОРТОН-М" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Огнен При-
ца“ бр. 16-2/1, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
14.06. 1996 год., а основач е Загорка Цалеска од Ско-
пје. 

Дејности: 011949, 012130, 012201, 013021, 013400, 
013121, 013904, 020110, 020121, 020140, 03003, 050100, 
050301, 050302, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124,070125, 
070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 
090131, 090171, 090172, 090179, 090183, 090189, 110109, 
110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, мало-
граничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР 
Југославија, застапување на странски фирми, посред-
ништво, вршење на комисиони работи и реекспорт, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги на 
меѓународна шпедиција. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешен и, на-
дворешен трговски промет Загорка Цапеска, директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1296/96. , (7109) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните печати 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за трговија на големо и мало и транспорт експорт-
импорт „Алекс“ п.о. - Скопје“. (4154) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за услуги 
и промет „Аристократ“ д.о. извоз-увоз - Скопје“. (4155)-

Правоаголен печат под назив: „С.Т.Д. „Кајро 1", 
Ибраими Тасин и Велији Ајдар, с. Врапчиште“. (4156) 

Тркалезен печат под назив: „Градежно претприја-
тие „Бетон“ А Д - д.о. - Радовиш“. (4157) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Минелкот-
лопромет" Д.О.О, во мешовита сопственост за инжене-
ринг и трговија, експорт-импорт - Скопје“. (4111) 
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Тркалезен печат и штембил под назив: „Минелтрго-
агент" Д.О.О., производно услужно трговско претпри-
јатие експорт-импорт - Скопје“. (4112) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие во приватна сопственост за трговија на големо и 
мало „МД - Интекс" Д.О.О, увоз-извоз - Скопје“. 

(4133) 
Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-

тие за трговија на големо и мало „Вики комерц“ увоз-
извоз ц.о. - Скопје“. (4152) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Адвокатска 
комора на Македонија - Скопје“. (4176) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 353700, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Наташа Павловска, ул. .Московска“ Б-5-2/3, Скопје. 

(4143) 
Чековна картичка бр. 0102224-58 и чекови бр. 

0003119151 и, 0003119152, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје и чековна картичка бр. 45021-02, 
издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Дав-
чева Вита, ул. „В. Комаров“ бр. 40/1/7, Скопје. (4144) 

Пасош бр. 815494/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Сегдија Шенаси, ул. „Стојна Сгефкова" бр. 2, 
Скопје. (4145) 

Пасош бр. 571261/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Атанасовски Димитрија, ул. „Гоце Делчев“ бр. 45, 
н. Илинден, Скопје. (4146) 

Пасош бр. 834046/96, издаден од УВР - Скопје на 
име Атанасовска Јагуда, ул. „Гоце Делчев“ бр. 45, нас. 
Илинден, Скопје. (4147) 

Пасош бр. 397893 на име ЗекирОв Самир, ул. „М. 
Тито“ бр. 339, Кичево. (4103-А) 

Пасош бр. 0124610, издаден од УВР - Скопје на име 
Тортевски Александар, ул. „Максим Горки“ бр. 1, 
Скопје. (4148) 

Пасош бр. 149210, издаден од УВР - Титов Велес на 
име Ахмедов Асип, с. Г. Јаболчиште, Титов Велес. 

(4149) 
Пасош бр, МКД 0604293, издаден од УВР т Скопје 

на име Стојановски Марјан, ул. „Саса“ бр. 8/2, Скопје. 
^150) 

Пасош бр. 356171/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ратко Трајковски ул. „Боро Менков“ бр. За-З/2, 
Скопје. (4151) 

Пасош бр. 745264/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Реџеповски Ќамуран, с. Љуботен, Скопје. (4153) 

Пасош бр. 809097, издаден од УВР - Штип на име 
Јусилова Нерѓузе, ул. „Р. пат“ бр. 181, Штип. (4099-а) 

Пасош бр. 507159, издаден од УВР - Штип на име 
Пудришева Мукадес, ул. „Ср. фронт“ бр. 37/12, Штип. 

(4100) 
Пасош бр. 820071, издаден од УВР - Скопје на име 

Луиза Волињез ул. „Драгиша Мишовиќ" бр. 12/17, 
Скопје. (4101) 

Решение бр. 18-5234/2 од 8.VII.1996 година, за да-
вање одобрение за вршење компензациона работа со 
странство, издадено од Министерството за надворешни 
работи на РМ - Скоцје на Претпријатието „Фатина“, 
Гостивар. (4115) 

.Чековна картичка бр. 0116132.07 и чекови од бр. 
0003149097 до 0003149083 и бр. 0003149090, издадени од 
Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Бранко Веља-
новски, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 26/15, Скопје. (4116) 

Чекови од бр. 0003104011 до 0003104015 (5 чекови), 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на те-
ковна сметка бр. 0009304081 на име Заим Абдију, с. 
Скудриње, Гостивар. (4117) 

Диплома за машински техничар, издадена од ЕМУЦ 
„Никола Тесла“ - Скопје на име Дошло Бранко, 
Скопје. (4118) 
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Работна книшка на име Димитровски Михајло, 
Скопје. (4119) 

Работна книшка на име Џилпеста Цаферова, 
Скопје. (4120) 

Чек бр. 011002209336/5 од тековна сметка бр. 640/48, 
издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје и чек бр. 
0169606 од тековна сметка бр. 7297/60, издаден од Љуб-
љанска банка - -Скопје на име Марковски Нестор, 
Скопје. (4121) 

Пасош бр. 543797/95, издадено од УВР - Струмица 
на име Колев Дејан, с. Мокриево 266, Струмица. (4122) 

Пасош бр. 0043832/93, издаден од ОВР - Делчево на 
име Илиевски Малиш Делчево. (4123) 

Пасош бр. 357561/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Али Рецеп, с. Глумово, Скопје. (4124) 

Чековна картичка бр. 25209/65 и чекови бр. 
00029888061 и бр. 0000522198, издадени од Комерци-
јална банка а.д. - Скопје на име Димче Гроздановски, 
Скопје. (4125) 

Пасош бр. МПИ 442450/94, издаден од ГУВР -
Скопје на име Ибрахим Орхан, ул. „Отокар Кершова-
ни" бр. 42, Скопје. (4126) 

Свидетелство за завршено средно образование, из-
дадено од Гимназијата „Јосип Броз - Тито“ - Скопје -
општа насока на име Трајчева Биљана, Скопје. (4127) 

Работна книшка на име Петре Темеловски, 
Скопје. (4128) 

Работна книшка на име Суат Абазов, Скопје. (4129) 
Работна книшка на име Тасевски Игор, Скопје. 

(4130) 
Работна книшка на име Ариф Љачи, Скопје. (4131) 
Пасош бр. 4500/92, издаден од УВР - Скопје на име 

Владимир Ортаковски бул. ,Дане Сандански“ бр. 46/1V-
4, Скопје. (4132) 

Пасош бр. 0671915 на име Демири Дудије, с. Стра-
јане, Гостивар. (4106-а) 

Пасош бр. 109491/93, издаден од ОВР - Ресен на име 
Нически Крис, с. Д. Дупени, Ресен. (4134) 
Пасош бр. 489140, издаден од УВР - Куманово на 

име Јовановска Лиле, с. Младо Нагоричане, Маала 
Брадиновци, Куманово. (4135) 

Пасош бр. 0188051, издаден од УВР - Гевгелија на 
име Гошев Костадин, ул. „Ристо Чавдарев" бр. 1, Гев-
гелија. (4136) 

Пасош бр. 639440, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Ахмед Дилавер, ул. „Алберт Станиќ“, бр. 35, Скопје. 

(4137) 
Пасош бр. 561774/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Исуфи Скендер, ул. „Севастополска" бр. 37, 
Скопје. (4141) 

Пасош бр. 129459/92, издаден од УВР - Скопје на 
име Илиески Сашо, ул. „Симеон Кавракиров" бр. 9/8, 
Скопје. (4142) 

Пасош бр. 282117/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Јакупи Идриз, ул. „Серава“ бр. 58, Скопје. (4158) 

Пасош бр. 0222940, издаден од УВР - Струмица на 
име Стоилов Никола, ул. „Климент Охридски“ бр. 53, 
Струмица. (4159) 

Пасош бр. 0222929/94, издаден од УВР - Струмица 
на име Стоилова Ружица, ул. „Климент Охридски“ бр. 
53, Струмица. (4160) 

Пасош бр. 178302/94, издаден од УВР - Струмица на 
име Терзиев Димитар, ул „Тошо Арсов“ бр. 17, Стру-
мица. (4161) 

Пасош бр. 0834678, издаден од УВР - Скопје на име 
Сахити Мемедали, ул. „Брсјачка буна“ бр. 109-а, 
Скопје. (4162) 

Свидетелство за завршено III година и диплома, из-
дадени од Училиштето за занимање ,Димитар Влахов“ 
- Скопје на име Рамадани Севдие, Скопје. (4163) 

Пасош бр. 24310/93 на име Таири Али, с. Камењане, 
Тетово. (4164) 

Пасош бр. 008424, издаден од УВР - Тетово на име 
Ибраими Седин, с. Боговиње, Тетово. (4165) 

Пасош бр. 233165/94, издаден од УВР - Тетово на 
име Незири Локман, ул. „Питу Гули“ бр. 85, Тетово. 

(4166) 
Пасош бр. 0124609/93, издаден од УВР - Скопје на 

име Тортевски Новак, ул. „Максим Горки“ бр. 1, 
Скопје. ч (4167) 

Пасош бр. 0814702, издаден од УВР - Скопје на име 
Абди Северџан, ул. „118" бр. 189, Скопје. (4168) 

Пасош бр. 282117/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Јакупи Идриз, ул. „Серава“ бр. 58, Скопје. (4169) 

Пасош бр. 763348, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Трзијај Минуре, ул. „Менделеева" бр. 32-б, Скопје. 

(4170) 
Спецификација од решение бр. 185303/2-96, изда-

дена од Министерството за надворешни работи на РМ -
Скопје на име ДОО „Флорес" - Скопје. (4171) 

Пасош бр. 705251, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Терзијан Ерџан, ул. „Менделеева" бр. 53, Скопје. (4712) 

Пасош бр. 575755/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Ристевски Душко, ул. „Штросмаерова" бр. 6, 
Скопје. (4173) 

Пасош на име Елмази Лавдрим, с. ,Ка-
лишта, Струга. (4174) 

Тековна картичка бр. 113021-64 и чекови од бр. 
0003151080 до 0003151094 и од бр. 0002748653 до 
0002748657, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Бурчевски Митко ул. „Руѓер Бошковиќ“ 
бр. 8/1-5, Скопје. (4175) 

Чек бр. 110002185564 од тековна сметка бр. 74231/ 
82, издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Трајковски Илија, Скопје. (4190) 

Работна книшка на име Идриз, Сали, Скопје. (4191) 
Чек бр. 03066498, издаден на тековна сметка бр. 

09946/48 од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
В ладислав Петрушев, Скопје. (4192) 

Индекс бр. 37932, издаден од Економски факултет -
Скопје на име Игор Сачмароски, Скопје. (4193) 

Работна книшката име Шабанов Еллес, Скопје. 
(4194) 

Работна книшка на име Рецеп Илзабет, Скопје. 
(4195) 

Диплома за аранжер-декоратор, издадено од Тргов-
ско училиште „Цветан Димов“ - Скопје на име Бошко-
ски Сашо, Скопје. (4196) 

Тековна сметка бр. 47134.12 и чекови бр. 3021112 и 
3021113, издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на име Милка Арсова, Скопје. (4197) 

Работна книшка на име Зеќие Куртиши, Скопје. 
(4198) 

Чековна картичка бр. 0009152.46 и чекови од бр. 
0002549517 до 0002549536 и броевите 0002746983 и 
0002746987, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Пандилова Вукосава, Скопје. (4199) 

Работна книшка на име Крстевски Спасо Живко, 
Скопје. (4200) 

Чековна картичка бр. 0037059.35 и чекови од бр. 
0003174641 до 0003174648, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Љупчо Зоров, Скопје. (4201) 

Свидетелство од III година, издадено од МУЦ 
„Панче Караѓозов“ - Скопје на име Василески Благоја, 
Скопје. (4202) 

Работна книшка на име Филиповски Љубисав, 
Скопје. (4204) 

Пасош бр. 11692/92, издаден од УВР - Скопје на име 
Адеми Нејази, с. Грчец, Скопје. (4205) 

Пасош бр. 168751, издаден од УВР - Штип на име 
Доневски Тони, ул. „Митрашинска" бр. 3, Штип. (4206) 

Ученичка книшка за IV одделение, издадена од ОУ 
„Моша Пијаде“ - Скопје на име Љупчо Трајановски, 
Скопје. (4207) 
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Работна книшка на име Најдовски Борис, Скопје. 
(4208) 

Работна книшка на име Здравевска Соња, Скопје. 
(4209) 

Пасош бр. 131896/93, издадена од УВР - Скопје, на 
име Јанков Јанко, ул. „Крсте Асанов“ бр. 6/1-22, 
Скопје. (4210) 

Работна книшка на име Амет Таири, с. Сарај, 
Скопје. (4211) 

Пасош бр. 314910/94, издаден од ОВР - Крива Па-
ланка на име Величковски Бранко, ул. „8-ми Октом-
ври“ бр. 97, Крива Паланка. (4212) 

Пасош бр. 0079814 на име Аргдин Думани, Дебар. 
(4213)-а 

Диплома за средно образование, издадена од Гимна-
зија „Мирко Милески“ - Кичево на име Сариевска 
Младенка, Скопје. (4177) 

Работна книшка на име Елена Костовска, Скопје. 
(4178) 

Пасош бр. 245375/94, издаден од УВР - Тетово на 
име Ајрули Неби, с. Орашје, Тетово. (4179) 

Пасош бр. 37814/94, издаден од ОВР -г Гостивар на 
име Имрија Фаризи, с. Градец, Гостивар. (4180) 

Работна книшка на име Рушан Аднан, Скопје. (4181) 
Свидетелство за завршена I година, издадено од 

ЕТУД - Скопје на име Илија Фотевски, Скопје. (4182) 
Пасош бр. 871497/96, издаден од ОВР - Титов Велес 

на име Ахмедов Сабри, с. Г. Јаболчиште, Титов Велес. 
(4183) 

Пасош бр. 006617/92, издаден од УВР - Скопје на 
име Трајковски Томислав, ул.^„50 Дивизија“ бр. 33, 
Скопје. (4184) 

Пасош бр. 763338, издаден од УВР - Скопје на име 
Бериша Енвер, ул. „Стојко Јовановски“ бр. 2Х Скопје. . 

. (4185) 
. Пасош бр. 0387151, издаден од ГУВР - Скопје на/ 
име Садри Сулеманов, с. Арачиново, ул. „25" бр. 5, 
Скопје. (4186) 

Пасош бр. 634480/95, издаден од ОВР - Куманово на 
име Ќенан (^лимановски, с. Лопате, Куманово. (4187) 

Чековна картичка бр. 28657-48 и чекови бр. 1961441 
и 1961443, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Јаревски Панде, ул. „Партизани одре-
ди“ бр. 123Л-5, Скопје. (4188) 

Тековна картичка бр. 14365/12 и чекови бр. 
0003334059 и 0003334062, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Несторовски Љубомир, 
Скопје. (4189) 

Пасош бр. 303130, издаден од ОВР - Гостивар на име 
Мифтари Башким, с. Добридол, Гостивар. (4203) 

Пасош бр. 0198347, издаден од УВР - Тетово на име 
Амзаи Гами, с. Селце, Тетово. (4214) 

Пасош бр. 204127/96, издаден од УВР - Куманово на 
име Алији Али, ул. „X. Т. Карпош“ бр. 35, Куманово. 

(4215) 
Пасош бр. МПИ 626765/95, издаден од УВР - Скопје 

на име Тифеки Кадри, ул. „Виргино" бр. 157, Скопје. 
/ (4216) 

Пасош бр. 598797/95,л издаден од УВР - Скопје на 
име Жежовски Пандо, ул. „Ванијамин Мачуковски“ бр. 
26, Скопје. (4217) 

Пасош бр. 21440/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Јаневски Трајче, с. Сарај, ул. „6" бр. 54, Скопје. (4218) 

Пасош бр. 239153/94, издаден од ОВР - ,Струга на 
име Калиќи Фламур, ул. „Мемет Илјас“ бр. 22, Струга. 

(4219) 
Пасош бр. 0209668, издаден од УВР - Скопје на име 

Ирена Јакимова, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 20/6, 
Скопје. (4220) 

Свидетелство за завршена II година, издадено од 
УЦСО „Јосип Броз Тито“ - Ресен на име Пановска 
Ефтим Аница, с. Штрбово, Ресен. (4221) 

Работна книшка рег. бр. 12021, издадена од Ресен на 
име Симоновска Димо Ленче, ул. ,кристо Герасимов-
ски" бр. 90, Ресен. (4222) 

Тековна сметка бр. 1253-83 и чекови бр. 792821 и 
792822, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје, Фи-
лијала - Свети Николе на име Чедо Стојановски, с. 
Горобинци, Свети Николе. (4223)^ 

Пасош бр. 0200490 на име Василевски Сашко, ул. 
„Први мај“ бр. 12-а, Берово. (4224) 

Пасош бр. 255291, издаден од УВР - Титов Велес на 
име Селимовски Бајрам, с. Мелници, Титов Велес. 

(4225) 
Пасош бр. 0662666 на име Дука Рушит, Дебар. (4226) 
Пасош бр! 0662698 на име Сузана Дука, Дебар. 

(4227) 
Пасош бр. 0365298 на име Зини Кообучишта, Дебар. 

(4228) 
Пасош на име Додев Орце, с. Приковци, 

Кратово. (4229) 
Пасош бр. 168751 на име Доневски Тони, ул. „Штип-

ска“ бр. 3, Штип. (4230) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗД ЗАШ-
ТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. ДОО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И 
ПРОМЕТ „СТОКОПРОМ" - УВОЗ-ИЗВОЗ - РАДО-
ВИШ, ги повикува поранешните сопственици^ нивните 
правни наследници, државјани на Република Македо-
нија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања 
од претпријатието, освен земјоделско земјиште, во рок 
од 60 дена, сметано од денот на објавувањето на огла-
сот. 

2. Седиштето на ДОО „Стокопром" се наоѓа во Ра-
довиш на улица „Маршал Тито“ бб. 

3. Пријавувањето на побарувањето се врши на 
Образец потпишан од Агенцијата на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 3/94), кој истовремено се доставува и до Агенцијата 
на Република Македонија - Скопје, Улица „Даме Гру-
ев“ бр. 14, поштенски фах 410. 

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

на претпријатијата со општествен капитал ОП „Хем-
текс" - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 го-
дина, донесе одлука за трансформација на претпријати-
ето, погласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел од претпријатието и пре-
творање на побарувања ца доверителите во траен влог. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претприј атието кое се наоѓа на ул. с. Горно Лисиче-
Скопје, во време од 08 до 15,00 часот. 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал МЗТ 
„ФАМ" - ДОО - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.07 Ј 996 го-
дина, донесе одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието кое се наоѓа на ул. „Перо Наков“ бб. -
Скопје, во време од 08 до 13,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал РЖ-Скопје-
„Суровина" - ДОО-Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 го-
дина, донесе одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието кое се наоѓа на ул. „16 Македонска 
Бригада“ б.б. во време од 7 - 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Рудници и 
железарница ,,Скопје-Тајмиште" ДОО Кичево 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 го-
дина, донесе одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на преторијатието на лица кои 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. „Индустриска“ бб 
Кичево во времето од 07 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ПОС ДИК 
„Димче Еребица“-ДИЕР" - Куманово 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 го-
дина, донесе одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: модел продажба на претпријатието на лица кои го 
преземаат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да ре запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието кое се наоѓа на ул. „11 Ноември“ бб во 
време од 08 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал РЖ „Скопје-
Тане Цалески" ДОО - Кичево 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 го-
дина, донесе одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

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

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. „Индустриска бб -
Кичево во време од 7 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал МЗТ Инже-
неринг ДОО Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 го-
дина, донесе одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпрЈдатието на лица кои 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. „III Македонска 
бригада“ бб од 12 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата „ со општествен капитал РЖ -
Скопје-Бањани - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за тансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со откуп на 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 
кое се наоѓа во Скопје, во Рудник-Бањани, во време од 
8 до 12 часот. 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатието со општествен капитал „Техноме-
тал-Вардар" АД Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатието со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на 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. „Вељко Влаховиќ" 
бр. 11 во време од ј2 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал РЖ „Скопје 
- Липтерм", д.о.о. - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 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 откуп на претпријатието од страна на вработените. 

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. „16 Македонска 
бригада“ бр. 18 Скопје, секој работен ден во време од 
08 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформациј а 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Фро-
тирка" - Делчево 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 18.07.1996 го-
дина, донесе одлука За трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата ро општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието и претворање на побарува-
њата на доверителите во траен влог. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ бб во 
време од 7 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А.Т.П. 
„Пролетер“, од Крива Паланка 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата На Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 27.06.1996 го-
дина, донесе одлука за трансформација на претпријати-

ето, согласно Законот за трансформација на претпр^а-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето и откуп на претпријатието од 
страна на вработените.. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието кое се наоѓа на ул. с. Конопница -
Крива Паланка во време од 10 до 12 часот. 

Врз основа на член 11 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ПОС „Поли-
текс" - Прилеп 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација јЊ претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќ/е се изврши 
со: откуп на претпријатието, претворање на побарува-
њата на доверителите во траен влог. 

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. „Крушевски пат“ 
бб, Прилеп, во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал МЗТ „О-
ПРЕМА“ ДОО - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансфотмацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои 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. „Перо Наков“ б. б., 
Скопје од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ОП „Солид-
ност“ - Прилеп 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 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: откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простори на 
претпријатието кое се наоѓа на ул. „Моша Пијаде“ бр. 
158 во време од 7 до \3 часот. 
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