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„Службен весник на Република 
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5.000 денари. Овој број чини 100 
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215. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на РМ“ бр. 20Ѓ90 
и 13/93), а во врска со член 12, став 1, точка 2 и член 13 
од Законот за системот на општествена контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89 и „Службен 
весник на РМ“ бр. 13/93), кои со член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91) е преземен 
како републички пропис и член 45 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 
нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини 
МБ-86 
МБ-98 
БМБ-95 

б) Дизел гориво 
Д-1 
Д-2 

в) Масло за горење 
Екстра лесно (ЕЛ) 

г) Мазут 

оваа одлука содржани се акцизите кои ги плаќаат 
обврзниците согласно Законот. 

4. Во цените од точка 2 на оваа одлука содржани се и 
трошоците за превоз од 0,260 денари за литар а трошо-
ците на прометот изнесуваат: 

а) Моторни бензини 
МБ-86 
МБ-98 
БМБ-95 

б) Дизел гориво 
Д-1 
Д-2 

в) Масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 
г) Масло за горење (Мазут) 

ден ./литар 
1,232 
1,306 
1,402 

1,019 
0,999 

1,027 
0,257 

5. Претпријатијата од точка 2 на оваа одлука ќе 
уплатуваат на сметката на која се уплатуваат акцизите 
по одделни нафтени деривати износи на средства и тоа 
за: 

ден./литар 
до 8,865 
до 9,415 
до 10,124 

до 7,282 
до 7,139 

до 7,351 

5,143 ден./кгр. 

а) Моторни бензини 
МБ-86 
МБ-98 
БМБ-95 

ден./л итар 
0,987 
0,984 
1,056 

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 
вршителите на дејност со личен труд што вршат промет 
на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати така што највисоките малопродажни 
цени изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини ден./литар 
МБ-86 до 34,50 
МБ-98 до 36,50 
БМБ-95 до 36,50 

б) Гасно масло - дизел гориво ден./литар 
Д-1 ' до 23,00 
Д-2 до 22,50 

в) Масло за горење екстра лесно (ЕЛ) до 14,00 
г) Масло за горење 

Мазут до 6,10 

Цените од став 1 на оваа точка подточките „а“, „б" и 
„в“ важат франко-пумпна станица, а цената на подточ-
ката „г" важи франко производител. 

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 

Во малопродажните цени утврдени со точка 2 во 
подточките „б", „в“ и „г" од оваа одлука содржани се и 
акцизите кои претпријатијата ги плаќаат согласно За-
конот. 

6. Од износот на платените акцизи од точка 4 на 
оваа одлука Заводот за платен промет ќе врши уплата 
во износ од 9,18% на сметката на Фондот за пензиско и 
инвалидско осигуруваа. 

7. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за определување на највисоки цени 
на одделни нафтени деривати („Службен весник на 
РМ“ бр. 81/93, 34/94, 65/94 и 2/95). 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, џ 
ќе се применува од 28.11.1995 година од 00,01 часот. 

Бр. 23-515/1 
27 февруари 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

216. 
Врз основа на член 29 од Законот за данокот од 

добивка („Службен ресник на РМ“, бр. 80/93) и член 45 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ бр. 38/90), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПЛА-

ЌАЊЕ НА ДАНОК ОД ДОБИВКА 

Член 1 
Обврзниците на данокот од добивка, наведени во 

„Збирниот преглед на штети предизвикани со земјотре-
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сот од 1.09.1994 година на територијата на општините 
Битола, Демир Хисар, Охрид и Ресен“, верифициран од 
Републичката комисија за проценка и утврдување на 
висината на штетата од елементарни непогоди, се осло-
бодуваат од обврската за плаќање на данок од добивка 
по годишната пресметка за 1994 година и по полуго-
дишната пресметка за периодот јануари-јуни 1995 годи-
на. 

Член 2 
Заради остварување на правото утврдено со член 1 

од оваа одлука, обврзникот на данокот од добивка, до 
носителот на платен промет кај кој има жиро-сметка и 
до органот за јавни приходи, приложува докази дека тој 
како обврзник е наведен во збирниот преглед од член 1 
на оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 23-500/1 
22 февруари 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

217. 
Врз основа на член 20, став 2 од Законот за потти-

кнувал,е на развојот на стопански недоволно разви-
ените подрачја („Службен весник на РМ“ бр. 2/94) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИ-
ЗАЦИЈА НА ЗАДАЧИТЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ ПОДРА-

ЧЈА ВО 1995 ГОДИНА 

1. Се одобрува Програмата за реализација на зада-
чите на Агенцијата за стопански недоволно развиени 
подрачја во 1995 година што ја донесе Агенцијата за 
стопански недоволно развиените подрачја. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 23/408/1 
20 февруари 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

218. 
Врз основа на член 20 од Законот за поттикнување 

на развојот на стопански недоволно развиените по-
драчја („Службен весник на РМ“ бр. 2/94) Агенцијата 
за стопански недоволно развиени подрачја донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАДАЧИТЕ НА АГЕНЦИ-
ЈАТА ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ 

ПОДРАЧЈА ВО 1995 ГОДИНА 

I 

За поттикнување на развојот на стопански недо-
волно развиените подрачја во 1995 година се обезбе-
дени средства од 922.390.000 денари од следните извори: 

- во денари 
- Од Буџетот на Република Македонија за 1995 

година 900.000.000 
- Пренесени неискористени средства од 1994 

година 748.000 

- Доспеани ануитсти од пласмани преку 
поранешниот Републички фонд за кредитира^ на 
побрзиот развиток на стопански недоволно 
развиените краишта, 21.642.000 

II 
Средствата за поттикнување на развојот на стопански 
недоволно развиените подрачја од дел I во износ од 
922.390.000 денари ќе се користат за: 

1. Учество во финансираното на проектите од сто-
панската инфраструктура 600.000.000 денари. 

2. Учество во финансирањето на проекти од несто-
панската инфраструктура 150.000.000 денари. 

3. Регрес на дел од каматите по користените кредити 
од земјата и странство за реализација на инвестициони 
проекти од стопанството 60.000.000 денари. 

4. Учество на траен влог во финансирањето на од-
делни инвестициони проекти во индустријата и земјо-
делството 45.0(Х).000. денари. 

5. Премии за новоотворени производни работни ме-
ста за мали индустриски капацитети кои се реализираат 
во специфичните подрачја 5.820.000 денари. 

6. Учество во финансирање на изработка на инве-
стициони програми и научни студии 18.000.000 денари. 

7. Еднократно учество во финансираното на обучу-
вано на кадри 10.000.000 денари. 

8. Плаќање на придонеси за пензиско-инвалидско и 
здравствено осигурување на лицата кои живеат и рабо-
тат во населените места во статус на погранично по-
драчје 30.000.000 денари. 

9. Обезбедување средства за зголемени вредности 
(пречекорувани) за завршување на инвестиционите 
програми по донесени одлуки од 1993 година 3.570.000 
денари. 

III 
Средствата од дел II точка 1 на оваа програма во 

износ од 600.000.000 денари ќе се користат во реализа-
цијата на проектите за изградба, модернизација и ре-
конструкција на локални патишта, изградба и рекон-
струкција на електрична мрежа, изградба на ПТТ 
мрежа и изградба на локални водоводи и други зафати 
од стопанската инфраструктура согласно Законот за 
поттикнување на развојот на стопански недоволно раз-
виените подрачја (во понатамошниот текстгЗаконот) и 
Одлуката за критериумите, висината, условите и начи-
нот на користење на средствата за поттикнување на 
развојот на стопански недоволно развиените подрачја 
(во натамошниот текст: Одлуката). 

IV 
Средствата од дел II точка 2 на оваа програма во 

износ од 150.000.000 денари ќе се користат во реализа-
ција на инвестиционите проекти за изградба и рекон-
струкција на училишен простор за основно образование 
и на здравствени и ветеринарни станици. 

Средствата од дел II точка 3 на оваа програма во 
износ од 60.000.000 денари ќе се користат за рсгрсси-
рано на дел од каматите по користените кредити за 
реализација на инвестиционите проекти во стопан-
ството. 

VI 

Средства од дел II точка 4 на оваа програма во износ 
од 45.000.000 денари ќе се користат за учество во трај-
ниот влог во финансирањето на одделни проекти во 
индустријата и земјоделството. 
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VII 
Средствата од дел II точка 5 на ова програма во 

износ од 5.820.000 денари ќе се користат за обезбеду-
вана на премии за новоотворени производни работни 
места за мали индустриски капацитети кога се реализи-
раат во специфичните подрачја. 

VIII 

Со средствата од дел II точка 6 на оваа програма во 
износ од 18.000.000 денари ќе се учествува во финанси-
раното на изработка на инвестициони програми за од-
делни иницијативи и научни студии. 

IX 

Со средствата од дел II точка 7 од оваа програма во 
износ од 10.000.000 денари ќе се учествува во финанси-
рањето на обучување на кадри за одделни проекти. 

X 

Со средствата од дел II точка 8 од оваа програма ќе 
се учествува во плаќање на придонесите за пензиско-
инвалидско и здравствено осигурување по лично ба-
рано на лицата кои живеат и работат во населените 
места во пограничните подрачја, кои се предвидуваат 
во износ од 30.000.000 денари. 

XI 

Со средствата од дел II точка 9 од оваа програма во 
износ од 3.570.000 денари ќе се реализираат донесените 
одлуки на Стопанска банка А.Д. Скопје за зголемени 
вредности заради завршувано на започнатите инвести-
циони програми од 1993 година. 

XII 

При одобрувањето на средствата во финансираното 
на инвестиционите проекти по оваа програма од дел II 
точките 1,2,3,4 и 5 ќе се поаѓа од критериумите утвр-
дени со Одлуката за критериумите, висината, условите 
и начинот на користено на средствата за поттикнување 
на развојот на стопански недоволно развиените по-
драчја. 

Одобрувањето на средствата ќе се врши врз основа 
на барање со комплетна ивестициона програма. 

Правата и обврските на корисниците на средствата 
од дел II точка 4 и 6 од оваа програма ќе се уредуваат со 
договор помеѓу Агенцијата и инвеститорот односно 
изработувачот на програмата. 

XIII 

Агенцијата за стопански недоволно развиените по-
драчја во 1995 година ќе врши, односно обезбедува 
оценка на поднесените инвестициони програми и во 
зависност од оценката ќе решава за одобрување на 
средства согласно Законот и Одлуката. 

Агенцијата за стопански недоволно развиените по-
драчја во текот на 1995 година ќе дава техничка помош 
и други консултантски услуги на инвеститорите за на-
мераваните инвестиции во периодот на подготвувањето 
на инвестиционите програми и во текот на нивната ре-
ализација. 

Агенцијата за стопански недоволно развиените по-
драчја ќе врши контола над употребата на средствата, 
прави согледувања на остварените ефекти од изврше-
ните вложуван,а и други работи утврдени со Законот и 
Одлуката. 

XIV 

Оваа програма се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. -

Бр. 01-421/1 
10 февруари 1995 година Директор 

Скопјс на агенцијата за стопански 
недоволно развиени подрачја, 

Воислав Пејоски, с.р. 
219, — 

Врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на РМ44 бр. 
38/90 и 63/94), а во врска со член 6, точка 7 од Уредбата 
за звањата и условите за нивно стекнување во полици-
јата на Министерството за внатрешни работи („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 39/94), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 јануари 1995 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
1. Станоја Богев, помошник на министерот за вна-

трешни работи, се унапредува во чин генерал на поли-
цијата. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното. 

Број 17-168/2 
30 јануари 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

220. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
71 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 15 
февруари 1995 година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВААТ: 

а) член 3 од Одлуката за времена забрана на градба 
на објекти на поширокото централно градско подрачје 
(„Службен гласник на Општина Охрид“ бр. 4/92 и 5/93); 

б) Одлуката за усвојувано на измените на Детал-
ниот урбанистички план за Ш-та урбана единица -
Охрид („Службен гласник на Општина Охрид“ бр. 4/ 
93); 

в) Одлуката за остварувано на Програмата за поста-
вување на времени објекти на Општина Охрид („Служ-
бен гласник на Општина Охрид“ бр. 4/91); 

г) Одлуката за изменувано на дел од Програмата за 
поставување времени објекти на подрачјето на Опш-
тина Охрид („Службен гласник на Општина Охрид“ бр. 
8/92) и 

, д) Одлуката за усвојување на Програмата за измени 
и дополнувања на Програмата за поставувано на вре-
мени објекти на територијата на Општина Охрид 
(„Службен гласник на Општина Охрид“ бр. 2/93). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод 
иницијативата на Заводот за заштита на спомениците 
на културата и Народен музеј - Охрид, поведе постапка 
за оценувано законитоста на одлуките означени под а), 
б), в), г) и д), во точката 1 од оваа одлука, Затоа што: 
Собранието на општината не било овластено да доде-
лува градежно земјиште ниту да забранува издавање на 
решенија за локација; што при усвојуваното на Одлу-
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ката за утврдување на измените на Деталниот урбани-
стички план за 111-та урбана единица -- Охрид и при 
донесуваното на одлуките за усвојува!^ на програмите 
за поставување на времени објекти, Собранието на 
Општина Охрид не прибавило претходно мислење од 
Заводот за заштита на спомениците на културата, што 
не било во согласност со закон. 

4. Судот на седницата утврди дека со членот 3 од 
одлуката означена под а) во точката 1 од ова решение 
се забранува донесувано на решенија за доделувано 
градежно земјиште, издавање на локации, урбани-
стичка согласност и одобренија за градба на централ-
ното градско подрачје, до усвојување на Деталниот ур-
банистички план. 

Согласно член 47 став 2 од Законот за системот на 
просторното и урбанистичкото планирано („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/85 и 38/90), општинскиот орган, 
односно органот на градот Скопје, надлежен за рабо-
тите на урбанизмот издава решение за локација. 

Ставот 3 на овој член од Законот, предвидува за 
објекти за кои одобрение за градба издава републич-
киот орган на управата, надлежен за работите на гра-
дежништвото, решението за локација да го издава ре-
публичкиот орган на управата надлежен за работите на 
урбанизмот. 

Нело така, според член 36 став 2 од Законот за 
градежното земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/79, 18/89 и 21/91), доделувањето на градежното зем-
јиште го врши Министерството за урбанизам, градеж-
ништво и заштита на животната средина. 

Имајќи ги предвид наведените законски одредби, 
Судот утврди дека Собранието на општината нема 
овластување да донесува решенија за доделување гра-
дежно земјиште и решенија за локација ниту да забра-
нува издавано на такви решенија, туку дека таква над-
лежност имаат Министерството за финансии и Мини-
стерството за урбанизам, градежништво и заштита на 
животната средина, односно нивните подрачни еди-
ници. 

Со оглед на тоа што Собранието на Општина Охрид 
со членот 3 од оспорената одлука изречно забранува: 
донесувано на решенија за доделување на градежно 
земјиште, издавано на локации, урбанистичка соглас-
ност и одобренија за градба на централното градско 
подрачје, до донесување на Деталниот урбанистички 
план за овој дел од Градот, Судот утврди дека членот 3 
од Одлуката е несогласен со Законот за градежното 
земјиште. 

5. Судот на седницата, исто така, утврди дека Одлу-
ката за усвојување на Деталниот урбанистички план, 
означена под б) и одлуките за усвојување на програ-
мите за поставувано на времени објекти, означени под 
в), г) и д) од оваа одлука биле донесени во постапка 
спротивна на законот односно не била побарана прет-
ходна согласност од надлежниот завод за заштита на 
спомениците на културата. 

6. Согласно член 43 од Законот за заштита на споме-
ниците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/ 
73 и 42/86 и „Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 12/93), при подготовките и изработката на реги-
онален и урбанистички план, односно одлука што ги 
заменува тие планови на населби и делови од населби 
што се запишани во регистарот на спомениците на кул-
турата како урбанистичка целина, надлежниот орган е 
должен да прибави претходно мислено од надлежниот 
завод. 

Со ставот 2 од овој член од Законот, е предвидено 
претходното мислено да се прибавува од надлежниот 
завод и кога се врши планирано на одделни објекти, 
особено кога може да дојде до оштетувано на спомени-
ците на културата. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
надлежниот орган е должен во текот на постапката за 
изготвувано на планот да прибави претходно мислење 
од надлежниот завод за заштита на спомениците на 
културата односно дека претходното мислено е услов 
без кој не може да се одвива законски предвидената 
постапка. 

Со оглед на тоа што Собранието на Општина 
Охрид, при донесувањето на одлуката за усвојување на 
Деталниот урбанистички план за Ш-та урбана единица 
- Охрид, не прибавило претходна согласност од Заво-
дот за заштита на спомениците на културата - Охрид, 
Судот утврди дека постапката при донесувањето на 
оспорената одлука за усвојува! 10 на Деталниот урбани-
стички план за Ш-та урбана единица во Охрид не се 
спроведувала согласно со закон. 

7. Што се однесува до оспорените одлуки за усвоју-
вано на програмите за поставување објекти од времен 
карактер, со оглед на тоа што при нивното донесување 
Собранието на Општина Охрид не прибавило прет-
ходно мислење од Заводот за заштита на спомениците 
на културата, Судот оцени дека се несогласни со Зако-
нот за заштита на спомениците на културата. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 252/93 Претседател 
15 февруари 1995 година на Уставниот суд 

Скопје на Република Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 

Огласен дел 
ЗАНИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 16232/ 
94 на регистарска влошка бр. 1-56917-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет и услуга ,,КИМЕЛ" 
увоз-извоз Д О.О Скопје бул. „АВНОЈ“ бр. 40/7-6 Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање 1/94 од 25.ХП.1994 
година. 

Основач на претпријатието е Чагароски Ќиро од Скопје. 
Дејности: 011710, 011721, 011749, 011799, 012324. 013400, 050301, 

050302, 060101, 060502, 060503, 060601, 060602, 060803, 070111, 070112, 
070113 , 070114 , 070120, 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, 070310, 070320 , 080201, 080202, 090123, 
090124 , 090129 . 090131, 090132, 090133, 090139 , 090180, 110302, 110303, 
110304 110309, 110404, 110620, 110902, 110903, 110905, 110909, 110109. 

Лице овластено за застапување е Чагароски Киро директор, без 
ограничување. 

Лице овластено за застапување во надворешна трговија Магарешки 
Киро, директор без ограничувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16232/94. (361) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
14891/94, на регистарска влошка бр 1-55883-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатие-
то за трговија на големо и мало „КИМАКО" д о о експорт-импорт, 
ул „Кузман Капидан4' бр 16, Скопје 

Основачи Славе МИРКОВСКИ, ул „К Капидан“ бр 16, ДеЈан МИТ-
КОВСКИ, ул. „К Капидан“ бр 16 домашни основачи и Лу Каи, Герма-
нија, Дисблдорф 40472, „Фолка Дајер" пег 65, Лу Бошснг, Германија, 
Диселдорф 40472 „Бокумср пег“ 26 и Ли Лизинг, Германија, Дисел-
дорф 40472, „Бокумср всг" 26 

Дејности- 070111, 070112, 0701 П, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070221 
070224 , 070225 , 070226, 070227, ЈЈ70229, 070230, 070240, 070250ИШ)260, 
0М)Ѕ()1, 060502 , 060503 , 080121, 080190, 080201, 080202, 110109, 110302, 
110303, 110304, 110309, 070310, 070320, шпедиција, застапуваа, по-
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средништво, реекспорт, комисиона продажба, консигнациона прода-
жба, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓународна шпеди-
ција 

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 со целокуп-
ниот СВОЈ имот 

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно 
трговскиот промет е Дејан Митевски, в д. директор без ограничува-

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 14891/94. 
(14232) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Срег бр 
15208/94, на регистарска влошка бр 1-11212-0-0-0, Ја запиша во суд-
скиот регистар промената на Друштвото со ограничена одговорност 
за внатрешен и надворешен трговски промет „МИЛАНО“ п о бул 
,Јане Сандански44 бр 76/7, СкопЈе 

Дејности- 011320, 012310, 013909, 090140 
Се брише лицето овластено за застапување на Друштвото Снежа-

на Трајанова, застапник без ограничување 
Се запишува: Виолета Ланчевска, застапник, без ограничување 
Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег бр. 15208/94 

^ ^ ^ ^ ^ (14231) 

Окружниот стопански суд во СкоиЈе, со решението Срег бр 
14408/94, на регистарска влошка бр 1-55687-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост на Производното-
трговско претпријатие „АЛДАКО ТРЕЈД44 п о увоз-извоз ул „Фин-
ска“ 2/20 СкопЈе 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 20 10 1994 
годи., а основач е Валентина Неделковска од СкопЈе 

Дејности- 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070211, 070212 , 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227 , 070229, 070230, 070250, 
070260, 070310, 070320, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090181, 
090183, 090189, 090202, 090209, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 
110905, 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 со целокуп-
ниот свој имот. 

Лице овластено за застапувала на претпријатието е Валентина 
Неделковска, директор без ограничувана 

Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС, Срег бр. 14408/94 
(14227) 

Во приватното трговско претпријатие, увоз-извоз, „АЛ-СА-ДА" 
д о о ул. „Сердарот“ бр. 114, Скопје, извршена е промена на лице 
овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски про-
мет 

Се брише Трајко Даневски, директор без ограничување 
Се запишува Весна Даневска, директор без-ограничување 
Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег. бр 15177/94 

^ „ „ „ „ (14230) ' 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Срег бр 
12962/94. на регистарска влошка бр 1-55879-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и занишување 
право на вршење работи во надворешно трговски промет Претприја-
тието за трговија на големо и мало „МАКИ ХАУС'4 увоз-извоз д о о 
п о ул „Никола Вапцаров44 бр. 3, СкопЈе. 

Претпријатието е основано со Акт за основање од 14 10 1994 годи-
на а основач е Кавракова Маргарита од Скопје , 

Дејности: 070211, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070250, 070111, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070127, 070132, 110301, 110309, 110905, 110909, 060402, 060502, 060503, 
дејности во надворешно трговскиот промет: 070310, 070320 

Посредување и застапување во надворешно трговскиот промет, 
консигнација, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, ГрциЈЈ, 
Албанија и Југославија, меѓународна шпедиција, услуги на меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки и 
патници 

Претпријатието во правниот промет со трети лица има неограни-
чени овластувања. За1 обврските спрема трети лица претпријатието 
одговара со целиот имот Лице овластено за застапување во внатре-
шниот и надворешниот трговски промет: Кавракова Маргарита дирек-
тор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12962/94 
(14233) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
14887/94, на регистарска влошка бр 1-25269-0-0-0, и запиша во суд-
скиот регистар промената на овластено лице на Претпријатието за 
промет на големо и мало и услуги „В АМА ТРЕЈД44 извоз-увоз п о, ул 
„Булевар АВНОЈ“ Бр 8/3-3, Скопје. 

Се разрешува- Милеска Валентина, а се именува и се запишува 
Милески Даре овластено лице со неограничено овластување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 14887/94 -
(14234)" 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 
15397/94, на регистарска влошка бр 1-18964-0-0-0, Ја запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста во надворешен промет на 
Претпријатието за трговија на големо и мало „САМБА КОМЕРЦ“ 
цо. увоз-извоз, ул. „Социјалистичка Зора“ 5/1-5, Скопје. 

Во претпријатието за трговија на големо и мало „САМБА-КО-
МЕРЦ" ц.о увоз-извоз, ул. „СоциЈалистичлка Зора“ бр 5/1-5, Скопје, 
дејноста се проширува во надворешен трговски промет со- меѓунаро-
ден превоз на стоки во друмскиот сообраќај 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 15397/94 
(14228) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 
14164/94, на регистарска влошка бр. 1-55250-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трго-
вија и услуги на големо и мало „АРИС44 п.о. увоз-извоз, ул „Васил 
Стефановски“ бр. 19, Скопје 

Основач: Иле Јакимов од Скопје 
Дејности: 011832, 011941, 011949, 012322, 012521, 012611, 012612, 

012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012624, 012699, 013400, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
1Г70213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080201, 080202, 090150, 
060501, 060502, 060503, 060607, 110302, 110303, 110404, 110909, 110109, 
110903, 100399, 100351, 100352, 110401, 110309, 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 претпријатието целосно одговара со целокуп-
ниот СВОЈ имот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 14164/94 
(14229) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
15260/94, на регистарска влошка бр. 1-8058-0-0-0 Ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластено лице на ,,МЗТ ТУРС44 доо ц о -
Скопје 

Да се брише досегашниот директор на „МЗ - ТУРС“ доо д о -
Скопје Благој Дрвошански, дипл. маш. инг без ограничување да се 
запише како вршител на должноста директор АнастазиЈа Рибарски, 
дипл. социјален работник на „МЗТ-ТУРС" доо ц о - Скопје, без огра-
ничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 15260/94 

Окружниот стопански суд во Скоше, со решението Срег бр 
14948/94, на регистарска влошка бр 1-55856-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост Претпријатието 
за превоз на стоки и патници во внатрешен и меѓународен сообраќај, 
трговија и туризам „ВЕЗ ИР-ТР АНС“ увоз-извоз ул Бул „ЈНА“ бр 
34, Скопје 

Претпријатието е основано со Акт за основање од 22.11 1994 годи-
на а основач е Дудулоска Виолета ул „Пролетерски бригади44 бр 20, 
Струга , 

Дејности: 060201, 060202, 060203, 060301, 060302, 060501, 060502, 
060601, 060609 , 060801, 080111, 080119 , 080201, 080202, 110309, 110909, 
во надворешно трговски промет- 070310, 070320 

Посредување и застапување во промет со стоки и услуги, меѓуна-
родна шпедиција, агенциски услуги во транспорт, консигнациона про-
дажба, реекспорт, малограничен промет, заст на странски правни и 
физички лица 

Виолета Дудулоска е овластен застапник без ограничувана Во 
надворешно трговскиот промет е овластен застапник целосно и нео-
граничено 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 14948/94 
(14236) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
15177/94, на регистарска влошка бр. 1-43885-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лице овластено за застапување во вна-
трешен и надворешен трговски промет на Приватното трговско прет-
пријатие „АЛ-СА-ДА" д о о . увоз-извоз ул. ,,Сердарот“ бр 114, Ско-
пје 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решениот Срег бр 
14476/94. на регистарска влошка бр 1-55625-0-0-0, 10 замина но суд 
скиог регистар основањето во приватна с-опе!немост како д о о Проп-
и е н о , трговското и услужно претпријатие на 10лемо и мало „МА-
КОМА-ЕКСПОРТ" д.о о експорт-импорт ул „Методија Митевски“ 
бр 8, Скопје 

Основачи се: Костадин Аврамов и Горан Аврамов со акт бр 
01 01 

Лсжостн 011390, 013022, 013021, 013500, 060501, 060502 , 060503, 
060601, 070111, 070112, 070113. 070114, 070121, 070122, 070123. 070127 
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070128, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070210, 07050, 080119, 
080121, 080190, 090124, 090129, 090131, 110109, 110309, 110909, дејности 
на надворешно тртвско р а б о т а се 070310, 070320, застапуваше на 
странски фирми и реекспорт, посредување во надворешно грговскиот 
промет, консигнациони работи, меѓународна шпедиција, услуги во ме-
ѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународно сообраќајно 
агенциски работи, угостителски и туристички услуги, агенциски услу-
ги во транспортот, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албани-
ја и СР Југославија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 14476/94. . 
(14264) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12832/94, на регистарска влошка бр 1-55599-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар Претпријатието за промет и услуги д о.о „НОВА НА-
ДЕЖ“ експорт-импорт, ул ,,Ова Михајлов“ бр 10/26, Скопје. 

Основач Теова Благица, со лк 1122339 и мб 1104960455030 
Дејности 011232, 011319, 011320, 011390, 011941, 011949, 012130, 

012201, 012202, 012421, 012429, 012322 , 012612 , 012613, 01264, 012622, 
012623, 012830, 060501, 060502 , 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 07012, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132 , 070140, 070150 , 070211, 070212 , 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224 070225, 070226, 070227, 070209, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110309, 
110909 Во надворешно-трговскиот промет се запишани дејностите-
070310, 070320 

Посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, ус-
луги на меѓународен транспорт и шпедиција, консигнационо работе-
ње, комисионо работење, и реекспорт 

Директор на претпријатието е Теова Благица од СКОПЈЕ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 12832/94 
(14265) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
15045/94, на регистарска влошка бр 1-26631-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето на Претпријатието за прои-
зводство, инженеринг, трговија на големо и мало „МАРГО" увоз-из-
воз д о о Бул ,,АВНОЈ1' 104/1-28, Скопје 

Се менува досегашното седиште на претпријатието за производ-
ство, .инженеринг, трговија на големо и мало „МАРГО" увоз-извоз 
д о о Бул „АВНОЈ“ - 104/1-28, Скопје и во иднина ќе биде седиштето 
на ул „Анастас Митрев“ бр 14, Скопје 

Од Окружниот стопански СУД во Скопје, Срег бр 15045/94 
(14266) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
14495/94, на регистарска влошка бр 1-20738-0-0-0 Ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лице овластено за застапување Јна Пре г-
приаЈтието за трговија на големо и мало „ИМБУС" експорт-иморт, 
доо лок „Реплек" бр 78, Нерези - Скопје 

Се брише Герогиевска Оливера - директор без ограничување се 
упишува Георгиевски Трајан - дирекаор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 14495/94 
(14267) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6682/ 
94, на регистарска влошка бр 1-50501-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како д.о.и, и правото за 
надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за производство, 
трговија и услуги „ЕЛА-ЕЛА" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Ни-
кола Грчето“ бр. 6/26 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 25.05.1994 
година, а основач е Верица Илиќ од Скопје. 

Дејности. 012511, 012512, 012513, 012514, 012515, 012516, 012521, 
012522, 012523 , 012524, 012611, 012612. 012613 , 012614 , 012615, 012621, 
012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 012.701, 012702, 012703, 012810, 
012820, 012830, 090110, 090150, 090160, 090183 , 090189, 011920, 012321, 
012323, 012324 , 090140, 030003, 013030, 013042, 013043, 013050, 013099, 
013904 , 013400, 013121, 013122, 012421, 120312, 012429, 013909, 020110, 
011941, 011949, 011314, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 
070211, 070212 , 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226,4)70227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124 , 070125, 070126, 
070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 080201, 080202, 
080114, 080119, 080190, 090209, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
090121, 110404, 110109, 110202, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 
110909, 110620,110902,110903, 110905, откуп на земјоделски производи, 
стока и сточарски производи, шумски плодови, семе и саден материјал, 
водозсмци и влекачи, пренос на возила, пренос на недвижности, рента-
кар и слично, во надворешно-трговскиот промет- 070310,070320, посре-
дување и застанување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, ли-
мит, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги на меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедшода, меѓуна-
родни сообраќај но-агенциски работи, туристички услуги, продажба на 
стоки од консигнациони складови, продажба на стоки од слободни 
царински продавници, изведување на инвсстшџшни работи во стран-
ство, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југо 
славија. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Верица Илиќ, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6682/94. (7439) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15064/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55862-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење 
работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за уго-
стителство, туризам, трговија и услуги „МАРМИЛ" експорт-импорт 
д.о.о. Скопје, ул. „Огњан Прица“ бр. 5. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 23.11.1994 го-
дина, а основач е Зоран Каранџиски од Скопје. 

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, 080111, 080112, 080121, 080122, 080190, 080201, 
080202, 090201, 090209, 110109, 110309, 110903, 110909, во надворешно-
трговскиот промет: 070310, 070320, посредување и застапување во про-
метот на стоки и услуги, шпедиција и консигнација, реекспорт, тури-
стички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограни-
чен промет со: Албанија, Грција, Бугарија и Југославија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара 
со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Зоран Карановски со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15064/94. (14331) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Срег. бр. 14984/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55833-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на друштво со ограничена одговорност на Прет-
пријатието за трговија и промет на големо и мало „ТЕРМИНАЛ“ 
експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Видое Смилевски - Бато'4 бр. 39/20. 

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, 
110302,110303,110309,110620,070310,070320, малограничен промет со 
соседните земји, реекспорт. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Момчило Бошко-
виќ, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14984/94. (14332) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег. бр. 13620/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-12035-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешен и надворешен про-
мет на Претпријатието за градежништво и промет „ВАРДИШ“" увоз-
извоз ц.о. Скопје, ул. „Љубин“ бр. З-А. 

Дејноста се проширува со: 060501, 060502, 060503, 110309, а во 
надворепшо-трговскиот промет: меѓународен транспорт на стоки, 
услуги во меѓународен транспорт на стоки и посредување, работи на 
долгорочна кооперација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13620/94. (14333) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 14889/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55831-0-4М), го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „АИДА КОМПАНИ“ увоз-извоз Д.О.О. Скопје, ул. „Втора Ма-
кедонска бригада“ бр. 80/3-15. 

Основач и директор на претпријатието е Садула Рецепи од Скопје, 
со л к. бр. 1283799 и м.бр. 1111966450096 од МВР Скопје. 

Дејности: 011231, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012611, 
012612, 012613, 012614, 012615, 013021, 013022, 060501, 060502, 060503, 
070111, 070112, 070113, 0701Н, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080190, 
080201, 080202, 090140, 090150, 110109, 110412, 110404, 110903, 110905, 
110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, посреду-
вање и застапување на стоки и услуги, консигнација, реекспорт, мало-
граничен промет со соседните земји: Албанија, Бугарија и Грција. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14889/94. (14334) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15071/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-36923-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријати-
ето за трговија и превоз „ПЛИМА КОМЕРЦ“ увоз-извоз ц.о. Скопје, 
ул „Видое Смилевски - Бато“ бр. 31-1-9. 

Се брише лицето Наков Ванко како директор, а се запишува ли-
цето Илиевски Константин како директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 15071/94. (14335) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13229/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-3746-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар при?мената на седиште на Претпријатието за промет и услуги 
„ТИМАК" увоз-извоз д.о. Скопје, ул. „Железничка“ бр. 33. 

Досегашното седиште на претпријатието за промет и услуги „ТИ-
МАК" увоз-извоз ц.о. Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 36/1-9, се 
менува и во иднина ќе се води на ул. „Железничка“ бр. 33, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13229/94. (14336) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14932/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55769-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и правото на вршење работи во надворешно-
трговскиот промет на Претпријатието за трговија, градежништво и 
услуги „БТБ" извоз-увоз Д.О.О. Скопје, ул. „11 октомври“ бр. 36-11/5. 

Основач на претпријатието е Трајаноска Љубица од Скопје. 
Дејности: 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 110401, 

110402, 110403, 110404, 110405, 07021, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 08020, 080201, 080202, 060501, 
060502, 060503, 060601, 060602, 110109, 110309, 110903, 110905, 110909, 
110620, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Трајаноска Љубица 
- директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег. бр. 14932/94. (14337) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15213/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-44289-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„ПИТОН ТРАДЕ" извоз-увоз Д.О.О. Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 26/ 
1. 

Да се брише досегашниот текст: Виолета Патче, директор со нео-
граничени овластувања. 

Да се запише нов текст кој гласи: Порфир Патче, директор, без 
ограничување. ^ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15213/94. (14338) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15297/ 
94, на регистарска влошка бр. 1—49932-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста во надворешен промет на Прет-
пријатието на големо и мало „МАСТ КОМПАНИ“ експорт-импорт 
д.о.о. Скопје, ул. „Преспанска“ бр. 20. 

Дејноста во надворешно-трговскиот промет се проширува со: мало-
граничен промет со соседните земји, реекспорт, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15297/94. (14339) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15031/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55848-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото на работење 
во надворешниот промет на Претпријатието за трговија и услуги на 
големо и мало „БИКС-КОМПАНИ '94" експорт-импорт Д.О.О. Скопје, 
ул. „Јужно Моравски бригади“ бр. 9/8. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 28.11.1994 го-
дина, под број 01/94, а основач е лицето Љиљана Георгиева од Скопје. 

Дејности: 060401, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 
110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, 013400, во надворешно-
трговскиот промет: 070310, 070320, посредување и застапување во над-
ворешно-трговскиот промет, малограничен промет со: Бугарија, 
Грција и СР Југославија, консигнациони работи, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт и слични услуги. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е ЈБнљана Георгиева, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15031/94. (14340) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15195/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54752-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производ-
ство и трговија „ИВА КОМПАНИ 94" извоз-увоз д.о.о. Скопје, ул. 
„Наум Чакарев“ бр. 49/2-2. 

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со: 090179. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15195/94. (14341) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14402/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-49207-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија и 
проектирање „БИСА“ Д.О.О. Скопје, ул. „Марко Крале“ бр. 8-а. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 060502 и 060503. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14402/94. (14342) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13900/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55871-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Странското претпријатие за промет и услуги на 
големо и мало „Б-БИМЕД" експорт-импорт' Д.О?О. Скопје, ул. „Порта 
Влае“ бб. 

Скратена назив: „Б-БИМЕД" експорт-импорт Д.О.О. Скопје. 
Претпријатието е основано со одлука за основање на странско 

претпријатие бр. 01/94 од 04.11.1994 година, а основачи се: Ристиќ 
Миленко Р. БиХ, Дервишевиќ Едвин Р. БиХ, Дервишевиќ Весна Р. 
БиХ и Рајак Алиса Р. БиХ. 

Дејности: 120190, 120420, 110620, 011920, 110309, 090201, 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, 011729, во надворешно-
трговскиот промет: 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ристиќ Миленко, 
е.д. директор, без опаметување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13900/94. (14343) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15600/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-31368-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производ-
ство, угостителство и трговија на големо и мало „СТЕФАНИ!" п.о. 
експорт-имж)рт Скопје, ул. „Панче Пешев“ бр. 5-а. 

Дејноста се проширува со: 110202. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15600/94. (14344) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15034/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55849-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како друштво со ограни-
чена одговорност и правото на вршење работи во надворешно-тргов-
скиот промет вл Претпријатието за производство и трговија „ШЕ-
МРОК" експорт-импорт д.в.о. Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 47/П-7. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/94 од 
22.11.1994 година, д основач е г-ѓа Илиева Гордана од Скопје. 

Дејности: 011920, 011941, 011949, 011990, 012310, 012321, 012323, 
012324, 012410, 0124Л1, 012429, 012622, 012623, 012691, 012699, 012820, 
013021, 013071, 013072, 013073, 013113, 013114, 013115, 013400, 013500, 
013909, 050301, 050302, 060402, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 07012А, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070228, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 090110, 090123, 
090140, 090150, 060501, 060502, 090160, 090181, 090183, 090189, 090209, 
110109, 110302, 110303, 110309, 110902, 110903, 110905, 110909, 120312, 
во надворешно-трговскио т промет: 070310, 070320, реекспорт, застапу-
вање на странски фирми, посредување во промет на стоки и услуги од 
странство, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски соо-
браќај, организирање на саеми во странство. 

Претпријатието во правн,иот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одшвара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот Л надворешниот трговски промет е Илиева Гордана, 
директор со неограничени овластувања. . . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15034/94. (14345) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15059/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-10956-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирма и проширувањето на дејност на Претпри-
јатието за транспорт, шпедиција и промет на големо и мало „СЕНКЕЈ1" 
експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. ,ДИекспирова" бр. 3/1-9. 4 

Претпријатието за транспорт и промет на големо и мало „ ЕЛЕНИ-
КОМЕРЦ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Шекспирова" бр. 3/1-9, 
ја менува фирмата и во иднина ќе гласи: Претпријатие за транспорт, 
шпедиција и промет на големо и мало „СЕНКЕЛ" експорт-импорт 
Д.О.О. Скопје, ул. „Шекспирова" бр. 3/1-9. 

Се проширува дејноста во надворешен промет со: меѓународен 
транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15059/94. (14346) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13008/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55708-0-0-0, го запира во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет на 
големо и мало „ИМЕКСПОРТ ИНЖИЊЕРИНГ“ увоз-извоз д.о.о. 
Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 151/45. 

Основач на претпријатието е Сретко Михај левски 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, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 
110309, 110909, 012310, 012321, 012322, 012324, 013010, 013021, 013022, 
013099, 013200, 050301, 050302, 060501, 060502, 060601, 060602, 080112, 
080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 
090131, 090140, 070310, 070320. 
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Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име .и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Сретко Михајлов-
ски, директор, без ограничување.. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13008/94. (14347) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14916/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-30743-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на Претпријатието за производство, услуги и трго -
вија на мало и големо „СКОПАК“ извоз-увоз д.о. СкопЈе, Бул. „Јан.е 
Сандански“ бр. 51/5. 

Се брише Дејан Ристо Спасески - директор со неограничени овла-
стувања. 

Се запишува Ристо Спасески - директор со неограничени овл асту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14916/94. (14348) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 14959/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53156-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиште на Претпријатието „ГЛОБАЈ1 (н.з.) 
ЛТД" експорт-импорт Д.О.О. Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр/. 149/11. 

Се менува седиштето на „ГЛОБАЛ (н.з.) ЈГГД" експорт-импорт 
д.о.о. Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 149/11 и во иднина ќе биде на 
ул. „Периша Савелиќ" бр. 2, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14959/94. (14349) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14527/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-33392-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешен и надворешен про-
мет на Претпријатието како Д.О.О, за производство, промет и услуги 
„ЕУРЕТИК" експорт-импорт Скопје, ул. „Петко Јанчевски“ бр. 26. 

чДејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 110401, 
110402, 110403, 080202, 110109, 100101, 110611, 013400, 013500, 013021, 
013022, 120820, 120830, 050301, 050209, во надворешно-трговскиот про-
мет се прошируваат со: меѓународна шпедиција, слободни царински 
продавници, превоз на стока и патници во друмскиот сообраќај, услуги 
во друмскиот сообраќај, инженеринг, меѓународен туризам, изведу-
вање и извршување на сите видови градежни работи и услуги, застапу-
вање на странски фирми, сообраќајно-агенциски работи, приредување 
меѓународни саеми и изложби, реклама и економска пропаганда. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14527/94. (14350) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13973/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-24226-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на Претпријатието за трговија, услуги и угостител-
ство на големо и мало „ЛЕПЕЗА“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. 
„Спиро Гу л апче в“ бр. 2. 

Се брише промената на седиштето и тоа: бул. „Јане Сандански“ бр. 
11/1-8, Скопје. 

Се брише Нада Кнежевиќ, директор, 'без ограничување. 
Се запишува Владо Хаџиванов, дирек,тор, без ограничување. 
Од Окружниот Стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13973/94. (14351) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13676/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55607-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење на 
работи во надворешно-трговскиот промет на Производното, трговско и 
услужно претпријатие на големо и мало „БИВЕКС" увоз-извоз ц.о. 
Скопје, ул. „Методи Митевски“ бр. 11/6-13. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01 од 25.10.1994 
година, а основачи се: Билјана Војнеска, Весна Војнеска, Илинка Вој-
неска и Трајан Војнески. 

Дејности: 011010, 011091, 011092, 011093, 011099, 011941, 012130, 
012142, 012201, 012421, 013010, 013021, 013030, 013113, 013115, 013121, 
020110, 020121, 020140, 020201, 02002, 030001, 050100, 050301, 050302, 
060501, 060502, 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, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090131, 090150, 090183, 
090189, 110109, 110302, 110309, 110620, 110903, 110909, во надворешно-
трговскиот промет: 070310, 070320. 

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

Лице овластено За застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Билјана Војнеска, 
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13676/94. (14352) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15395/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-50610-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на основач, промената на лице овластено за заста-
пување'“на Прет пријатието за надворешен и внатрешен промет на го-
лемо и мало, производство, угостителство и туризам „ЗАГ-КОМПА-
НИ“ п.о. Скопје, ул. „Октомвриска револуција“ бр. 14/1-3. 

Истапува одновачот Ангел Велков од Скопје, а пристапува Горан 
Цветановски како основач. 

Се брише директорот Зоран Цветановски, а се запишува Горан 
Цветановски како директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15395/94. (14353) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13580/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-9243-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста во внатрешен и надворешен про-
мет на Претпријатието за сервисни услуги, промет на големо и мало 
„ПАНТАРЕН“ извоз-увоз д.о.о. Скопје, ул. „Жан Жорес“ бр. 129/3-8. 

Дејноста се проширува во внатрешен и надворешно-трговскиот 
промет со: 070227, 070260, 070150, 080190, 080202, 110302, 110303, 
110620, 110903, 110905, 110109, 060502, 060503, 060602, 090121, 090201, 
090202, 090209, 020190, откуп на земјоделски производи, откуп на шум-
ски плодови, во надворешно-трговскиот промет со: изведување инве-
стициони работи во странство, туристички услуги во странство, истра-
жување, давање и користење информации и знаење во стопанството, 
финансиски инжинеринг, факторине малограничен промет со стоки 
со: Р. Бугарија, СР. Југославија, Албанија, Р Грција. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13580/94. (14354) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13487/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55128-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Мешовитото друштво за трговија и транспорт 
„МЕХАТЕХ" Д.О.О. Скопје, ул. „Рифат Бурџевиќ" бр. 89. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 080129, 
080201, 110302, 110304, 110309, во надворешно-трговскиот промет: 
070310, 070320, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски 
сообраќај. 

Мешовитото претпријатие во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот 
промет со трети лица Мешовитото претпријатие одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на Мешовитото 
претпријатие во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ад-
нан Селим, е.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13487/94. (14355) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14919/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55763-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатие за Авто-транспорт и шпедиција 
„8-ми МАРТ А“ д.о.о. Скопје, „Градски зид“ блок 13. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 
080201, 110302, 110304, 110109, 110309, 110303, 110404, 110620, 110902, 
110909,120311, во надворешно-трговскиот промет: 070310,070320, пре-
воз на патници и стоки во меѓународниот друмски сообраќај, посреду-
вање и застапување со консигнациона продажба, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција. 

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

Лице овластено за застапување, потпишување и претставување на 
претпријатието е Јованова Ангелина, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14919/94. (14356) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14951/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-11800-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријати-
ето за производство, трговија, инжинеринг и услуги на големо и мало 
„Л АИДА“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Гуро Салај“ бр. 35. 

Се брише Милица Наскова, досегашен директор, без ограничу-
вање, а се запишува Маре Наскова - директор, без ограничување за 
застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14951/94. (14357) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10773/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-8988-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за внатрешен и 
надворешен промет со внатрешна и меѓународна шпедиција „ГРАНД 
КОМЕРЦ“ ц.о. Скопје, ул. „Темко Попов“ бр. 16-а. 

Претпријатието донесе одлука за проширување на дејноста на ден 
05.09.1994 година. 

Дејноста се проширува со: 090171. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10773/94. (14358) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10779/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53772-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Приватното, 
услужно, трговско, производно претпријатие „ПО ЛИПИЌ“ увоз-извоз 
ц о, Скопје, ул. „Радика“ бр. 5/4-1. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 22.08.1994 го-
дина, а основачи се: Николовска Полексена и Николовски Благојче од 
Скопје. 

Дејности: 110405, 110904, 110903, 110905, 060503, 11040, 110201, 
110303, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110620, 110302, 110304, 
080190, 090209, 0901, 080201, 080202, 08011, 080129, 080190, 110909, 
07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 
070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219 07022 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229 '070230' 
070240, 070250, 070260, 110109, 050100, 050301, 050302, ОбОНВ 060502' 
060601, 060602, 060503, 03102, 013021, 01304, 013042, 01312 ' 013121' 
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013111, 013113, 013114, 013115, 013119, 0133, 013320, 013400, 013904, 
013050, 013099, 011315, 011319, 011390, 012324, 0201, 020110, 02012, 
020129, 020131, 020139, 020140, 030003, 030123, 020110, 020121, 020131, 
020140, 013500, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, по-
средување со застапништво со странски лица во надворешно-тргов-
скиот промет, малограничен промет со: Грција, Албанија, Бугарија и 
СР Југославија, консигнација, комисиона продажба и реекспорт, меѓу-
народна шпедиција, безцарински продавници и фришопи. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Николовска По-
лексена - директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10779/94. (14359) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14566/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55822-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, услуги и трговија „ХИДРО МАТ“ ц.о. увоз-извоз Скопје, 
ул. „Бул. „АСНОМ“ бр. 28-11/2. 

Претпријатието е основано со акт за основање донесен на 
18.11.1994 одана, а основач е Стојановски Миле од Скопје. 

Дејности: 050301, 050302, 110302, 110303, 110309, 110403, 110404, 
011313, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 0702Д, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070221. 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, како и надво-
решно-трговски промет: 070310, 070320, изведување на инвестициони 
работи во странство и малограничен промет со: Ср Југославија, Буга-
рија, Грција и Албанија. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Стојановски Миле, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14566/94. (14360) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 14435/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-11676-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешен и надворешно-тргов-
скиот промет и промената на лице овластено за застапување на Прет-
пријатието за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз 
„ДИЗ ПРОМЕТ“ ц.о. Скопје ДТЦ Мавровка локал 8. 

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатреш-
ниот и надворешниот промет, па се брише досегашниот застапник 
Стојчевски Зоран, директор на претпријатието без ограничување. 

Дејности: 011320, 011741, 011742, 0Ш49, 011920, 012321, 012421, 
012429, 012622, 013021, 013099, 013121, 020110, 050100, 050201, 050202, 
050209, 050301, 050302, 060101, 060103, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 

070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
670125, 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, 
080114, 080190, 080201, 080202, 080121, 080123, 090131, 090140, 090150, 
090171, 090181, 090183, 090209, 100310, 110109, 100301, 110303, 110309, 
110905, 110909, застапување на странски лица, посредување во надво-
решно-трговскиот промет, вршење надворешно-трговски работи што 
се однесуваат на повисоки форми на соработка (лиценца, патенти, 
кооперација, договори за вршење стопански дејности во странство, 
отварање заеднички фирми во странство, реекспорт, продажба на 
стоки во посебни царински продавници, консигнациона продажба, 
услуги на меѓународна шпедиција, обавување на ,малограничен промет 
со: Грција, Албанија и Бугарија. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег. бр. 14435/94. (14361) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 15264/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-1966-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Рударски институт акционерско 
друштво ц.о. Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 113. 

Претпријатието во внатрешен промет се проширува со: 110309, 
110909,110620, 110904,110903. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15264/94. (14362) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 6228/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-22557-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност НЈЈ Претпријатието за промет, 
услуги и производство „БИБИ КОМЕРЦ експорт-импорт ц.о. Скопје, 
бул. „Јане Сандански“ бр. 20/4. 

Претпријатието во внатрешен промет ве проширува со: 013901, 
080190, 080201, 080202, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 
110402, 110403, 110404, 110909, 090131, 090132, 090133, 090139, 090201, 
090202,090209. 

^ Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6228/94. (14363) 

^ Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 14518/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-40573-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријати-
ето за промет на стоки и услуги „ЛИБЕРТАС" експорт-импорт д.о.о. 
Скопје, ул. „Капиштец" бр. 1. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет е Мојсов Владимир - директор, без ограничување 
како нов застапник, а се брише досегашниот застапник в.д. директорот 
Сасанска Аница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14518/94 (14364) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 13807/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55062-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуга „ТАМА-
РИС" Д.О.О. Скопје, ул. „Горѓи Христов" бр. 3/3-13. 

Основач на претпријатието е Зоран Радул сви к од Скопје. 
Дејности: 013909, 110905, 090202, 090209, 011949, 110109, 120190, 

курс по англиски јазик 030003, откуп на земјоделски произведи, пе-
чурки, водоземци и гмизавци, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 0 7 0 1 2 8 , 070129, 0/0131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 0 7 0 2 1 9 , 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 0 7 0 2 2 ^ , 0 7 0 2 3 0 , 0702-10, 
070250, 070260, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320, 
застапување на странски фирми, посредништво и реекспорт, комиси-
она продажба, консигнациона продажба. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на прегорија! нето 
во надворешниот трговски промет е Зоран Радуловиќ, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11807/94. (14366) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 14463/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55695-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ОРОСАН-КОМПАНИ" увоз-извоз Д,О.О. Скопје, ул. „Хо Ши 
Мин“ бр. 300-6. 

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, 
080190, 080201, 110109, 110303, 110304, 110309, 110909, 110905, 090150, 
012622, 110402, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, откуп на земјо-
делски производи, шумски плодови и слично, во надворешно-тргов-
скиот промет: 070310, 070320, комисион, консигнација, реекспорт, сло-
бодни царински продавници, застапување на странски физички и 
правни лица, меѓународен транспорт и шпедиција, малограничен про-
мет со: соседните земји: Грција, Албанија, Бугарија и О;' Југославија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14463/94. (14366) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 14107/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-31182-0-0-0, ја захшша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување во надворешниот 
и внатрешниот промет на Претпријатието за производство, промет 
услуги „КИСГ" д.о.о. Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 58, Д. Лисиче. 

Се брише Стефанов Киро, овластено лице без ограничување. 
Се запишува Горан Анастасов директор на претпријатието со нео-

граничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14107/94. (14367) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. ! 1988/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-50692-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар пристапување на основач на Претпријатието за трговија, про-
изводство, угостителство и туризам „МАКЕДОНСКИ ПАРТНЕР“ ек-
спорт-импорт д.о.о. Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 37-11/9. 

Претпријатието го основаат: Миноска Луиза од Скопје, Симеон 
Деан Лоренс од Кетуцки УСА, Боокер Алан Роџер од Виргишпа УСА. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11988/94. (14368) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС СО решението Срег. бр. 1 1 0 6 0 / 
94, на регистарска влошка бр. 1-55801-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Агенцијата за услуги 
и промет „БАД" ц.о. Скопје, ул. „Стоевска“ бр. 1-2/5 

Основач на претпријатието е Бранко Бошкоски од СкопЈе. 
Дејности- 080201, 080202, 090209, 110109, 120190, 070111, 070112, 

070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124. 070125, 070126, 0 7 0 1 2 7 , 
070128, 070129, 070132, 070140, 070211. 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 0 7 0 2 2 9 , 070230, 
070250, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 0 7 0 3 2 0 . 

Агенцијата во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети 
лица агенцијата одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување нз агенцијата во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет е Бранко Бопасоски -
директор, без ограничување. -

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13 060/94 (14369) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 9954/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55668-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како д.в.о ш Претпри-
јатието за производство, трговија и услуги „ЗОГО" увоз-извоз д о.о. 
Скопје, ул. „Товарник - 1 " бр. 24. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 16.08.1994 го-
дина, а како основач се јавува лицето Петреска Македонка од Скопје. 

Дејности: 011941, 011949, 012202, 012310, 012321, 012322, 050301, 
050302, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 0/0121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
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070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080119, 080129, 080190, 080201, 080202, 090123, 090140, 110109, 
110309, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, по-
средување и застапување во промет со стоки и услуги, реекспорт, меѓу-
народна шпедиција и транспорт на патници, малограничен промет со 
соседните земји: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара 
со сите свои средства со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Петрески Гоце -
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9954/94. (14370) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 13439/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54805-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
трговија на големо и мало „ФОРТЕСА" увоз-извоз Д.О.О. Скопје, ул. 
„Ордан Чопела“ бр. 115. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 28.10.1994 го-
дина, а основачи се: Мирдита Xамеди и Фахрудин Хамиди 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, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 110309, 060501, 
060502, 060503, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 110903, 
110402,110403, 090131, 013021, 013400, 013904, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Мирдита Хамиди, 
бе5 ограничување. 

Од Окружниот стопански суд ЕД Скопје, Срег. бр. 13439/94. (14371) 

Окружниот стопански суд во Ск^иј^со решението Срег. бр. 14818/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-46726-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Трговското претпријатие „КА-

МЕЈА“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 76/1. 
Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 110109. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14818/94. (14372) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 14063/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-13549-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешниот 
и надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за промет на го-
лемо и мало „АЛТЕКС" увоз-извоз д о.о. Скопје, ул. „Момин Поток“ 
бб 

Се брише Оггниковска Владанка - директор, без ограничување. 
Се запишува Стерјоски Миомир - директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 14063ЛЈ4. (14373) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 14800/ 
94, на регис?тарска влошка бр. 1-55699-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското услужно претпријатие „НЕЈЈ-
ПРОМ" ц.о. увоз-извоз Скопје, с. Арачиново. 

Основач на претпријатието е Неџмедин И бра им од с. Арачиново, 
Скопје. 

Дејности: 030003, 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, 080190, 090201, 110109, 110303, 110309, 
110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, посреду-
вање и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, мало-
граничен промет со соседните земји: Грција, Бугарија и Албанија. 

Прегоријагаето во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара 
со сите свои средства со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
Неџмедин Ибраим - директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14800/94. (14374) 

ОкружниотстоПански суд во Скопје со решението Срег. бр. 14519/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55629-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и правото на 

- работење во надворешниот промет на Трговското и услужно претирија-
-ѓтие „СОМА-КАТМАНДУ" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Даме 

Груев“ бр. 1-6/12. 
Претпријатието е основано со акт за основање од 18.11.1994 го-

дина, а основачи се: Милан Дамјановски од Скопје, со стан на ул. 
„Жеденска“ бр З-б и Ненад Трифунов од Скопје, ул. „Зборска" бр. б-б. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070160, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080111, 080190, 080201, 080202, 110109, 110302, 110303, 110304, 
110309, 110909,110903,110905, 110909, во надворешно-трговскиот про-
мет: 070310, 070320, посредување и застапување во надворешно-тргов-

скиот промет, малограничен промет со: Бугарија, Грција и СР Југосла-
вија, консигнациски работи во областа на прометот на стоки и услуги. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е директорот Милан Дамјановски од 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14519/94. (14375) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 12811/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54347-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и правото на работа во надворешниот промет на 
Претпријатието за трговија и консалтинг, услуги „ИНТЕР-ФАСТ" из-
воз-увоз д.о.о. Скопје, ул. „Велко Влаховиќ" бр. 18/2. 

Скратен назив: „ИНТЕР-ФАСТ" извоз-увоз д.о.о. Скопје. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110^03, 
110309, 110903, 110905, 110909, 110302, 080201, 080202, 080190, 070310, 
070320. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Марковски Сашко 
- директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12811/94. (14376) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 13536/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55052-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производно-трговското претпријатие „ЛУНА-
КОМ" извоз-увоз д.в.о. Скопје, ул. ,Дренак“ бр. 18. 

Скратен назив на фирмата: „ЛУНА-КОМ" д.о.о. Скопје. 
Претпријатието е основано со акт за основање од 29.10.1994 го-

дина, а основач с Трпана Белковска. 
Дејности: 012310, 012321, 012322, 012611, 012613, 012621, 012622, 

013021, 013030, 013074, 013200, 013121, 050302, 070111, 070112, 070113 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230' 
070240, 070250, 070260, 080111, 080116, 080121, 080190, 080201, 080202,' 
110000, 110300, 110302, 110304, 110309, 110610, 110611, 110620, 110900, 
110903, 110905, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 
070320, посредување и застапување во областа на прометот на услуги, 
продажба на стоки од консигнациони складишта, малограничен промет 
со: Албанија, Грција, Бугарија и Србија, застапување на (ирански 
фирми, слободни царински, продавници и реекспорт. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Трпана Белковска, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13536/94. (14377) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 15151/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-8550-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиште и директор на Претпријатието за от-
куп, производство и трговија на големо и мало „ЕЛЕНАПРОМ" ц.о. 
увоз-извоз Скопје, ул. „Волгоградска" бр. 3/21. 

Претпријатието за откуп, производство и трговија на големо и 
мало „ЕЛЕНАПРОМ" ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Никола Тесла“ бр. 
2/2-13, го менува седиштето и во иднина ќе се води на ул. „Волгоград-
ска" бр. 3/21, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Аргир Митровски - директор, 
без ограничување, се запишува нов застапник Благица Митровска -
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15151/94. (14378) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 12994/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-55707-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „М&Д" 
Друштво со ограничена одговорност експорт-импорт Скопје, ул. 
„Франклин Рузвелт" бр. 41. 

Скратен назив: П.Т.У. „М&Д" Д.О.О. Скопје. 
Претпријатието е основано со акт за основање од 15.09.1994 го-

дина, а основач е Марковска Добринка. 
Дејности: 06050, 060502, 060503, 060803, 07011, 070111, 070112, 

070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 07021, 070211, 070212, 070213, 070219, 07022, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, ПОЗО, 
110301, 110304, 110309, 11090, 110903, 110909, во надворешно-тргов-
скиот промет: 070310, 070320. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Марковска До-
бринка - работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12994/94. (14379) 
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СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1120/94 од 11 Л.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за промет на големо и мало „ТРОН“ од 
Скопје, ул. „Соле Стојчев“ бр. 5-3/3. 

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, ул. 

„Јане Сандански“ бр. 109/3-34, телефон 418-628. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 15.Ш.1995 година, во 8,30 часот, соба број 
154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (332) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
От. бр. 940/93 од 29.VIII. 1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „СЛАНСКО-КОМЕРЦ" од Скопје ул. „По-
лог“ бр. 35. 

За стечаен судија е одредена ХаралампиЈа Мартиновска, судија при 
овој суд. 

За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, ул. 
„Јане Сандански“ бр. 109/3-34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со 
пријава во два .примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 15 ГИ.1995 година, во 8,30 часот, соба број 
154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (333) 

Окружниот стопански суд во Битола со решение ПП. бр. 1/95 од 
10.11.1995 година отвори постапка за присилно порамнување помеѓу 
должникот РИН БИТОЛАСИЛ Битола и неговите доверители 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена по објавувањето на 
'огласот да поднесат пријави во два примероци со докази и да ги прија-
ват своите побарувања до судот при што присилното порамнување ќе се 
одржи на 12.1 V. 1995 година во 12.30 часот во Окружниот стопански суд 
во Битола. 

Со понудата за присилно порамнување должникот понудува ис-
плата на побаруањата во висина од 80% за време од две години со 
камата во висина од 60% од есконтната каматна стапка пропишана на 
Народна банка на Македонија. 

Огласот е објавен на огласна табла на судот на 21 II 1995 година. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (334) 

Л И К В И Д А Ц И И 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 28/95 од 

10 11.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатието за градсжнтптво и промет на големо и мало „СЕКО“ извоз-
увоз ДОО Скопје, со седиште на ул „III Македонска бригада“ бб, и 
ж.с. 40100-601-72749. 

За Ликвидационен управник се определува Илија Димитриевски од 
Скопје, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр 41-а, телефон 203-937. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање Се закажува рочиште за испиту-
вање на пријавените побарување! на доверителите на ликвидациониот 
должник на на 28 III 1995 година, во 8,40 часот, соба број 60 во ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (327) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Л бр 29/95 од 
13 II 1995 година е отворена постапка над должникот ЗОЛ „Дрен“ п.о. 
с. Брвеница, Тетово, ул. „Маршал Тито“ бб 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаци-
ониот совет со пријави во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 31Л П. 1995 година, во О.С.О,, соба 
број 83 при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. К ^ Ј 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Ш Л. бр. 35/95 
од 20 11.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација на Прет-
пријатието за трговја на големо и мало „Алоска“ увоз-извоз доо 
Скопје, со седиште на ул. „2" бр. 75 колонија Идризово. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот должник без 
одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побару-
вања на доверителите на ликвидациониот должник на 5.1У.1995 година, 
во 8 часот во соба број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд Скопје. (329) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважна следните документа: 

Чекови бр. 548649 и 548651 од тековна сметка бр. 
93371-16 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Благојче Вељановски Скопје. , (618) 

Чековна картичка бр. 84615-71 и чекови од бр. 
2399582 до 2399588 и од бр. 2212612 до 2212617 издадени 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Стефка Ми-
тевска Скопје. “ (619) 

Чековна карта бр. 0104412/68 и чекови од бр. 
0001003476 до 0001003479 издадени од Комерцијална 
банка а.д. Скопје на име Славјанка Стојановска, 
Скопје. (620) 

Чековна картичка бр. 11033349-00 и чекови од бр. 
2381987 до 2382001 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Јелица Каковска, с. Идризово, Скопје. 

(621) 
Чек бр. 2060944 од тековна сметка бр. 25966-30 

издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Виданка Стефановска, Скопје. (622) 

Чековна картичка бр. 1387-03 и чековите од бр. 
2045628 до 2045632 и 2045637 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Нада Велеска, Скопје. (623) 

Чекови од бр. 2325330 до 2325339 од тековна сметка 
бр. 209403485 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Маријан Денковиќ, с. Марино Скопје. 

(624) 
Чекови од бр. 0002433909 до 0002433914 издадени 

од Комерцијална банка АД Скопје од тековна сметка 
бр. 0058999.% на име Атанас Николовски Скопје. (625) 

Чек бр. 2294627 од тековна вметка бр. 443783 изда-
дени од Комерцијална банка АД Скопје на име Мето-
дија Кипровски, Скопје. (626) 

Чекови бр. 326592, 326593 и 326594 од тековна 
сметка бр. 211410761 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Благоја Величковски Крива Па-
ланка. (627) 

Чековна карта бр. 0013552/90 и чек бр. 2388522 
издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име 
Петар Дамевски, Скопје. (628) 

Чек бр. 1907027 издаден од Комерцијална банка 
а.д. Скопје на тековна сметка бр. 27073/48 на име Дими-
трија Петрушевски, Скопје. (629) 

Чек бр. 2255288 од тековна сметка 87703/90 издаден 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Зоран Михај-
ловски, Скопје. (630) 

Чекови бр. 40557, 1210515, 121519, 1210520 и 
1210521 од тековна сметка бр: 52279-09 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје, на име Вукица Грозда-
носка, Скопје. (631) 

Чекови од бр. 98641 до 98660 од тековна сметка 
0010030518 издадени од Земјоделска банка на име Лазар 
Насков, Скопје. (632) 

Чековна карта бр. 0010008/11 и чекови бр. 
0002066918 и 0002066919 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје, на име Борис Блажевски, Скопје. 

(633) 
Чекови од бр. 363562 до 363565, 363567, 1219826, 

1024965,36555, 36556, 363557, 363568, од тековна сметка 
бр. 209526327 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје, на име Рефет, Бекташи, Скопје. (634) 

Чековна картичка бр. 119050-54 и чекови бр. 
1375748, 1375751 издадени од Комерцијална банка АЛ 
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Скопје на име Зоран Попстефанов, Скопје. (635) 
Чекови од бр. 0001430671 до 0001430676 од тековна 

сметка 7365/41 издадени од Комерцијална банка на име 
Кочоска Стојанка бул. Јане Сандански“ зг. 107/1-27, 
Скопје. (636) 

Чековна картичка бр. 80946-65 и чекови од бр. 
2312349 до 2312358 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Гордана Митревска Самоникова Скопје. 

Чекови бр. 0002022548 и 0002022549 изададени од 
Комерцијална банка а.д. Скопје на тековна сметка бр. 
0018972/65 на име Љубомир Најдовски, Скопје. (638) 

Чекови од бр. 1576173 до 1576177 и 1576179 од те-
ковна сметка бр. 40877-91 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Глигор Ложанковски, Скопје. 

Чековна картичка бр. 40529-64 издадени од Сто-
панска банка АД Скопје на име Севим Мемиш, Скопје. ^ 

Чековна картичка бр. 25786-48 и чекови од бр. 
1884976 до 1884985 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Зора Јанкуловска, Скопје. (641) 

Чекови бр. 2184067 и 2184068 и 2184069 од тековна 
сметка бр. 115143-08 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Гани Амети, Скопје. (642) 

Чекови бр. 1782147, 1782148, и 1782149 од тековна 
сметка бр. 104710/69 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Бојан Ангелов, Скопје. (643) 

Чековна карта бр. 61011-29 и чекови од бр. 2340498 
до 2340501 издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје 
на име Љубомир Петровски, Скопје. (644) 

Чекови од бр. 508042 до 508046 од тековна сметка 
бр. 92352-86 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Олгица Стојменовиќ, Скопје. (645) 

„Чековна картичка бр. 109913-25 и чековите од бр. 
2197934 до 2197944 и 2197931 издадени од Комерцијална 
банка а.д. Скопје на име Дрита Хаџи Хамза, Скопје. 

Огласот објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 3 
под реден број 161 на име Јагода Рајиќ се сторнира. (647) 

Чековна картичка бр. 23552-91 и чекови од бр. 
2314060 до 2314069 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Георги Божиковски, Скопје. (648) 

Чековна картичка бр. 119163-68 и чекови бр. 
2362020 и 2362021 издадени од Комерцијална банка ад. 
Скопје на име Исмет Касами, Скопје. (649) 

Чекови од бр. 2080564 до 2080570 од тековна сметка 
бр. 200907972 издадени од Комерцијална банка а.д. 
Скопје на име Себајдин Беќир, Скопје. (650) 

Чекови од бр. 0004973160 до 0004973163 и бр. 
0006417447 издадени од Стопанска банка а.д. Скопје на 
тековна сметка 26037286/88 на име Звонко Здравески, 
Скопје. (651) 

Чекови бр. 2257271, 2257272, 2257273, 2391732, 
2391733, 2344693 и 2344694 и чековна карта бр. 113381/ 
28 издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име 
Снежана Зафировска, Скопје. (652) 

Возачка дозвола издадена од СВР Скопје 1982 го-
дина на име Мухиб Џеладин, Скопје. (653) 

Чекови од бр. 2084844 до 2084848 издадена од Ко-
мерцијална банка а.д. Скопје на тековна сметка бр. 
017252-28 на име Трајче Марковски Скопје. (654) 

Тековна сметка бр. 59548-51 и чекови од бр. 
2324794 до 2324804 издадени од Комерцијална банка а.д. 
Скопје на име Миле Цветаноски, ул. „Гоце Делчев“ Д-2 
с: Трубарево, Скопје. (655) 

^ Возачка дозвола бр. 119388 забрана за Б категорија 
а поседува Б Ц и Е категорија издадени од УВР Скопје 
на име Сулејман Шабанов, ул. 14 бр. 4 с. Петровец, 
Скопје. (656) 

Чекови од бр 923971 до 923976, 990429, 990431, 
923982, 694813, 652430, 652437, 652438 и 270359 од те-
ковна сметка бр. 48314-04 издадени од Комерцијална 
банка а.д. Скопје, на име Ванчо Тасев, Скопје. (657) 

Чекови од бр. 873956 до 873964, 2370279, 2370281, 
237285, 2370286 и 2370287 од тековна сметка бр. 96742-

21 издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име 
Љубиша Ацевски, с. Шишево, Скопје. (658) 

Барирани чекови бр. 4010276, 4010277, 4010278, 
4010279, 4010280, 4010281, 4010282, 2010283, 4010284, 
40102885, 40102886, 40102887, 40102888, 40102889, 
10102890, 40102891, 40102892, 10102893, 40102894, 
40102895, 401028% и 40102897 и издадени од ЗСЗ 
„ЖИТО КОМЕРЦ“ Прилеп. (659) 

Решение бр. 14-5982 од 24.Х1.1992 година издадено 
на име Наташа Нациќ од Министерство за стопанство 
ПОЕ „Карпош“-Скопје. (660) 

Решение бр. 11-5433 од 25.X. 1989 година издадено 
од СО „Чаир“ Скопје на име Мехмед Абаз, Скопје. 

(661) 
Сертификат за возило мерцедес 14-17 со број на 

мотор 3530104149/1976 број на на шасија 38301514265724 
на име ВРШИТЕ“ ул. „Орце Николов“ бр. 58, Скопје. 

(662) 
Решение за компензациона работа со странство бр. 

18-1118/2-94 од 9.XI.1994 година издадено од Министер-
ство за односи со странство, Јегуновце, Тетово, на ОП 
ХЕК „ЈУГОХРОМ". (663) 

Решение Уп. бр. 14-266 од СО Карпош Скопје, на 
име Ружди Алими. (664) 

Решение за дуќан Уп. бр. 12-7087 од 1.УИ.1989 
гоидина од СО Центар на име Досе Стојановски, 
Скопје. л (665) 

Решение Уп. бр. 25-4477 од 15.ХИ.1993 година из-
дадено до Секретаријат за стопанство Центар - Скопје 
за дуќан „СЛАВКОВСКИ“ на име Славковски Стојо, 
Скопје. (666) 

Решение за дуќан Уп. бр. 14-6742 од 23.Х.1990 изда-
дено од СО Карпош Скопје на име Кочан Сеад, Скопје. 

(667) 
Решение Уп. бр. 12-6876 од 16.1Х.1992 година изда-

дено од СО Центар - Скопје на име Дијана Петровиќ, 
Скопје. (669) 

Одрбрение У. бр. 14-4236 од 2.ХИ.1983 издадено од 
СО Карпош Скопје на име Металот Рамадани, Скопје. 

(670) 
Решение бр. 2223 од 30.V.1994 година издадено од 

СО „Центар“ Скопје на име Хава Мушеска, Скопје. 
(671) 

Решение Уп. бр. 14-7114 од 29.ХИ.1989 година из-
дадена од СО „Карпош“ Скопје на име Мира Палуро-
виќ, Скопје. (672) 

Решение Уп. бр. 12-1036/од 10.111.1981 година изда-
дено од СО Гази Баба Скопје на име Панче Трачевски, 
Скопје. (673) 

Решение-бр. 25-716 од 15.1У.1994 година издадено 
од СО „Чаир“ на име Тома Мароски Скопје. (674) 

, Решение бр. 25-409 од ЗЛИ. 1994 година издадено од 
Министерство за стопанство ПОЕ - Чаир Скопје на име 
Сашо Ливринеки, Скопје (676) 

Решение бр. 11-6501 од 21 .XII. 1990 година издадено 
од СО Чаир-Скопје на име Буќи Башким, Скопје. (677) 

Решение Уп. бр. 12-483 од 17.11.1993 година изда-
дено од Министерство за стопанство ПОЕ Центар 
Скопје на име Адеми Бајрам, Скопје. 1 (678) 

Решение бр. 11-663 од 8.11.1991 година издадено од 
СО „Чаир“ во Скопје, на име Исмет Мустафа, Скопје. 

(679) 
Свидетелство за завршено VIII оддление издадено 

од ОУ во С. Глумово-Скопје, на име Сара Салихи, 
Скопје. (702) 

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено 
од ОУ „Борис Кидрич" с. Сарај, Скопје, на име Хајриз 
Љоки, Скопје. (703) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Борис 
Паланков, Скопје. (704) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Нуре-
дин Мамути, с. Крушопек, Скопје. (705) 
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Свидетелство од VIII одделение издадено од ОУ 
„Братство Единство“ с. Нерези, Скопје на име Нуреди^ 
Мамути, с. Крушопек, Скопје. (706) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Јовица 
Синановски, Скопје, (707) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Рама-
дан Себадин, Скопје. (708) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Идриз 
Самаков, Скопје. (709) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Ѓорѓи 
Горгиев, Скопје. (710) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Зоран 
Ѓорѓиевски, Скопје. (711) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Сне-
жана Блажевска, Скопје. (712) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Мили-
воје Илиевски, Скопје. (713) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Бла-
гоја Арсовски, Скопје. (714) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Маке-
донка Димитриева, Скопје. (715) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Кокан 
Вујачик, Скопје. (716) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Игор 
Настевски, Скопје. (717) 

Воена книшка издадена во Скопје, на име Зоран 
Трифуновски, Скопје. (718) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Зоран 
Трифуновски, Скопје. , (719) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Вата 
Џингис, Скопје. (720) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Ана 
Кировска Попризова, Скопје. (721) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Тат-
јана Нуцевска, Скопје. (722) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Јане 
Константиновски, Скопје. (723) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Ацо 
Велевски, Скопје. (724) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Алек-
сандар Гаштаров, Скопје. (725) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Тати-
дана Поп Стефанија, Скопје. (726) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Лиле 
Николоска, Скопје. (727) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Ѓуле 
Дарлишта, Скопје. (728) 

Лична карта за странец издадена во Скопје на име 
Самра Ќучук, Скопје. ј (767) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Гајур 
Мемети, Скопје. (729) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име За-
горка Балтива, Скопје. (730) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Иван 
Хорват, Скопје. (731) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Ја-
смина Блажевска, Скопје. (732) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Алек-
сандар Настевски, Скопје. (733) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Анета 
Стојковска, Скопје. (734) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Дав-
чевска Гордана, Скопје. (735) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Бисера 
Диздаревик, Скопје. (736) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Мира 
Палуровик, Скопје., (737) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Славе 
Аневски, Скопје. (738) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Љупче 
Талески, Скопје. (739) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Авра-
мовиќ Горан, Скопје. (740) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Божи-
новски Тоде, Скопје. (741) 

Работна кнтлка издадена во Скопје, на име Пе-
шевски Бране, Скопје. г (742) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Спасо 
Спасовски, Скопје. “ (743) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Л ин-
диго Блмази, Скопје. (744) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Бла-
гоја Јаневс?ки, Скопје. ѕ (745) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Гор-
дана Софрониоска, Скопје. (746) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Ребека 
Јанковско, Скопје. (747) 

Р а б о т а книшка издадена во Скопје, на име Марга-
рита Ценовска, Скопје. (748) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Весна 
Ивановска, Скопје. (749) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Весна 
Митушевска, Скопје. (750) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Дра-
гана Алиевска, Скопје. (751) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Горан 
Јовановски, Скопје. , (752) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Елица 
Фрковиќ, Скопје. - (753) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Кирил 
Ценовски, Скопје. (754) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Демир 
Сафет, Скопје. (755) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Дими-
трија Петрески, Скопје. (756) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Дуков-
ска Валентина, Скопје. (757) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Младе-
новски Маријанчо, Скопје. (758) 

Свидетелство за завршена IV година издадено од 
Гимназија „Кочо Рацин“ - Титов Велес на име Тања 
Такшева, Скопје. 4 (759) 

Свидетелство за завршено средно образование из-
дадено од Техничко училиште „Наце Буѓони4" - Кума-
ново на име Аљејсан Ибраими, с. Липково, Куманово. 

(760) 
Свидетелство за завршено средно образование из-

дадено од Гиназија „Кочо Рацин“ Т. Велес,-на име Та-
т ј а н а Такшева, Т. Велес (761) 

Свидетелство за завршено I и II година издадени од 
Економско училиште „Борис Кидрич" - Скопје на име 
Саша Тањга, Скопје. (762) 

Свидетелство за завршен испит издадено од Средно 
училиште „Димитар Влахов“ Скопје на име Бисера 
Диздаревик, Скопје. (763) 

Воена книшка издадена во Скопје на име Јанев 
Јане Атанас, Скопје, (764) 

Свидетелство за III година издадено од СТУ „Наце 
Буѓони" Куманово. Ѓорѓиевски Момчило, Куманово. 

(765) 
Свидетелство за завршен бравар издадено од Цен-

тар за инвалидизирани лица и рехабилитација под бр. 
523 на име Андреја Петрушевски, Скопје. ' (766) 

Решение бр. 25-3216 од 11.XI.1994 година издадено 
од Министерство за стопанство ПОЕ Карпош на име 
Зендели Џемаил, Скопје. (680) 

Решение бр. 25-1037 од 28.IV.1993 година издадено 
од Министерство за стопанство ПОЕ Карпош на име 
Слободанчо Манев, Скопје. 4 (681) 

Уверение бр. 117 од З.ХИ.1980 за завршен втор 
степен издадено од Факултетот за металургија Скопје 
на име Живко Цивароски, Скопје. (682) 

Решение бр. 12-2435 од 9.VI.1986 година издадено 
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од СО „Центар“ во Скопје на име Ангеле Илиевски и 
Лазар Арсовски, Скопје. (683) 

Решение уп. бр. 11-2920 од 1.Х1.1993 година изда-
дено од Министерство за стопанство ПОЕ Чаир -
Скопје, на име Сашо Чипов, Скопје.. ((684) 

Решение Уп. бр. 25-1198 од 23.111.1994 година изда-
дено од Секретаријат за стопанство „Центар“ - Скопје 
на име Петре Таневски, Скопје. (685) 

Решение бр. 14-4975 од 28.08.1991 за превоз на пат-
ници издадено од СО Карпош Скопје на име Даут Ше-
рифовски, Скопје. (686) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Осман 
Ќучук, Скопје. (687) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Сузана 
Криези, Скопје. (688) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Мен-
сур Исени, с. Кондово, Скопје. (689) 

Свидетелство за завршено I и III година издадено 
од МУЦ „Гоце Делчев“ Скопје, на име Иван Илиевски, 
Скопје. (690) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Би-
љана Георгиева, Скопје. (691) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Ленче 
Радовиќ, Скопје. (693) 

Лична карта издадена во Скопје на име Марија 
Кнезовиќ, Скопје. (694) 

Работна книшка издадена во Скопје, на име Ли-
лјана Орановска, Скопје. (695) 

Работна книшка издадена во Т. Велес, на име Цана 
Андреева, Т. Велес. (696) 

Лична карта издадена од СО Т. Велес на име Цана 
Андреева, Т. Велес (697) 

Работна книшка издадена во Панчево, на име Јован 
Радевски, Скопје. (698) 

Образец Ш издадена од Заводот за вработување -
Скопје на име Слободан Спиркоски, Скопје. (699) 

Свидетелства за завршено степен за стручна подо-
готвка металоглодачи издадено од Центар за образова-
ние и оспособување на возрасни „13 Ноември“ Скопје 
на име Синиша Драгишиќ, Скопје. (700) 

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено 
од ОУ „Емин Дураку с. Семениште, Скопје, на име 
Емин Муртезани, Скопје. (701) 

Пасош бр. 0474188/95 година издаден од УВР Ресен 
на име Пендовски Беџет, ул. „Борис Кидрич" бр. 10, 
Ресен. (785) 

Пасош бр. 194864 издаден од УВР Гостивар на име 
Велеска Мирка, ул. „Чеде Филиповски“ бр. 30-5, Го-
стивар. (786) 

Пасош бр. 084627 од 3.1Х.1993 година издаден од 
УВР Тетово на име Сал,ихи Саљи, с. Селце, Тетово. 

(838) 
Пасош бр. 084630 од 27.VIII. 1993 година издаден од 

УВР Тетово на име Неби Изаири с. Камењане, Тетово. 
(839) 

Пасош бр. 402121 издаден од УВР Гостивар на име 
Алези Агиме с. Чајле, Гостивар. (834) 

Пасош бр. 147991 издаден од УВР Тетово на име Бе-
ќири Макфирет, ул. „174", Тетово. (835) 

Диплома на име Хасани Максут ул. „Пиварница 9" бр. 
13, Гостивар. (485) 

Пасош бр. 0364088 од 9.1Х.1994 година на име Коку 
Артан издаден од УВР Охрид. (611) 

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во 

^--публика Македонка("Службен весник на РМ“ бр. 7 0 / 9 4 ) , Министерството 

,а груд и социјална политика ' 

О Б Ј А В У В А 

Платата по работник која претставува основица за пресметување 
на даноците и придонесите од плата за месец февруари 1995 година 

немпже да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа: 

О Б Ј А В И 

Врз основа на членот 12 од Законот за персоналниот 
данок од доход („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 80/93; 3/94 и 70/94), Министерството за труд 
и социјална политика 

Просечната месечна нето плата по работник во Ре-
публиката за месец февруари 1995 година, која се при-
менува за аконтативно пресметување на персоналниот 
данок од доход изнесува 8.600 денари. 

Министер 
за труд и социјална политика^ 

, Илијаз Сабриу, с.р. 

ОБЈАВУВА 
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0 110 П р е р а б о т к а на о б о е н и метали 

о 111 П р о и з в о д с т в о на н е м е т а л н и минерали 
( б е з г р а д е ж е н м а т е р и ј а л ) 5 . 1 1 2 

0112 П р е р а б о т к а на неметални минерали 
( б е з г р а д е ж е н м а т е р и ј а л ) 5 . 6 9 7 

01 13 М е т а л о п р е р а б о т у в а ч к а д е ј н о с т 4 . 1 0 9 

0 114 Машиноградба 6 . 2 1 5 

011 Ѕ П р о и з в о д с т в о на с о о б р а ќ а ј н и с р е д с т в а 4 . 3 8 6 

01 1 7 П р о и з в о д с т в о на е л е к т р и ч н и машини и апарати 4 . 6 2 9 

01115 П р о и з в о д с т в о на б а з н и х е м . п р о и з в о д и 6 . 3 9 3 

01 19 П р е р а б о т к а на хемиски п р о и з в о д и 6 . 6 6 4 

0120 П р о и з в о д с т в о на камен , ч а к а л и п е с о к 4 . 9 0 3 

01 2 1 П р о и з в о д с т в о на г р а д е ж е н м а т е р и ј а л 7 . 7 2 2 

0122 П р о и з в о д с т в о на режана гј^ага и плочи 3 . 7 3 6 

О 1 2 3 П р о и з в о д с т в о на финални п р о и з в . о д прво 3 . 4 8 5 

0124 П р о и з в о д с т в о и п р е р а б о т к а на х а р т и ј а 5 . 4 1 8 

0125 П р о и з в о д с т в о на т е к с т и л . п р е д и в а и т к а е н . 3 . 6 9 3 
0126 П р о и з в . н а г о т о в и т е к с т и л н и п р о и з в о д и 3 . 9 2 1 
0127 П р о и з в о д с т в о на кожа и к р з н о 3 . 9 3 8 
0128 П р о и з в . н а кожни о б у в к и и г а л а н т е р и ј а 3 . 5 4 3 
0130 П р о и з в о д с т в о на п р е х р а н б е н и п р о и з в о д и 5 . 5 8 2 
0131 П р о и з в о д с т в о на п и ј а л о ц и 7 . 9 9 6 
0132 П р о и з в о д с т в о на д о б и т о ч н а х р а н а 6 . 1 0 3 
0133 П р о и з в о д с т в о и п р е р а б о т к а на т у т у н 6 . 7 9 1 
0134 Графичка д е ј н о с т 4 . 1 2 3 
0135 Собирање и примарана п р е р а б о т к а на 

и н д у с т р и с к и о т п а д о ц и 
0139 П р о и з в о д с т в о на р а з н о в и д н и п р о и з в о д и 4 . 6 8 4 

0201 З е м ј о д е л с к о п р о и з в о д с т в о 4 . 2 6 9 
0202 З е м ј о д е л с к и у с л у г и 7 . 0 7 6 

0203 Р и б а р с т в о 3 . 6 1 7 

0300 Шумарство 4 . 6 7 7 

0400 В о д о с т о п а н с т в о 4 1 5 . 2 9 3 
0501 В и с о к о г р а д б а 3 , 6 0 6 
0502 Н и с к о г р а д б а и х и д р о г р а д б а 4 . 4 6 2 
0503 И н с т а л а т е р с к и и завршни р а б о т и во 3 . 7 0 1 

г р а д е ж н и ш т в о т о 
3 . 7 0 1 

0601 Железнички сообраќај 6 . 4 5 4 

0604 Воздушен с о о б р а ќ а ј 6 . 5 8 8 

0605 Друмски с о о б р а ќ а ј 4 . 7 2 7 

0606 Градски с о о б р а ќ а ј 6 . 2 4 4 

0608 Претоварни у с л у г и 3.37-3-

0609 ПТТ у с л у г и и врски 7 . 3 3 3 

' 0701 Т р г о в и ј а на мало 4 . 7 2 5 

0702 Т р г о в и ј а на г о л е м о 7 . 2 2 2 

07 О 3 Надворешна т р г о в и ј а 9 . 6 3 7 

0801 У г о с т и т е л с т в о 4 . 5 9 0 
0802 Т у р и с т и ч к о п о с р е д у в а њ е 5 . 7 7 7 ' 
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0901 З а н а е т ч и с к и у с л у г и и поправки 5 . 2 2 7 
0902 Лични у с л у г и и у с л у г и на домаќинство 4 . 2 5 9 

1001 Уредуваше на н а с е л б и и п р о с т о р и 6 . 2 2 1 

1003 Комунална д е ј н о с т 5 . 4 4 6 

1101 Б а н к а р с т в о 9 . 1 0 5 

1 102 Осигурување на имоти и лица 1 0 . 7 6 1 

1 103 Услуги во о б л а с т а на прометот 9 . 3 3 5 
1 1 04 Проектир .и сродни т е х н . у с л у г и 5 . 4 1 3 
1 1 05 Геолошки истражувања 5 . 8 5 6 
1 1 06 

истражувачко р а з в о д н а р а б о т а 
(осв^н научно истражувачка) 5 . 8 5 8 

1109 Деловни у с л у г и 1 0 . 3 5 9 
1201 Образование 5 . 7 9 8 
1.102 Научно истражувачка д е ј н о с т 6 . 8 1 2 
1 ^ 0 3 К у л т у р а , у м е т н о с т и информации 6 . 0 3 4 

1204 1 Физичка култура и с п о р т 4 . 5 1 0 

1 Ј01 З д р а в с т в е н а заштита 6 . 2 2 6 

13 0 2 Општествена заштита на децата и 
младината и с о ц и ј а л н а заштита 

4 . 9 4 8 , 

1401 Органи на о п ш т е с т в е н о -политички 
заедници 

6 . 1 6 7 

1 А 02 Самоуправни и н т е р е с н и з а е д н и ц и 6 . 7 1 0 

14 0 3 - З д р у ж е н и ј а 8 . 6 6 2 

14 0 4 Општествено-политички о р г а н и з а ц и и 7 . 7 0 8 

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

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

1995 година 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи во јануари 
1995 година во однос на декември 1994 година е 0,006 

2. Коефициентот на пораст на цените на производи-
телите на индустриски производи од почетокот на годи-
ната до крајот на месецот е 0,006 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во јануари 1995 го-
дина во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува 0Д46 

4. Коефициентот на порастот на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на јануари 1995 година 
во однос на просекот на животните трошоци во Репу-
блика Македонија во 1994 година е 0,164. 

Диреткор 
Светлана Антоновска с.р. 
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