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

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

Петок, 10 февруари 1995 
Скопје 

Број 7 Год.LI 

Аконтацијата за 1995 година изнесува 
5.000 денари. Овој број чини 150 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

121. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90 и 63/94), а согласно член 5 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 52/91), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА КОН МЕЃУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА 
ХАРМОНИЗИРАНИОТ СИСТЕМ И НАЗИВИТЕ 

НА ШИФРИРАНИТЕ ОЗНАКИ НА СТОКИТЕ 

1. Република Македонија пристапува кон Меѓуна-
родната конвенција за хармонизираниот систем на на-
зивите и шифрираните ознаки на стоките (донесена во 
Брисел на 14.VI.1983 година, ратификувана од бившата 
СФРЈ на 27.III.1987 година). 

2. Се задолжува Министерството за надворешни ра-
боти да ја спроведе оваа одлука, доставувајќи ја ноти-
фикацијата до депозиторот на конвенцијата. 
- 3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-338/1 
7 февруари 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

122. 
Врз основа на член 12 од Законот за концесија 

(„Службен весник на РМ“, бр. 42/93), член 18 од Зако-
нот за рибарство („Службен весник на РМ“, бр. 62/93) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата до-
несе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА 
РИБНИОТ ФОНД ОД НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК 

„МАВРОВО“ - МАВРОВИ АНОВИ 

1. На РО Национални паркови и ловишта ООЗТ 
„Маврово“ - Маврови Анови се дава на петгодишно 
користење - концесија Рибниот фонд од Националниот 
парк „Маврово44 - Маврови Анови. 

2. Како почеток на користење - концесија на Риб-
ниот фонд од Националниот парк „Маврово“ - Ма-
врови Анови ќе се смета денот на потпишувањето на 
договорот. 

3. Во името на Владата на Република Македонија, 
договорот ќе го потпише министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

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

Бр. 23-236/1 
7 февруари 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

123. 
Врз основа на член 54 од Законот за системот на 

просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на РМ“, бр. 38/85, 18/89 и 38/90) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА ПОКРАЈ РЕ-
ГИОНАЛНИОТ ПАТ Р-601, ДЕЛНИЦА СКОПЈЕ-
ДРАЧЕВО, СТАЦИОНАЖА НА КМ. 5+100-ЛЕВО, 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА „КИСЕЛА ВО-

ДА“ - СКОПЈЕ 
1. Со оваа одлука се определува локацијата за из-

градба на бензинска пумпа покрај регионалниот пат Р-
601, на КП. бр. 2017, КО „Драчево“, во м.в. „Бара“, со 
вкупна површина од 1500 м , на подрачјето на Општи-
ната „Кисела Вода“ - Скопје, чиј инвеститор ќе биде 
Стојановски Благоја од Скопје и се определува земјиш-
тето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна 
употреба. 

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

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

Бр. 23-290/1 Претседател на Владата на 
7 февруари 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

124 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на РМ44, бр. 20/ 
90), член 12, став 1, точка 2 и член 13 од Законот за 
системот на општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 84/89 и „Службен весник 
на РМ“, бр. 13/90), кои согласно член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија („Службен весник на РМ“, бр. 52/91), се приме-
нуваат како републички прописи и член 45 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен весник 
на РМ44, бр. 38/90), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО 
НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ КОМУНАЛНИ 

УСЛУГИ 
1. Одлуката за определување највисоко ниво на це-

ните на одделни комунални услуги („Службен весник на 
РМ44, бр. 70/94) престанува да важи. 

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

Бр. 23-217/1 Претседател на Владата на 
7 февруари 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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125. 
Врз основа на член 4 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на РМ“, бр. 20/ 
90), член 12, став 1, точка 2 и член 13 од Законот за 
системот на општествена контрола на цените („Служ-
бен лист на СФРЈ“, бр. 84/89 и „Службен весник на 
РМ“, бр. 13/93) кој согласно член 5 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“, бр. 52/91), се применуваат 
како републички прописи и член 45 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“, бр. 38/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА 

ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Во Одлуката за определување највисоко ниво на 
цените на одделни производи и услуги („Службен вес-
ник на РМ“, бр. 70/94) во точка 1, алинеите 6,7 и 8 се 
бришат. 

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

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 23-314/1 
7 февруари 1995 година 

Скопје 

Тарифен Тарифна 
број ознака 

Наименување Количина 

84.71 Машини за автоматска обра-
ботка на податоци и нивни еди-
ници; магнетни или оптички 
читани, машини за препишу-
вање на податоци на носители 
на податоци во кодирана 
форма и машини за обработка 
на такви податоци, неиспол-
нето или неопфатени на друго 
место: 

8471.9 - Друго: 
8471.91 - - дигитални централни еди-

ници испорачани посебно или 
како дел од системи, вклучу-
вајќи и дигитални централни 
единици кои во исто Куќиште 
имаат една или две од следните 
видови единици: мемориски 
единици, влезни единици, 
излезни единици: 

8471.911 со процесор со помалку 
од 32 бита (Р.С. 386. DX - 40 
РАМ 4 MB, FDD 3,5, HDD 210 
АТ IDE Ctrl, VGA 512 KB 
MONO Monitor, Keylourd) 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с. р. 

Бр. 23-331/1 
7 февруари 1995 година 

Скопје 
127. ' 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 39/90 и 63/94), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија, а се увезува без 
плаќање царина за потребите на Заводот за статистика 
- Скопје, и тоа: 
Тарифен Тарифна 

број ознака 
Наименување Количина 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

126. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонка („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а служи за потребите на 
Министерството за здравство и тоа: 

84.42 Машини, апарати и уреди 
(освен алатките машини од 
тар. бр. 84.56 до 84.65) за ле-
ење и набирање букви, за под-
готвување или изработка на 
клишиња, плочи, цилиндри и 
други печатарски форми; печа-
тарски букви, клишиња, 
плочи, цилиндри и литограф-
ско камење, подготвени за пе-
чатарски цели (на пример: бру-
сено незричени или поли-
рани): 

8442.30 - Други машини, апарати и 
уреди 
а) контакт апарат од типот 
„Филикоп" 670/1 1 
б) рамка за копирање плочи од 
типот „Копибокс" 671/1 1 
в) Фотокопирани апарати од 
типот „Римокс" 5590 2 

84.43 Машина за печатење; машини 
за помошна употреба при печа-
тењето: 

8443.1 - машини за офсет-печат; 
8443.11 - - на хартија во ролна; 
8443.119 машини за печатење 

шари или зборови што се пов-
торуваат: 
а) графичка машина од типот 
„Адаст Доминант" 516 1 

84.72 Други канцелариски машини 
(на пример: машини за умно-
жување - хектографски или на 
матрици машини за адреси-
рање, автоматски машини за 
исплата на банкноти машини 
за сортира!ве, броење и завит-
кување на метални пари, ма-
шини за острење моливи, ма-
шини за перфорирана и споју-
вање со жичени колци): 

8472.90 - Друго (машина за сигурново 
уништување на документи тип 
„ГЕ ХА" топ Сикрет 41 ЦФ 1 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 23-306/1 Претседател на Владата на 
7 февруари 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 
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128, 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“, бр. 20/93) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а служи за потребите на 
Собранието на Република Македонија и тоа: 

Тарифен Тарифна Наименување Количина 
број ознака 

1 2 3 4 
84.71 Машина за автоматска обра-

ботка на податоци и нивни еди-
ници, магнетни или оптички 
читачи, машини за препишу-
вање на податоци на носители 
на податоци во кодирана 
форма и машини за обработка 
на такви податоци, неспомнати 
или неопфатени на друго ме-
сто: 

8471.20 - Дигитални машини за авто-
матска обработка на податоци, 
што со исто Куќиште имаат 
најмалку една излезна единица 
или една комбинирана влезно -
излезна единица: 

8471.209 —— друго 
(дигитални централни единици 
преносни) 8 

8471.9 - Друго 
8471.91 - - дигитални централни еди-

ници, испорачани посебно или 
како дел од систем, вклучу-
вајќи и дигитални централни 
единици кои во исто Куќиште 
имаат една или две од следните 
видови единици; 

8471.912 со процесор со 32 и по-
веќе бига 
(дигитални централни единици 
со 32 бита) 16 

8471.92 - - влезни и излезни единици, 
испорачани посебно или како 
дел од систем, вклучувајќи 
влезни и излезни единици што 
во исто Куќиште имаат и мемо-
риска единици; 

8471.921 линиски и сериски печа-
тачи 
(линиски и сериски печатар) 18 

8471.923 ласерски печатар, еди-
ници за цртање (платери), за 
снимање на филм или за фото-
копирање 
(ласерски печатар). 10 

8471.925 - - - видео - дисплеи, повеќе 
бојни и врз база на течни кри-
стали 
(монитор со боја) 16 

8471.926 комплетни електронски 
тастатура 

8471.9261 со подвижни топки 
(тастатура со подвижни тагаси) 16 

8471.929 ---други 
(други влезно излезни единици 
„глувче“) 16 

84.73 Делови и прибор (освен покри-
вач, куфери за машини и сл.) 
погодни за употреба исклучи-
телно или главно со машините 
од тар. број 84.69 до 84.72; 

8473.30 - - Делови и прибор на ма-
шини од тар. број 84.71: 

8473.309 друго 
други делови и прибор кабел за 
напојување и документација 16 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 23-250/1 
7 февруари 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с. р. 

129. 
Врз основа на член 19, став 2 од Законот за сметко-

водство („Службен весник на РМ“, број 42/93 и 48/93), 
министерот за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПОДА-
ТОЦИ ПОТРЕБНИ ЗА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВ-
НАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА 

СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат посебните пода-

тоци за системот на државната евиденција, и се пропи-
шува формата и содржината на образецот за системот 
на државната евиденција, за субјектите кои водат 
двојно книговодство. 

Член 2 
Посебните податоци за системот на државната еви-

денција се обезбедуваат на образецот „ДЕ“ - Посебни 
податоци за системот на државната евиденција, кој е 
составен дел на овој правилник. 

Член 3 
Посебните податоци како и начинот на пополнува-

њето на образецот „ДЕ“, се дадени со ознаките на кон-
тата утврдени со Уредбата за контниот план („Службен 
весник на РМ“, број 11/94), во колона 1 и во упатството 
на крајот на образецот. 

Субјектот кој деловните книги не ги води според 
одредбите од Уредбата за контниот план („Службен 
весник на РМ“, број 11/94), туку според одредбите на 
посебните контен планови, во образецот „ДЕ“, ги вне-
сува податоците од соодветните конта, сообразно со 
одредбите од овој правилник. 

Член 4 
Образецот од член 2 на овој правилник се доставува 

со годишната пресметка до носителот на платен промет 
кај кого субјектот има жиро-сметка во еден примерок. 

Член 5 а 
Образецот од член 2 на овој правилник, ќе се при-

способи за автоматска обработка во Заводот за платен 
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ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 
з а с и с т е м о т на д р ж а в н а е в и д е н ц и ј а (во денари) 

Група на Ознака И З Н О С 
конта, 
конто 

П О З И Ц И Ј А на 
А О П 

претходна 
година 

тековна 
година 

1 2 3 4 5 
ООО Издатоци за истражување и развој 601 

001 Основачки вложувања 602 

003 Патенти, лиценци и концесии 6 0 3 

004 Други права 6 0 4 

010 Земјишта 6 0 5 

дел 018 Ревалоризација на земјиште 606 

011 Шуми 607 

дел 018 Ревалоризација на шумите 608 

0 7 0 Објекти за други потреби 6 0 9 

0 7 1 Опрема за други потреби 610 

260 Обврски за данок на промет 611 

261 Обврски за акцизи 612 

270 Обврски за плати и надомести на плати 6 1 3 

дел 270 Обврски за плати од добивката 6 1 4 

271 Нето плати 6 1 5 

2 7 2 Надомести на нето плати 616 

2 7 3 Даноци од плати 6 1 7 

2 7 4 Придонеси од плати 618 

3 0 2 Царини и други увозни давачки 6 1 9 

4 1 2 Услуги за одржување 620 

414 Закупнина 621 

дел 4 1 9 Трошоци за освојување ново производство и откривање 
на минерално и друго богатство 

622 

дел 4 4 0 Дневници за службени патувања 6 2 3 

дел 440 Надомести за трошоци на превоз до работното место и од 
работното место 

6 2 4 

дел 440 Надомести за сместување и исхрана на терен 625 

дел 440 Надомести за одвоен живот од семејството 626 

дел 440 Трошоци за исхрана на работниците во текот на работата 627 

дел 440 Надоместоци на име авторски хонорари 628 

дел 440 Надомести за привремени или повремени работи 6 2 9 

дел 440 Други надомести на трошоците на работниците во 
вршење на дејноста 

6 3 0 

441 ^'производствени услуги 631 

промет за потребите на системот за информирање, 
збирно, по области, гранки и групации. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-

ја“, а ќе се применува и на изготвувањето на годишната 
пресметка за 1994 година. 

Број 08-639/1 
31 јануари 1995 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Јане Миљовски, с р. 
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Страна 2 

1 2 3 4 5 

442 Репрезентација 632 

443 Премии за осигурување 633 

444 
дел 444 
дел 444 
дел 444 

Други лични примања 
а) регрес за годишен одмор 
б) отпремнина 
в) јубилејни награди 

634 
635 
636 
637 

445 Даноци кои не зависат од резултатот 638 

446 Придонеси кои не зависат од резултатот 639 

447 Банкарски услуги и членарини на здруженија 640 

449 Други нематеријални трошоци 641 

дел 449 Надомест за платен промет 642 

43 
' ' 

Амортизација 643 

дел 42 8 Вкалкулирани трошоци за тековно и инвестиционо 
одржување на нематеријалните и материјалните 
вложувања 

644 

дел 470 Нето плата 645 

дел 471 Нето надоместоци 646 

дел 471 Надомест за боледување 647 

дел 471 Други надоместоци 648 

дел 470 и 
дел 471 

Придонеси од нето плати 649 

дел 470 и 
дел 471 

Даноци од нето плати 650 

Лекови (издадени на рецепт) 651 

Храна (во болници, градинки и други установи) 652 

Ортопедски справи и помагала 653 

652 Царини и други увозни давачки за стоките 654 

723 Кусоци 655 

725 Казни, пенали и надоместоци на штети 656 

726 Отпис и исправка на вредноста на ненаплатените 
побарувања 

657 

дел 758 Приходи од укинување на долготрајни резервирања по 
основ на производи и услуги 

658 

дел 758 Приходи од укинување на долготрајни резервирања по 
основ на стоки 

659 

773 Вишоци 660 
775 Приходи од наплатени пенали, награди и слично 661 

776 Приходи од наплатени отпишани побарувања 662 
810 Даноци од добивката 663 
811 Придонеси и други давачки од добивката 664 

Учество на Други субјекти во заедничка добивка, 
дивиденди и други надоместоци на вложувачите 

665 
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1 2 3 4 5 

Надомест на штети и договорени износи по основ 
останати осигурувања во Македонка 

666 

Цивил 6 6 7 

Животни 668 

Посеви 6 6 9 

Тутун 6 7 0 

Индустрија 6 7 1 

Транспорт 6 7 2 

Кредити 6 7 3 

Каско 6 7 4 

Авто одговорност 6 7 5 

Останата осигурувања на моторни возила 6 7 6 

МЖ 6 7 7 

Незгода 6 7 8 

Приходи од премии од останати осигурувања 6 7 9 

Цивил 680 

Животни 681 

Посеви 682 

Тутун 683 

684 Индустрија 

683 

684 

Транспорт 6 8 5 

Кредити 686 

Каско 6 8 7 

Авто одговорност 688 

Останати осигурувања на моторни возила 6 8 9 

МЖ 6 9 0 

Незгода 6 9 1 

Просечен број на вработени врз основа на состојбата кон 
крајот на месецот 

6 9 2 

Во ___________________ Лице одговорно за составување Раководител 
На ден _______ 19_____ година на прегледот на субјектот 

________________ М.П. _____________________ 

У П А Т С Т В О : 

а) под АОП бр .601 до 610 с е запишува износот на дол- ' 
говниот промет според ознаката на контото, односно дел од кон-
тото во колона 1 и содржината на колона 2; 

б) под АОП бр .611 до 618 с е запиушува износот на поба-
рувачкиот промет (без почетна с о с т о ј б а ) според ознаката на кон-
тото, односно на дел од контото во колона 1 и содржината во ко-
лона 2; 

в) под АОП бр .619 до 657 с е запишува износот на д о л г о в -
ниот промет според ознаката на контото, односно на дел од контото 

Страна 3 
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во колона 1 и содржината во колона 2 . Износите под АОП 651 , 652 
и 653 ги внесуваат само корнисниците на средства од буџетите и 
фондовите според ознаката на контото 425 , односно на дел од ова 
конто според содржината во колона 2; 

г) под АОП бр.658 до 664 с е запишува износот на побару-
вачкиот промет според ознаката на контото^односно дел од контото 
во колона 1 и содржината во колона 2; 

д) под АОП бр .665 се внесува износот на остатокот од 
нето добивката за распоредување, распореден според ознаката на 
контото во колона 1 и содржината во колона 2; 

г) под АОП бр .666 до 67ф с е запишува износот на д о л г о в -
ниот промет според ознаката на конто 411^ односно на дел од ова 
конто според содржината во колона 2 . 

Овие податоци ги внесуваат само друштвата за о с и г у р у -
вање и реосигурување. е) под АОП бр .679 до 691 се запишува износот на поба-
рувачкиот промет според ознаката на конто 701, односно на дел 
од ова конто според содржината во колона 2 . 

Овие податоци ги внесуваат само друштвата за о с и г у р у -
вање и реосигурување. 

ж) под АОП бр .692 с е внесува аритметичкиот просек на 
бројот на с о с т о ј б а т а на вработените на почетокот на пресметков-
ниот период и на крајот на с е к о ј месец во текот на пресметковниот 
период. 

Забелешка: Субјектите за 1994 година, колона 4 -Претхо-

дна, година, не ј а дополнуваат 

ВО. 
Врз основа на член 65 од Законот за персоналниот 

данок од доход („Службен весник на РМ“, број 80/93, 3/ 
94 и 70/94), министерот за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА РАБОТНИТЕ КНИГИ И НА ПОМОШ-
НАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗ-
НИЦИ ШТО ВРШАТ СТОПАНСКА И ПРОФЕСИ-

ОНАЛНА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Во Правилникот за формата, содржината и начинот 

на водењето на работните книги и на помошната еви-
денција на даночните обврзници што вршат стопанска и 
професионална дејност („Службен весник на РМ“, број 
1/88, 38/91 и 29/94), членот 21 се менува и гласи: 

„Член 21 
По истекот на годината, а најдоцна до 28 февруари 

во тековната година за изминатата година, даночните 

обврзници составуваат Биланс на приходи и расходи 
според образец „Б" кој е составен дел на овој правил-
ник. 

Образецот од став 1 на овој член содржи општи 
податоци за даночниот обврзник и дел - Биланс на 
приходи и расходи. 

Во Општите податоци даночниот обврзник го впи-
шува името и презимето, единствениот матичен број, 
местото на живеење и адресата, називот на фирмата, 
дејноста и адресата на седиштето на фирмата, бројот на 
жиро-сметката и називот на носителот на платниот 
промет кај кого се води жиро-сметката. 

Во делот - Биланс на приходи и расходи - се впишу-
ваат бруто приходите остварени според извори на при-
ходи; расходи по видови; разликата меѓу вкупните при-
ходи и вкупните расходи - добивка пред оданочување; 
разликата меѓу вкупните расходи и вкупните приходи -
загуба во работењето; данокот од добивка; нето добив-
ката и посебни податоци во кои се содржани вредноста 
на средствата за работа, вредноста на залихите и пода-
тоци за вработените лица. 

Билансот на приходите и расходите се составува врз 
основа на работни книги и помошна евиденција што ги 
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,Службен весник на Репу-

Министер за финансии, 
д-р Јане Милковски, с.р. 

Образец “Б“ 

Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ 

за период о д _ _ д о _ _ 1 9 9 _ _ _ г о д и н а 

(во денари) 
Реден 
број Приходи - расходи 

Ознака 
за 

АОП 

И З Н О С Реден 
број Приходи - расходи 

Ознака 
за 

АОП 
Претходна 

година 
Тековна 
година 

1 2 3 4 
5 

I. Бруто-приходи (ред. бр. 1+2+3+4) 450 
1) Приходи од продажба на стоки 451 
2) Приходи од извршени услуги 452 
3) Приходи од продажба на материјали 453 
4) Останати приходи 454 

П. Расходи (ред. бр 5 до ред. бр. 19) 455 
5) Вредност на потрошени суровини и 

материјали за реализираните производи 
односно набавна вредност на продадените 
стоки 

456 

6) Вредност на потрошениот погонски и 
помошен материјал 

457 

7) Бруто исплатени плати на работниците 458 
8) Бруто исплатени плати на вршителот на 

дејноста (сопственикот) 
459 

9) Пресметана амортизација и Ревалоризација 
на амортизацијата 

460 

10) Закупнина за работна просторија 461 
11) Огрев и осветление на работните простории 462 

водат даночните обврзници-вршители на стопанска и 
професионална дејност на начин содржан во објаснува-
њето за пополнување на образецот „Б". “ 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во 
блика Македонија“. 

Број 14-628 
3 февруари 1995 година 

Скопје 
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1 2 3 4 5 

12) Данок на промет на производи и услуги 463 
13) Акцизи 464 
14) Данок на имот на згради и комунален 

придонес што отпаѓа на деловната 
просторија 

465 

15) Канцелариски трошоци и набавка на 
стручна литература 

466 -

16) Царини, такси и придонеси за коморите, кои 
се однесуваат за тековната година 

467 

17) Трошоци што даночниот обврзник е должен 
да ги направи според одделни прописи 

468 

18) Дневници, патни трошоци и теренски 
додатоци најмногу во висина утврдена со 
колективен договор 

469 

19) Други расходи неопходни за остварување на 
приходите 

470 

Ш. Разлика меѓу вкупните приходи и 
вкупните расходи - добивка пред 
оданочување ( I - П ) 

471 

IV. Разлика меѓу вкупните расходи и 
вкупните приходи - загуба во 
работењето (П -I) 

472 

V. Данок од добивка (се пополнува од 
образецот “ДЕ“ ) 

473 

VI. Нето добивка ( Ш - V) 474 

VII. Посебни податоци 

А) -Вредност на средствата за работа 475 
П) Машини и уреди 476 

21) Алат и други средства . 477 
Б) -Вредност на залихите 478 

22) Готови производи и полупроизводи 479 
23) Основен и помошен материјал 480 
24) Трговски стоки по набавни цени 481 

В) -Податоци за вработени лица 
25) Број на работници 482 
26) Број на месеци 483 

Во ________________ ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК, 
СОСТАВУВАЊЕТО НА БИЛАНСОТ 

На ден______199___ година ____________________ _______________ 

О Б Ј А С Н У В А Њ Е 
за пополнување на образецот “Б“ 

Билансот на приходите и расходите се составува врз ѕ основа на работните книги и 
помошната евиденција што согласно прописите ја водат даночните обврзници - вршители на 
стопанска и професионална'дејност, во зависност од дејноста што ја вршат. 

1. Податоците под- I Бруто приходи, реден број 1, 2, 3 и 4 се пополнуваат врз основа на 
евиденцијата од работните книги и тоа: 
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- самостојните трговски дуќани, од трговската книга за трговија на мало "ТМ", од колона 7; 

- самостојните угостители, од книгата на прометот "КПУ", од колона 13; 

- сите останати самостојни вршители на стопанска и професионална дејност, од книга на 
прометот “КП“, колона 9 и 15. 

2. Податоците под- II. Расходи, реден број 5, 6,10,11,14,15,16,17,18 и 19 се пополнуваат од 
книгата за набавка на материјали и трошоци "РК-МТУ", колона 23 и 26 - кај самостојните 
угостители, книгата за набавка на материјали и трошоци "РК-МТ" - кај останатите вршители на 
дејност и од друга документација со која располагаат. 

На реден број 7 и 8 се внесуваат исплатените плати на вработените и платите на 
самостојниот вршител на дејноста, во бруто износ (нето платите, аконтациите на персоналниот 
данок од доход и платените придонеси и други јавни давачки од платата), врз основа на месечните 
пресметки за исплатени плати. Придонесот за здравствено осигурување се внесува во износот 
што е утврден и платен согласно решението од Фондот за здравствено осигурување. 

На реден број 9 се внесува износот на пресметаната амортизација по пропишани стапки во 
зависност од видот на средствата, а согласно Уредбата за начинот на пресметување на 
амортизацијата односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните вложувања и 
за номенклатурата на средствата на амортизацијата ("Службен весник на РМ“ бр. 13/94) и 
Правилникот за начинот на Ревалоризација ("Службен весник на РМ“ бр. 14/94). 

- На реден број 12 и 13 се внесува износот на платениот данок на промет и акцизи од 
конечната годишна пресметка на данокот на промет на производи и услуги "ДП-п", колона 6. 

4. Податоците под VI. Посебни податоци реден број 20 и 21, се пополнуваат од книгата на 
основните средства, инвентарот и алатот "ИН"; 

- на реден број 22, 23 и 24 се внесува вредноста на залихите утврдена со пописот што е 
извршен на крајот на годината. 

- Забелешка: 
г 

Образецот “Б“ се доставува до Управата за јавни приходи, најдоцна до 28 февруари, заедно 
со даночниот биланс, образец “ДБ“. 

Даночните обврзници за 1994 година, колоната 4 - Претходна година, не ја пополнуваат. 

131. 
Врз основа на член 14 од Законот за гаранција на 

Република Македонија за депонираните девизни вло-
гови на граѓаните и за обезбедување средства и начин 
за исплата на депонираните девизни влогови на граѓа-
ните во'1993, 1994 и 1995 година („Службен весник на 
РМ“ бр. 31/93 и 70/94), а во врска со член 23 од Законот 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал („Службен весник на РМ“, бр. 38/93), министе-
рот за финансии донесува 

УПАТСТВО 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА 
ГРАЃАНИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ И 
УДЕЛИ ОД ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕ-

СТВЕН КАПИТАЛ ВО ТРАНСФОРМАЦИЈА 

1. Начинот и постапката на користење на депонира-
ните девизни влогови на граѓаните за купување на ак-
ции и удели од претпријатијата со општествен капитал 
се врши согласно Законот за трансформација на прет-

пријатијата со општествен капитал (во натамошниот 
текст: Законот) и ова упатство. 

2. Граѓанинот - сопственик на депониран девизен 
влог може да го користи својот депониран девизен влог 
или да го отстапи на друго физичко лице за купување на 
акции и удели од претпријатијата со општествен капи-
тал во трансформација. 

3. Деловните банки на барања на сопственикот на 
девизниот влог, му издаваат потврда со која гаранти-
раат дека сопственикот на депонираниот девизен влог 
поседува девизни средства кои можат да бидат употре-
бени за купување на акции и удели од претпријатието 
кое се трансформира или од Агенцијата за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал (Аген-
цијата) кога таа се јавува како продавач на акции и 
удели од претпријатијата кои се трансформираат. 
Потврдата се издава на образец број 1 што е составен 
дел на ова упатство. 

Граѓанинот сопственик на депонираниот девизен 
влог дава изјава со која дава согласност банката да 
блокира износ на име гаранција и притоа ја депонира 
девизната книшка во банката. Изјавата се дава на обра-
зец број 2 што е составен дел на ова упатство. 
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Износот во потврдата се искажува и во ДЕМ и се 
пресметува по среден курс на Народната банка на Репу-
блика Македонија на денот на издавањето:на гаранци-
јата. 

Потврдата од ставот 1 на оваа точка банката ја из-
дава Во 2 примероци од кој првиот се издава за купува-
чот на акции и удели од претпријатието кое се транс-
формирала вториот го задржува банката. 

4. Купувачот на акции односно удели потврдата од 
точка 3 на ова упатство ја доставува до претпријатието 
кое се трансформира, односно до Агенцијата. 

Врз основа на потврдата за обезбедени средства од 
точка 3 на ова упатство, претпријатието кое се транс-
формира односно Агенцијата дава согласност за купу-
вање на акции односно удели. Дадената согласност за 
купување на акциите односно уделите претпријатието 
односно Агенцијата ја забележува на самата потврда. 

Потврдата со дадената согласност претпријатието ја 
доставува во рок од 7 дена до Агенцијата заради оверу-
вање од страна на Агенцијата. 

Дадената согласност од страна на претпријатието и 
од Агенцијата се заведуваат во посебни регистри со 
евидентни броеви од страна на Агенцијата. 

Евидентниот број, назнаката за дефинитивно купу-
вање на акциите односно уделите од претпријатието 
кое се трансформира и шифрата на дејноста на прода-
вачот на акциите односно уделите се забележува на 
потврдата и се заверува со потпис и печат на овластено 
лице на Агенцијата. 

Заверената потврда најдоцна во рок од 7 дена Аген-
цијата ја доставува до Банката. 

Потврдата од точка 3 на ова Упатство може да се 
употреби и за учество на лицитација кога продажбата 

на претпријатието се врши по пат на јавен повик за 
прибирање на понуди. 

5. Банката врз основа на потврдата издадена на 
образец број 1 издава потврда за извршено намалување 
на депонираниот девизен влог. 

Потврдата се издава на образец број 3 кој е составен 
дел на ова упатство и истата се издава во три приме-
роци, од кои едниот за купувачот на акции и удели, 
вториот за Агенцијата и третиот за банката. 

Намалувањето на депонираниот девизен влог во 
потврдата се искажува и во ДЕМ со примена на сред-
ниот курс од важечката курсна листа на денот на нама-
лувањето на депонираниот девизен влог, објавена од 
Народната банка на Република Македонија и за тоа и 
доставуваат податоци на Народната банка на Репу-
блика Македонија. 

Евентуалните разлики меѓу искажаната вредност во 
потврдата на образец број 1 и конечната потврда на 
образец број 3 ги обезбедува купувачот на акции од 
дешзен штеден влог, или со денари. 

6. Доколку по сила на закон во периодот од изда-
вање на потврдата на образец број 1 до издавање на 
потврдата на образец број 3 постојат пречки за кори-
стење на депонираните девизни средства, Банката ја 
запира постапката за купување на акции односно удели 
со депонирани девизни средства, за што ја известува 
Агенцијата. 

7. Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија44. 

Број 09-506 
30 јануари 1995 година 

Скопје 
Министер за финансии, 
д-р Јане Миљовски, с.р. 
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ОБРАЗЕЦ број 2 
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Образец број 3 
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132. 
Врз основа на член 37, а во врска со член 15, точка 1 

од Законот за платен промет („Службен весник на 
РМ“, бр. 80/93), министерот за финансии донесе 

П Л А Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СМЕТКИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРО-

МЕТ ВО ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 
1. Во Единствениот план на сметки за вршење на 

платниот промет во Заводот за платен промет („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 21/94), во точката 3, класа 5 по 
сметката „531" - покриени чекови и акредитиви се до-
дава нова сметка „532" која гласи: 

„532 - Средства од Народна банка по основ сервиси-
рање на менувачко работење“. 

По сметката „533" - Упатници за исплата преку 
поштите се додава нова сметка „534" која гласи: 

„534 - Привремена сметка на банките“. 
Во класа 9 пред групата 99 се додаваат две нови 

групи „90 - Готовина на странски средства за плаќање“ 
и „94 - Обврски спрема Народна банка по основ на 
странски средства за плаќање и две нови сметки „900" и 
„940" кои гласат: 

„900 - Готовина во трезор на странски средства за 
плаќање“. 

„940 - обврски спрема Народна банка по основ на 
готовина на примени средства за плаќање“. 

2. Во точката 23 по ставот 2 се додава нов став 3 кој 
гласи: 

„На сметката 532 - Средства од Народна банка по 
основ на сервисирање на менувачко работење се еви-
дентираат средствата на примените аванси во денари од 
Народната банка и исплатата на денарската против-
вредност на примените странски средства за плаќање од 
овластени менувачи“. 

„ Ставот 3 станува став 4. 
По ставот 3 кој станува став 4 се додава нов став 5 

кој гласи: 
„На сметката 534 - привремена сметка на банките, 

се води евиденција за износите со неисправните налози 
примени преку банките односно од утврдените разлики 
за уплати преку банките, што ги извршиле граѓаните и 
граѓанските правни лица во корист на сметките што се 
водат кај Заводот“. 

Ставовите 4, 5 и 6 стануваат ставови 6, 7 и 8. 
3. По точката 52 се додаваат две нови точки 52а и 

526 кои гласат: 
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„52а. на сметките од група 90 - Готовина на странски 
средства за плаќање, се води евиденција на примените 
странски средства за плаќање од овластени менувачи. 

На сметката 900 - Готовина во трезор на странски 
средства за плаќање, се води евиденција на примените 
странски средства за плаќање по валути од овластени 
менувачи и издадените странски средства за плаќање по 
валути на Народна банка на Македонија по основ сер-
висирање на менувачко работење. 

„526. на сметките од група 94 - Обврски спрема 
Народна банка по основ на странски средства за пла-
ќање, се евидентираат обврските што Заводот за пла-
тен промет ги има спрема Народна банка за примените 
странски средства за плаќање од овластени менувачи. 

На сметката 940 - Обврски спрема Народна банка 
по основ на готовина на примени странски средства за 
плаќање, се води евиденција на обврските на Заводот за 
платен промет спрема Народна банка за примените 
странски средства за плаќање по валути од овластени 
менувачи по основ на сервисирање на менувачко рабо-
тење“. 

4. Овој план влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Број 08-9346/1 
27 јануари 1995 година 

Скопје 
Министер за финансии, 

, д-р Јане Милевски, с.р. 

133. 
Врз основа на член 5 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен весник на РМ“ бр. 20/ 
90), министерот за стопанство, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА КОИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДРУГИТЕ ПРАВНИ И ФИ-
ЗИЧКИ ЛИЦА ШТО ВРШАТ ДЕЈНОСТ СЕ 
ДОЛЖНИ ДА ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 

ЦЕНИТЕ 

1. Во Наредбата за определување на производи и 
услуги за кои претпријатијата и другите правни и фи-
зички лица што вршат дејност се должни да доставуваат 
известување за цените („Службен весник на РМ“ бр. 81/ 
93 и 46/94), во точката 1, по алинеја 8 се додаваат три 
нови алинеи кои гласаат: 

„- производство и испорака на сурова вода за водос-
набдување на населението и стопанството; 

- производство и дистрибуција на вода; и 
- прочистување и одведување на отпадни води 

(освен колекторите)." 
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 18-1308/1 
31 јануари 1995 год. Министер за стопанство, 

Скопје Ристо Иванов, с.р. 

134. 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за цивилните 

инвалиди од војната („Сл. весник на СРМ“, број 33/76, 
25/79, 11/81, 4/85 и 12/89), министерот за труд и соци-
јална политика донесе 

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

НАТА 
1. Месечните износи на цивилната инвалиднина на 

цивилните инвалиди од војната за месеците јануари, 
февруари и март 1995 година, се определуваат од осно-

вата која се утврдува во висина на просечната месечна 
нето плата остварена во Републиката во претходното 
тримесечие од 8.300,00 денари и изнесуваат: 

I група 4.150,00 денари 
II група 3.320,00 денари 

III група 2.656,00 денари 
IV група 2.075,00 денари 
V група 1.660,00 денари 
Износите на цивилните инвалиднини во точката 1 на 

оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на 
просечната месечна нето плата во Републиката во пе-
риодот октомври-декември 1994 година објавена од 
страна на Републичкиот завод за статистика. 

2. Месечните износи на висината на цивилната инва-
лиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците 
октомври, ноември и декември 1994 година конечно се 
оцределуват од основата која се утврдува на просечната 
месечна плата остварена во Републиката во периодот 
јули, август и септември 1994 година, од 8.032,00 денари 
и изнесуваат: 

I група 4.016,00 денари 
II група 3.213,00 денари 

III група 2.571,00 денари 
IV група 2.008,00 денари 
V група 1.607,00 денари 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 10-469/1 Министер за труд 
26 јануари 1995 год. и социјална политика, 

Скопје Илјаз Сабриу, с.р. 

135. 
Врз основа на член 17 и член 69 точка 12 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на 
Народна банка на Република Македонија на својата 
ХХХУ-та седница одржана на 06.02.1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАР-
СКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ И НА ШТЕ-
ДИЛНИЦИТЕ ВО ФЕВРУАРИ И МАРТ 1995 ГО-

ДИНА 

1. Банките и штедилниците се должни денарските 
пласмани одобрени на стопанските субјекти во опште-
ствена, приватна и мешовита сопственост во февруари 
и март да ги задржат на ниво на нивната состојба од 
31.01.1995 година предвидена со Одлуката за ограничу-
вање на порастот на денарските пласмани на банките и 
на штедилниците во 1-то тримесечје од 1995 година 
(„Службен весник на РМ“, бр. 67/94). 

Банките и штедилниците се должни остварените 
пласмани над нивото утврдено во точка 1 од оваа Од-
лука да го усогласат до 28.02.1995 година. 

2. Под денарски пласмани во смисла на оваа одлука 
се подразбираат денарските пласмани утврдени во 
точка 2 од Одлуката за методологијата на вкупните 
денарски побарувања на банките и штедилниците од 
стопанските субјекти во општествена, приватна и ме-
шовита сопственост и од граѓаните („Службен весник 
на РМ“, бр. 35/94). 

3. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите на оваа одлука, банките и штедилниците ќе и 
доставуваат на Народна банка на Република Македо-
нија декадни и месечни извештаи за остварената со-
стојба на денарските пласмани. Декадните извештаи се 
доставуваат во Народна банка на Република Македо-
нија 2 дена по истекот на декадата. Месечните извеш-
таи се доставуваат на скгнова книшвод^твената состојба 
на тие пласмани на крајот на месецот во рокот преден-
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ден за доставување на КЊ-БИФО (извештај за книго-
водствена состојба на сметките на банките и штедилни-
ците). 

4. Извештаите од точка 4 на оваа одлука банките и 
штедилниците ги доставуваат според Упатство што го 
пропишува гувернерот на Народна банка на Република 
Македонија. 

5. Со донесување на оваа одлука престанува да важи 
Одлуката за ограничување на порастот на денарските 
пласмани на банките и на штедилниците во I-то триме-
сечје од 1995 година („Службен весник на РМ“, бр. 67/ 
94). 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.02.1995 година. 

136. 
Врз основа на член 48 и член 69 точка 22 од Законит 

за Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на 
Народна банка на Република Македонија на својата 
ХХХV-та седница одржана на 06.02.1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРЕДИТ НА ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

1. За регулирање на обврските на Буџетот на Репу-
блика Македонија спрема Народна банка на Република 
Македонија настанати врз основа на плаќање на обвр-
ски спрема странство согласно со Законот за уредување 
на односите во врска со отплатата на користените кре-
дити од меѓународни финансиски организации („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 48/94), Народна банка на Репу-
блика Македонија и одобрува на Владата на Република 
Македонија кредит во износ од 826.002.280,00 денари. 

2. Кредитот од точка 1 на оваа одлука Народна 
банка на Република Македонија и го одобрува на Вла-
дата на Република Македонија безкаматно и со краен 
рок на враќање до 31.12.1995 година. 

3. Кредитот од точка 1 од оваа одлука Владата на 
Република Македонија ќе и го отплатува на Народна 
банка на Република Македонија од донаторската по-
мош од разни земји, од приходите на буџетот кои во 
девизи се уплатуваат во девизните резерви на Репу-
блика Македонија, од кредитите кои Владата на Репу-
блика Македонија ќе ги добие од меѓународните финан-
сиски институции и од други средства на буџетот на 
Република Македонија за 1995 година. 

4. За утрдување на начинот и условите на користење 
на кредитот од точка 1 на оваа одлука Владата на Репу-
блика Македонија и Народна банка на Република Ма-
кедонија ќе склучат договор. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува со важност од 1.01.1995 година. 

Бр. 02- 15/ХХХУ-2/95 . Претседател 
6 февруари 1995 година на Советот на Народна банка на 

Скопје Република Македонија 
Гувернер 

М-р Борко Станоевски, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Колективниот договор за 
изменување и дополнување на Колективниот договор 
за здравствена дејност на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 1/95), 
се направени грешки поради што се дава г 

ИСПРАВКА 
НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ 
ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Во член 3 наместо бројот „12" треба да стои бројот 
-П“. 

Во член 7 наместо бројот „7" треба да стои бројот 
4" 

Во член 10 наместо бројот „8" треба да стои бројот 
„9", а членовите 24-ѕ и 24-и се бришат. 

По член 15 треба да стои „Член 16". 
Наместо „Член 22" треба да стои „Член 21". 
Пред текстот „Членот 69 се брише“ треба да стои 

„Член 22". 
Во член 39 по членот 106-ф наместо „Член 106" 

треба да стои „Член 106-х", а по него наместо „Член 
106" треба да стои „Член 106-ц". 
Самостоен синдикат за 
здравство, фармација и Министерство за здравство 
социјална заштита на 
Република Македонија 

Огласен дел 
СУДСКИ О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ П-СКОПЈЕ 
Пред Општинскиот суд Скопје П-Скопје заведен е 

предмет за расправање на оставината на покојниот Ко-
стов Костадин од Скопје, роден на З.Х1.1929 година во 
с. Уланци, Титов Велес, кој починал на 30.Х.1990 го-
дина во Скопје, каде редовно живеел. Како наследник 
на покојниот се јавува и учесничката Гордана Петров-
ска со непозната адреса во УСА. 

Се повикува учесничката Гордана Петровска сестра 
на покојниот да се јави во овој суд во рок од една година 
сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас 
или во истиот рок да достави адреса на живеење. Во 
спротивно, ќе биде поставен привремен старател кој во 
смисла на чл. 132 од ЗН ќе се грижи за нејзините инте-
реси во постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје П-Скопје, О. бр. 132^91 
^ ^ ^ ^ (35) 

Пред Општинскиот суд Скопје П-Скопје се води 
постапка за утврдување на татковство по тужбата на 
тужителката Даница Стопшќ против туженитек Ста-
ноја СТОЕВИЌ и Драги Ристов со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува тужениот Драги Ристов да се јави во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот, во судот да 
достави адреса на живеење или престој или овласти 
лице кое ќе го застапува во постапката. 
^ Доколку не се јави во рок од 30 дена, ниту овласти 

полномошник судот во смисла на чл. 84 од ЗПП ќе му 
постави привремен старател кој ќе ги штити неговите 
интереси во текот на постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје П-Скопје, П. бр. 3667/ 
94. (36) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 
Во Општинскиот суд во Кочани ќе поднесена тужба 

за измена на пресуда и зголемување на издршка од 
малолетниот Емил Јованов, застапувал од неговата 
мајка Олга Стојкова од Количани, ул, „Ване Грдовјан-
ски" бр. 11, против тужениот Костадин Стојков од Ко-
чани ул. „Боро Ловџија“ бр. 25-а на привремена работа 
во Германија. 

О. бр. 02- 15/XXXV -1/95 
6 февруари 1995 горна 

Скопје 

претседател 
на Советот на Народна банка на 

Република Македонка 
Гувернер 

М-р Борко Станоевски, с.р. 
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Се повикува лицето Костадин Стојков да се јави во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да по-
стави привремен застапник во спротивно по истекот ма 
овој рок ќе му биде поставен привремен застапник Ви-
олета Миладинова стручен соработник во Општин-
скиот суд Кочани кој ќе ги штити неговите права до 
окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд Кочани, П. бр 10/95. (31) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд се води парнична постапка за утврду-
вање на право на сопственост но тужбата на мал .?Дали-
бор и Еминија Днмитријевнќ од с. Режановце, застапу-
ваш! од нивниот старател од Загорка Илиевска од с. 
Режановце, против тужените Величко Димитријевиќ од 
с. Ст. Нагоричане, и Милован Димитријевиќ на привре-
мена работа во Австрија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Милован Димитријевиќќ да се 
јави во рок од 30 дена, во судот или било кој друг да му 
ја достави на судот неговата адреса. Доколку никој не 
се јави на тужениот во рон од 30 дена, судот ќе му 
постави привремен застапник жој ќе ги застапува инте-
ресите се додека не се јави тој ш и неговиот полномош-
ник лицето Љубомир Ѓорѓевиќ, од редот на стручните 
соработници во судот. 

Од Општинскиот суд во Куманово, V.II. бр. 1876/94. 
(33) 

Пред Општинскиот суд во Куманово поведена е по-
стапка за утврдување на сопственост по тужбата на 
тужителот Јовановски Радослав од Куманово, против 
тужени Станојковиќ Томислав, Ангеловиќ Љубинка, 
Митиќ Радослав и Цветковиќ Душан. 

Бидејќи четврто тужениот Цветковиќ Душан од 
Суто Море е со непозната адреса се повикува да се јави 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на РМ“ пред Општинскиот суд во Куманово 
или да постави свој полномошник кој ќе го застапува 
пред овој суд. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 1614/94. 
(37) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води процес за исполнување на 
договор по тужбата на Нуредини Сабир од с. Гајре, 
против Спасовски Боривоје Вукашин од Тетово, а сега 
со непозната адреса во Канада и др. 

Се'повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во судот или постави свој за-
стапник а ако тоа не го стори во овој рок ќе му биде 
поставен привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2130/94. (32) 

Пред овој суд се води спор за долг по тужбата на 
тужителот Џељал Абдулмеџити нас. „Купеник", про-
тив тужениот Николовски Роберт од Тетово, а сега со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот Николовски Роберт од Те-
тово, да се јави пред Општинскиот суд во Тетово, со 
непозната адреса, во рок од 15 дена по објавувањето на 
огласот, да достави своја адреса или постави свој полно-
мошник. Во спротивно, ќе му биде одреден привремен 
старател кој ќе ги штити неговите права и интереси во 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1928/94. (34) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
издршка по тужбата на тужител иге Миланче и Ивица 
Савески застапувани и преку законскиот застапник-мај-
ката Савеска Менка од с. Јанчиште-Тетовско против 
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тужениот Савески Никола од с. Јанчиште, сега на при-
времена работа во Германија со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена по 
објавување на огласот во судот, да достави точна 
адреса, или да постави полномошник кој ќе го заста-
пува во постапката по предметот се до правосилното 
окончување, на спорот. 

По истекот на рокот судот на тужениот ќе му по-
стави привремен старател преку ЦСР - Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1874/94. (38) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за исполнување на договор за купопродажба, по туж-
бата на тужителот Антовски Цветан Трпко од с. Јан-
чиште - Тетовско против тужените Афети Исмаилова 
Џемиле, Сејфулаи Алија Арифе, Сејфулаи Алија Абе-
дин, Сејфулаи Алија Абдула, Сејфулаи Алија Рамадан 
и Сејфулаи вд Алилова Барије сите од с. Подбреге, а 
сега со непозната адреса во Турција. 

Се повикуваат тужените да се јават во рок од 30 дена 
во судот или, пак, да одредат свој полномошник. Во-
колку во одредениот рок не се јават ниту пак постават 
свој полномошник на истите преку Центарот за соци-

, јални работи во Тетово ќе им биде поставен привремен 
старател кој ќе ги застапува нивните интереси се до 
окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 173/95. (39) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Селвинас 
Есати од с. Глоѓи против тужениот Неџат Исати од с. 
Доброште, сега со непозната адреса во Берлин - СР 
Германија. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот да се јави во судот, да достави адреса 
или да овласти полномошник кој ќе го застапува во 
оваа постапка се до нејзиното окончување. Во спро-
тивно, судот преку ЦСР - Тетово ќе му постави привре-
мен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. Бр. 155/95. (40) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
поради исполнување на договор по тужбата на тужту-
лите Серафимовски Стојан и Серафимовски Благоја 
двајцата од Тетово, против тужените Несторовска Ме-
нуша, Стевановски Јован и Здравковски Ристо сите од 
Тетово, а сега со непозната адреса во САД. 

Се повикуваат тужените Несторовска Менуша, Сте-
вановски Јован и Здравковски Ристо да се јават во рок 
од 30 цена во судот или пак, да одредат свој полномош-
ник. По истекот на рокот на истите ќе им биде одреден 
привремен старател преку Центарот за социјална ра-
бота Тетово кој ќе ги застапува нивните интереси се до 
окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 213/95. (41) 

Пред овој суд се води спор за сопственост по туж-
бата на тужителот Душан Јаневски од Тетово, против 
тужениот Перо Петрушевиќ од Тетово, со стан на ул. 
„Б. Симовски“ бр. 27, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Перо Петрушевиќ од Тетово 
со стан на ул. „Б. Симовски“ бр. 27 сега со непозната 
адреса, да се јави пред Општинскиот суд во Тетово, во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот или да по-
стави свој полномошник кој ќе го застапува по овој 
спор. Во спротивно, судот по службена должност ќе му 
постави привремен старател кој ќе ги штити неговите 
права и интереси се до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 179/95. (42) 

Пред овој суд се води процес за повраќај на ствари, 
по тужба на Сад или Илми Рамадан од с. Џепчиште, 
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против Садики Илми Абдилваит од с. Џепчиште, сега 
на работа во Швајцарија со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот или да постави свој 
застапник, ако тоа не го стори во овој рок судот ќе му 
постави старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 920/94. (43) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
сопственост по тужбата на тужителите Зеќири Адем и 
др. од с. Тенови, против тужениот Незири Фаредин од 
с. Теново, сега со непозната адреса во Гарешница -
БИХ. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
сметано од објавувањето на огласот во судот, да остави 
точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го 
застапува во постапката по овој предмет. 

По истекот на рокот судот на тужениот ќе му по-
стави привремен старател преку ЦСР-Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 44/95. (44) 

Пред Општинскиот стопански суд во Тетово се води 
спор за сопственост на моторно возило по тужбата на 
тужителот Тасим Сефери од с. Радиовце, против туже-
ниот Коста Крстиќ од Сараево, со непозната адреса на 
живе ен,е. 

Се повикува тужениот Коста Крстиќ да се јави во 
судот, да достави точна адреса или да одреди полно-
мошник кој ќе го застапува во постапката по овој пред-
мет во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огла-
сот. 

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му 
постави привремен старател преку Центарот за соци-
јални работи Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1854/95. (45) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТЕРОТ НА ПРЕТСТАВ-
НИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Министерството за надворешни работи на Репу-
блика Македонија огласува дека со решението бр. 18-
136/2-95 од 13.1.1995 година го запиша во регистарот на 
претставништвата на странски лица во Република Ма-
кедонија под ред. број 334, претставништвото на стран-
ското лице ,,„ВЕМЕХ" Handelsges М.В.Н. Argentini-
estr. 22, А-1040, Viena, Avstrija со следните податоци: 

1. Претставништво на странското лице под назив 
„ВЕМЕХ" - ВИЕНА Претставништво Скопје, бул. 
„Гоце Делчев“ - 11 ДТЦ - Мавровка. 

2. Дејноста на претставништвото е: 
- претходни и подготвителни дејствија за склучу-

вање на договори за увоз-извоз на стоки и услуги со 
претпријатија и други правни лица од Република Маке-
донија, како и на истечување договори за долгорочна 
производствена кооперација, деловно-техничка сора-
ботка и странски вложувања. 

3. Лице овластено за потпишување во име на прет-
ставништвото е Јанковски Божидар од Скопје, Репу-
блика Македонија. 

4. Со денот на донесувањето на ова решение, прет-
ставништвото може да почне со работа. 

Од Министерството за надворешни работи. (215) 

Министерството за надворешни работи на Репу-
блика Македонија огласува дека со решението бр. 18-
13059/2-95 од 27.1.1995 година го запиша во регистарот 
на претставништвата на странски лица во Република 
Македонија по барање на „НАВАЅГГ GESELLSE-
-HAFT M.B.HU, Hetmanekgasse 13, 1234 Wien, Ав-
стрија, со следните податоци: 

1. Претставништво на странското лице под назив 
„ХАБАСИТ МАК“ - Скопје, ул. „Товарник“ бр. 27-б, 
Република Македонија. 

2. Дејноста на претставништвото е: 
- претходни и подготвителни дејствија за склучу-

вање на договори за увоз-извоз на стоки и услуги со 
претпријатија и други правни лица од Република Маке-
донија, како и на склучување договори за долгорочна 
производствена кооперација, деловно-техничка сора-
ботка и странски вложувања. 

3. Лице овластено за потпишување во име на прет-
ставништвото е Драган Каевски од Скопје, Република 
Македонија. 

4. Со денот на донесувањето на ова решение, прет-
ставништвото може да почне со работа. 

Од Министерството за надворешни работи. (218) 

З АПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13496/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54825-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското, услужно претпријатие „СТАРО 
ДЦ" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Првомајска“ бр. 5/3. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 27.10.1994 го-
дина, а основач е Петровска Даниела. 

Дејности: 020202, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 090209, 
090121, 110302, 110303, 110309, 110909, 110404, откуп на земјоделски и 
сточарски производи, лековити билки и печурки, 070310,070320, мало-
граничен промет со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија, заста-
пување и посредување со странски фирми, реекспорт, консигнациони и 
комисиони работи. 

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 Петровска Даниела 
- директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13496/94. (13889) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13319/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54657-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како Д .О.О, на Претпри-
јатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „ПОЛИ-
КО!" експорт-импорт Д .О.О. Скопје, ул. „Градски трговски центар“ бб. 

Скратена фирма: „ПОЛИЦИ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје. 
Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 

21.10.1994 година, а основач е Милошевска Снежанка од Скопје. 
Дејности: 011823, 011920, 011941, 011949, 012323, 012701, 012702, 

012703, 012810, 012820, 012830, 013121, 013122, 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, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090160, 110302, 110303, 
110309, 110903, 110905, 110909, други нсспоменати услуги, откуп на 
сурова кожа, сточарски и земјоделски производи, овошје, зеленчук, 
добиток и живина, шумски плодови, печурки, полжави, желки и водо-
земци и стара хартија, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 
070320, застапување странски фирми и реекспорт, посредување во над-
ворешно-трговскиот промет, консигнациони работи, комисиони ра-
боти, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги, аген-
циски услуги во транспортот, меѓународни агенциски работи, услуги на 
меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет со: 
Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија. 

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 Милошевска Сне-
жанка - директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13319/94. (13890) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13380/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54710-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие „АНИТА-КО-
МЕРЦ" д.о.о. Скопје, ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 78/1. 

Дејности: 013021, 013022, 050100, 050201, 050301, 050302, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211 070212, 
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070213 , 070214 , 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110301, 110302, 110309, 
110909, 080201, 080202,110404. 

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 ?БОИ средства. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13380/94. (13891) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
13420/94, на регистарска влошка бр. 1-5837-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар промената на седиште на Претпријатието за деловни 
услуги внатрешна и надворешна трговија „ОМНИТРЕЈД" извоз-увоз, 
бул. „Јане Сандански“ бр. 58/2-12, Скопје. 

Го менува седиштето и во иднина ќе се води на ул. „Мито Хаџива-
силев Јасмин“ бб локал 3 (комплекс стара железничка станица). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13420/94. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12464/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54032-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за хигиенско-технички услуги 
„УНИ-ЧИСТ" ц.о. Скопје, Бул. „Партизански одреди“ бр. 64-а 1/15. 

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, 
080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090201, 090202, 090209, 
100101, 110102, 110103,110351, 100352, 100399, 070310, 070320. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12464/94. (12924) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2716/ 
94, го запиша во судскиот регистар основањето на Здравствената орга-
низација - Стоматолошка ординација „ДЕНТАЛ“ н.о. Тетово. 

Скратен назив: Стоматолошка ординација „ДЕНТАЛ“ п.о. Тетово. 
Здравствената организација е основана со акт за основање од 

17.02.1994 година. 
Дејности: 130140 - стоматолошка здравствена заштита, 130160 -

аптеки. 
Здравствената организација одговара со сите свои средства со пот-

полна одговорност и неограничени овластувања. 
Лице овластено за застапување и претставување на здравствената 

организација е Соња Ѓорѓеска од Тетово, директор со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2716/94. (12925) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12998/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-2698-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријати-
ето за инженеринг и промет „АВТОМАТИКА“ д.о.о. Скопје, Бул. 
„Јане Сандански“ бр. 116/3-24. 

Се брише досегашниот застапник Голубовска Виолета - директор, 
без ограничување, а се запип!ува нов застапник Голубовски Владимир -
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12998/94. (12926) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11506/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54021-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето како Д.О.О, на Претпријатието за производство, 
промет и услуги „ФЕНИКС - 94" увоз-извоз д.о.о. Кавадарци, ул. 
,Даме Груев“ бр. 9. 

Претпријатието е основано со договор за основање од 19.09.1994 
година,- а основач е Сакалиев Илија од Кавадарци. 

Дејности: 013119, 013115, 013113, 110304, 110301, 110109, 011793, 
011799, 011820, 011832, 012130, 012201, 012201, 012310, 012615, 012621, 
013010, 013021, 013022, 013041, 013072, 013099, 013121, 013200, 013909, 
020110, 020121, 020140, 050201, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 
060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080111, 
080112, 080121, 080129, 080190, 110309, 110909, 070310, 070320, 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет 
со трети лица претпријатието одговара со сета своја заработувачка. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Сакалиев Илија -
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11506/94. (12927) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11505/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53429-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето како д.о.о. на Приватното претпријатието за про-
изводство, промет и услуги „ТОЗИ-КОМ" увоз-извоз Д .О.О. Скопје, ул. 
„Козле“ бр. 21-6. 

Претпријатието е основано со договор за основање од 20.09.1994 
година, а основач е Гордана Този од Скопје. 

Дејности: 110304, 110301, 110109, 110905 , 011793, 011799,. 011820, 
011832, 012130, 012201, 012202, 012310, 012615, 012621, 013010, 013021, 
013022, 013041, 013072, 013099, 013121, 013200, 013909; 020110,-020121, 
020140, 050201, 050301,,050302; 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125^ 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211;. 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080111, 080112, 080121, 
080129, 080190, 110309,110909, 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 Гордана Този -
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11505/94. (12928) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11861/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54022-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето како Д .О.О, на Приватното претпријатието за про-
изводство, промет и услуги „ПЕНИ“ увоз-извоз Д .О.О. Скопје, ул. „Ни-
кола Русински“ бр. 10-2/10. 

Претпријатието е основано со договор за основање од 27.09.1994 
година, а основачи се: Петар Поповиќ и Никола Николов двајцата од 
Скопје. 

Дејности: 110304, 110903, 110301, 110109, 011793, 011799, 011820, 
011832, 012130, 012201, 012202, 012310, 012615 , 012621, 013010, 013021, 
013022, 013041, 013072, 013099, 013121, 013200, 013909, 020110, 020121, 
020140, 050201, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 080111, 080112, 080121, 
080129, 080190, 110309,110909, 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 Петар Поповиќ -
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11861/94. (12929) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9139/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54272-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење 
работи во надворешно-трговски промет на Претпријатието за произ-
водство, трговија и услуги „ЗАНТКУЛЕ" ц.о. експорт-импорт Кума-
ново, ул. „Страшко Симонов“ бр. 49-а. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 03.07.1994 
година, а основач е Белчевски Солтир. 

Дејности: 011832, 011949, 012201, 012321, 012621, 012622, 012623, 
012624, 012810, 012820, 012830, 020110, 020121, 020131, 020140, 020201, 
050301, 050302, 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, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260,070310,070320, 080201, 080202,110109, 110309, 110909. 

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 Белчевски Солтир, 
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9139/94. (12930) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10126/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54198-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги ,ДЕНИС 
И САНДРА“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Пандил Шишков“ бр. 
29/4. 

Претпријатието е основано со договор за основање бр. 01/94 од 
19.08.1994 година, а основачи се: Татјана Лазаревска од Скопје и Ру-
долф Јацобус Спиллеком од Бевервијк, Холандија. 

Дејности: 060101, 060301, 060401, 060402, 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, 080201, 
080202, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 110620, 110902, 
110903,110905,110909, откуп на земјоделски производи, откуп на секун-
дарни суровини, откуп на дрво, индустриска кооперација, во надво-
решно-трговски промет: 070310, 070320, долгорочна економска коопе-
рација, компензациони работи, посредување во надворешно-трговски 
промет, изведување на инвестициони работи во странство и отстапу-
вање на инвестициони работи на странско лице во Р.М., услуги во 
меѓународниот транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со 
меѓународниот транспорт (меѓународна шпедиција, складирање, аеро-
дромски услуги, агенциски услуги во транспортот и сл.), угостителски и 
туристички услуги, научно-истражувачки, истражувачко-развојни и 
услуги на давање и користење на Информации и знање во стопанството 
и науката, привремен извоз и увоз, вршење стопански дејности во 
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странство, претставување и застапување на странски претпријатија во 
Р. Македонија, консигнациона продажба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10126/94. (12931) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11976/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-6902—0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиште на Трговското претпријатие „ГРАМ-
КОМ" извоз-увоз Д . О . О . Скопје, ул. „Благој Горјан“ бр. 6-а. 

Се менува досегашното седиште на Трговското претпријатие 
„ГРАМ-КОМ" извоз-увоз Д . О . О . Скопје, ул. „Благој Горјан“ бр. 6-а и во 
иднина ќе биде на ул. „Св. Климент Охридски“ бр. 20-А/6 - општина 
Центар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11976/94. (12932) 

, Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12010/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-52600-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на основач на Претпријатието за производство, 
трговија и услуги „ВУ-ВЕЈ" експорт-импорт Д . О . О . Скопје, ул. „Капиш-
тец" бр. 11. 

Со одлука од 29.09.1994 година во претпријатието пристапува осно-
вачот Лилјана Калишева од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12010/94. (12933) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11810/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-21936-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за транспорт и 
трговија „1Ш1ЕЗИЈА ТРАНС'4 извоз-увоз Д . О . О . Скопје, ул. „Исаија 
Макевски“ бр. 40/3-21. 

Се проширува дејноста во надворешен промет со: меѓународен пре- ' 
воз на стока во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на патници во 
друмскиот сообраќај. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11810/94. (12934) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр. 11550/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54323-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производственото и трговско претпријатие 
„ЕРКАР" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „НО“ бр. 39, с. Арачиново. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 15.09.1994 
година, а основач е Ер Шукру од Буреа, ул. „Гаџилар44 бб, нас. Кире-
митчи - Р. Турција. 

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, 
012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 
012691, 012699, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013050, 
013060, 013071, 013072, 013073, 013074, 013080, 013091, 013099, 060501, 
060502,060503,110309,070310, 070320, реекспорт, посредување и заста-
пување, малограничен промет со: Грција, Албанија и Бугарија, консиг-
национи работи, продажба на стоки во слободни царински продавници, 
превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај. 

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 
е Ер Шукру, е.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11550/94. (12935) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11838/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-41301-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиште на Претпријатието за внатрешна и 
надворешна трговија „ФИАЗ-КОМЕРЦ" д.о.о. Скопје, ул. „Огњан 
Прица44 бр. 5. 

Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „ФИАЗ-КО-
МЕРЦ" д.о.о. Скопје, ул. „П-ра Македонска бригада44 бб, го менува 
седиштето и во иднина ќе се води на ул. „Огњен Прица“4 бр. 5, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11838/94. (12936) 

'Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12820/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-5938-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за угостител-
ство и промет на големо и мало со увоз-извоз „ГОЛДИНГПРОМ" ц.о. 
Скопје, ул. „519" бр. 100. 

Се проширува дејноста во надворешен трговски промет со: меѓуна-
роден превоз на патници и стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12820/94. (12937) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12526/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54165-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и надво-
решно-трговски промет на Претпријатието за промет и услуги „ИВА-
Г1РОМ" увоз-извоз Д . О . О . Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 20/13. 

Претпријатието е основано со договор за основање од 07.10.1994 
година, а како основачи се: Ристовски Љупчо и Вурмески Горанчо 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 , 070228, 070229, 
070230,070240,070250,070260, откуп на добиток и живина, земјоделски 
производи и шумски плодови, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 
110109, 110309, 110909, амбуланта продажба на стоки и продажба на 
стоки на пазари на големо, во надворешно-трговски промет: 070310, 
070320, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, 

реекспорт, консигнациона продажба на стоки, малограничен промет 
со: Бугарија, Грција, Албанија и Србија, сообраќајно-агенциски услуги, 
продажба на стоки во слободни царински продавници, туристичко-уго-
стителски услуги. 

Претпријатието има неограничени овластувања и целосна одговор-
ност. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12526/94. (12938) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12600/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-2481-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на Претпријатието за трговија, инженеринг и ко-
мерцијални услуги „ЗОРГИНГ" д.в.о. Скопје, ул „Шарпланинска" бр. 
36. 

Досегашното седиште на претпријатието за трговија, инженеринг и 
комерцијални услуги „ЗОРТИНГ" д.в.о. Скопје, ул. „Шараланинска" 
бр. 36, Скопје, се менува а и во иднина седиштето на претпријатието ќе 
биде на ул. „Димитар Влахов“ б.б., Гаражен простор на МНТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12600/94. (12939) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11265/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53180-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и правото на вршење работи во надворешно-
трговски промет на Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„БАТЕ" ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Струмичка“ бр. 16/2-2. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/94 од 
05.09.1994 година, а основач е Ангеловска Весна, со м.бр. 
1606965455115 и рег. бр. 1288612 од УВР Скопје. 

Дејности: 011832, 011941, 011949, 013909, 020140,- 050301, 050302, 
060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090121, 
090123, 090124, 090131, 090150, 090181, 090201, 110109, во надворешно-
трговски промет: 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 целокупниот свој имот. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11265/94. (129Н0) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11311/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53891-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производното, трговско и услужно претприја-
тие „ТЕ-СЕВ ДИ" експорт-импорт ц.о. с. Пирок, Тетово. 

Основач на претпријатието е Јакупи Севди од село Пирок, Тетово. 
Дејности: 011315, 011390, 011742, 011743, 011941, 012142, 012310, 

012322, 012614, 012810, 013010, 013021, 013041, 013050, 013074, 013099, 
013121, 013909, 020110, 020121, 020140, 020201, 020202, 050100, 050209, 
050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214, 070221, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090131, 090132, 090140, 
090209, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110909^ 
во надворешно-трговски 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 Јакупи Севди -
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11311/94. (12941) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11065/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54116-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватната здравствена организација - Орди-
нација по општа медицина „ИНТЕРНА44 ц.о. с. Радуша, Скопје. 

Ординација е основана од страна на основачот Бесим Али од 
Скопје, со акт за основање 01-01/94 од 09.09.1994 година. Директор на 
претпријатието е лицето Бесим Али од Скопје. 

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

име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со 
трети лица организацијата одговара со сите свои средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11065/94. (12942) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11320/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-5808-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на основачи на Претпријатието за трговија и 
услуги „ОМНИТРАДЕ" ц.о. експорт-импорт Скопје, Бул. „Џон Кене-
ди“ бр. Б-б, локал 8. 

Од претпријатието истапува основачот Георгиевска Драгица од 
Скопје од 13 04.1994 година, а пристапува нов основач Георгиевски 
Симеон од Скопје од 13.04.1994 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11320/94. (12943) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12393/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53970-0-0-0, го запиша во судскиот 
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регистар основањето во приватна сопственост и правото на надво-
решно-трговски промет на Претпријатието „ЕНИГМА-КОМПАНИ" 
увоз-извоз Д .О .О . Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 149, локал 5. 

Скратен назив: П „ЕНИГМА-КОМПАНИ" Д . О . О . Скопје. 
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, 070227 , 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110309, 110909, 120190, 070310, 
070320, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и 
услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, шпедиција, мало-
граничен промет со: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 

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 застанување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Снежана Мешевска 
- директор, без ограничување. ? 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12393/94. (1 2944) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12747/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54305-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
меѓународна шпедиција, транспорт и трговија на големо и мало „ДРА-
ИВАС" увоз-извоз ц.о. Скопје, ул. „Романија“ бр. 5. 

Претпријатието с основано со акт за основање од 16.10.1994 го-
дина, а основач е Ило Димов. 

Дејности- 030003, 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, 
070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090121, 110109, 110302, 110304, 
110309,110903,110909, во надворешно-тргоВски промет: 070310,070320, 
превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на 
стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот 
друмски сообраќај, продажба на странски стоки на консигнација, заста-
пување и посредување во меѓународниот трговски промет, застапување 
на странски фирми, реекспорт, малограничен промет со: СР Југосла-
вија, Албанија, Грција и Бугарија. 

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 Ило Димов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12747/94 (12945) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12775/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54248-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во мешовита сопственост со право на вршење на 
работи од надворешно-трговски промет на Претпријатието во мешо-
вита сопственост за производство и промет со стоки и услуги „ТОМ-
ТРЕЈДИНГ" увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Булевар Јане Сандански“ 
бр. 72/1. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 001/74 од 
12.09.1994 година, а основачи се: Трајан Анастасов и Ратко Стоилов-
ски. 

Дејности: 011920, 011930, 011941, 011949, 011990; 012410, 0124211 
012429, 013115, 0113119, 013121, 013122, 013200, 013^00, 013904, 013909; 
011710 , 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 070111, 070112, 07(Ј113, 
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, 080119, 080129, 080190, 080201, 110109, 
110202, 110301, 110309, 110905, 110909, 110190, во надворешно-трговски 
промет' 070310', 070320, малограничен промет со соседните земји: 
Комода, бугарија, СР Југославија и Албанија, меѓународна шпедиција -
реекспрот, работи на посредување и застапување, повремен увоз-извоз 
на стоки за пшрока потрошувачка и одржување и сервисирање на 
стоки. , ч , 

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 ограни-' 
чена одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Трајан Анастасов, в.д. директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12775/94. (12946) 

Окружниот стопански суд во Скопје, ех) решението Срег. бр. 12344/94, на 
регистарска влошка бр. 1-54106-0-0-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производ-
ство, трговија и услуги „ВИСО-ТРЕЈД" експорт-импорт д.о.о. Скопје, 
Бул. „Партизански одреди44 бр. 149, локал 76. 

Основачи на претпријатието се: Слободан Гаврилски, ул. „Маке-
донска преродба“ бр. 43-6, Скопје, л.к. бр. 738545 и м.бр. 3001956450044 
од МВР Скопје и Мерзука Александрова, ул. „Горче Петров“ бр. 1/ 
1-13, Скопје, л.к. бр, 1276202 и м.бр. 0410952455005 од МВР Скопје. 

Претпријатието, е основано со одлука за основање бр. 01-1/1 од 
05.10.1994 година^ , 

Дејности: 011315, 011319, 011390, 011430, 011710, 01172, 011721, 
011722, 011723, 0И724. 011729, 011741, 011749, 011791, 011799, 012323 
012429, 013042, 013043, 013071, 013072, 013073, 013074, 013099, 013909 
О201Ј0. О?ОШи-ОЗОШ, 074)123, 070124' 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131. 070132, 070140, 070150. 

070211, 070212, 070213, 07021^070219,070221, 070222; 070223, ,070224, 
070225, 070226, 070227, 070229г 070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 
060502, 060503, 080111, 080112, 080113, 080114, 080П9, 080201, 080202, 
080190, 090121, 090122, 090ЦЗ, 090131, 090132, 090133, 090139, 11040, 
11О309, 110303, 110909, 110109, П02О2, 130120, 130159, 1301^0, 130233, 
во надворешно-трговски 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 - како Д . О . О . 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12344/94. (12947) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег. бр. 12341/ 
94, на регистарска влошка бр. 1^2905-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на име и проширувањето на дејност на Туристич- , 
ката агенција „Џ-М ТУРС“ Д . О . О . Скопје, ул. „Железничка“ бб. 

Се менува називот на претпријатието за внатрешен и надворешен 
промет „Џ-М ТРЕЈД“ експорт-импорт ц.о. Скопје, ул. „Трифун Хаџи-
јанев" бр. 12/1-18, и во иднина ќе гласи Џ-М ТУРС“ - Туристичка 
агенција со менувачница Д . О . О . Скопје, ул. „Железничка“ бб. 

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 110109. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12341/94. (12948) 
.Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12419/ 

94, на регистарска влошка бр. 1-34829-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на Претпријатието во приватна сопственост за 
производство и трговија на големо и мало „ФИВА" експорт-импорт 
ц.о. Скопје, ул. „Стоби“ бр. З-а. 

Претпријатието во внатрешен промет се проширува со: 011010, 
011091, 011092, 011099, 011314, 011315, 011319, 011412, 011413, 011419, 
011527, 011741, 011742, 012201, 012202, 012203, 012324, 012421, 012429, 
012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 012810, 012820, 012830, 012909, 
013021, 013901, 013909, 020201, 030003, 050100, 060401, 060402, 060403, 
060501, 060502, 080121, 080190, 080201, 090121, 090124, 090140, 110109, 
110302, 110303, 110309, 110402, 110404, 110620, 110902, 110905, 110909, 
во надворешно-трговски промет: меѓународна шпедиција и шпедитер-
ски услуги, превоз на стоки и патници во меѓународниот сообраќај, 
туристички услуги и посредување, продажба на стоки од консигнациони 
складишта, продажба на стоки од слободни царински продавници, ма-
лограничен промет со СР Југославија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12419/94. (12949) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12437/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54029-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење 
работи во надворешно-трговски промет на Претпријатието за произ-
водство и трговија на големо и мало „МИН“ експорт-импорт д.о. 
Скопје, Бул. „Јане Сандански“ бр. 64/1-10. 

Скратен назив на фирмата: П.П.Т. на големо и мало „МИН“ ек-
спорт-импорт ц.о. Скопје. 

Основач на претпријатието е Јагода Мартиноска од Скопје. 
Дејности: 0701,07011,070111,070112, 070113, 070114, 07012,070121, 

070122, 670123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 0702, 070211, 
070212, 070213, 07021, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 060503, 080202, 1103, 110903, 
110309, 110909, 080201, 080190, 012521, 012522, 012613, 012615, 0126, 
05030, 050302, 0703, 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 надворешниот трговски промет е Јагода Мартиноска - директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12437/94. (12950) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12107/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-8489-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста во внатрешен промет на Претпри-
јатието за Новинско-издавачка и пропагандна дејност „СТЕЛА-ПРЕС" 
ц.о. Скопје, ул. „Разловечко востание“ бр. 18/28. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 080201, 080202. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12107/94. (12951) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12588/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-11737-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријати-
ето за трговија и промет „БОЈАНА-КОМПАНИ" ц.о. увоз-извоз 
Скопје, Бул. „АВНОЈ“-бр. 8/3-2. 

Се брише досегашниот застапник Бачварова Сузана - директор, а 
се запишува Бачварова Боја - директор со неограничени овластувања 
за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет. 1 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12588/94. (12952) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11138/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54067-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „БАНЕ 
КОМЕРЦ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 
38/4-18. 

Претпријатието е основано со акт за основање(на ден 12.09.1994 
година, а основач е Мира МатиЈевиќ од Скопје, со Л.к. бр. 1280983 и ' 
м.бр. 0105955455394. 
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Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
060502, 060503, 060101, 110302, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909, 
во надворешно-трговски промет: 070310, 070320, малограничен промет 
со: Бугарија, Грција и Албанија, меѓународен превоз на стоки и пат-
ници, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми и реек-
спорт. 

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 
е Мира Матијевиќ, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11138/94. (12953) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр. 12443/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-20745-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за про-
изводство, промет и услуги ,,КОНВОЈ“ п.о. Скопје, ул. „29-ти Ноем-
ври“ бр. 42/1-6. 

Се брише досегашниот застапник е.д. директор Драгица Николов-
ска со неограничено овластување, а се запишува нов застапник Марјана 
Вучуревиќ, директор со ограничено овластување. Ограничувањето се 
состои во тоа, ова лице да може да склучува договори и да врши други 
правни дејствија за претпријатието, само со согласност на основачот на 
претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12443/94. (12954) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12426/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54000-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „АБАС“ извоз-увоз д.о.о. Скопје, ул. 
„Социјалистичка зора“ бр. 51. 

Дејности: 011313, 011741, 011791, 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, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 090122, 090123, 090131, 
090132, 090133, 090139, 090181, 090189, 110109, 110302, 110303, 110304, 
110309, 110903, 110905,110909, 070310, 070320. 

Основач на претпријатието е Симо Аврамовски од Скопје. 
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 
е Симо Аврамовски, директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12426/94. (12955) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10078/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-27871-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за трговија 
„АПЛАУЗ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Кукушка“ бр. 11. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 090132 и 090139. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10078/94. (12956) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр, 10211/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-50018-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената - пристапување на основач на Трговското претпри-
јатие „ГЕНЕКС кРИС!АЛ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „11 
Октомври“ бр. 4. 

Во претпријатието пристапува нов основач Темљеновиќ Ениса од 
Скопје од 22.08.1994 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10211/94. (12957) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12689/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54236-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Трговското претпри-
јатие „ЈА-ТА ЈГГД" експорт-импорт д.о.о. Кавадарци, ул. „Шипжа" бр. 
48 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/94 од 
05.10.1994 година, а основач е Драги Недев. 

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, 110309, 
110909 во надворешно-трговски промет: 070310, 070320, посредување и 
застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
консигнациони работи со странство. 

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 со це-
лосна одговорност. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12689/94. (12958) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10331/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-25426-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на правен облик на Претпријатието за промет, 
услуги, производство и експорт-импорт „ВАМ-ТРЕЈД“ д.о. Скопје, ул. 
Душан Тасковиќ" бр 4. 

Се запишува правен облик на претпријатието за промет, услуги, 
производство и експорт-импорт „ВАМ-ТРЕЈД" ц.о. Скопје, ул. ,Душан 
Хасковиќ“ бр. 4, и во иднина ќе гласи како претпријатие за промет, 
услуги, производство и експорт-импорт „ВАМ-ТРЕЈД" д.о.о. Скопје, 
ул. „Душан Хасковиќ“ бр. 4. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10331/94. (12959) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10725/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54199-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското, транспортно, туристичко прет-
пријатие „СН-ВАСКО" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Благоја 
Паровиќ“ бр. 74/2-2. 

Основачи на претпријатието се: Васил Дефас од Скопје и Симено-
идис Николаос од Р. Грција, ул. „24 Октомври“ бр. 14, Солун - стран-
ски основач. 

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, 
080111, 080112, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 
110302, 110303, 110304, 110309, шпедиција, 110909, 060501, 060502, 
060503, 090139, полнење на противпожарни боци, сервисирање на про-
тивпожарни апарати, 070310, 070320, застапување, посредништво и ре-
експорт, комисиона продажба, консигнациона продажба, меѓународен 
транспорт на стоки и патници. 

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 Васил Дефас - директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10725/94. (12960) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12037/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54141-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското претпријатие „МАКОХЕМИК - 2" 
ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Иван Козаров“ бр. 21. 

Основач на претпријатието е Трендафил Јончески од Скопје. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
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 надворешниот трговски промет е Трене Јончески - директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12037/94. (12961) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12380/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53969-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ГО Д-Ј АР“ експорт-импорт Д.О.О. Скопје, ул. „Алија Авдовиќ“ 
бр. 24. 

Дејности: 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 050301, 050302, 
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, 070310, 070320, 
090212. 

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 потполна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Рагми Исени од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12380/94. (12962) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12639/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54220-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Занаетското, услужно, трговско претпријатие 
на големо и мало увоз-извоз „МАК-ДАКИ“ д.о.о. Скопје, ул. „Сава 
Ковачевиќ“ бр. 5. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 13.10.1994 
година, а основач с Драган Блажевски. 

Дејности: 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 011320, 
013099, 090201, 110302, 110303, 110309, 110909, 020201, 060501, 060503, 
060601, 060602, 110903, 110905, 110109, 013500, 080190, 080201, 080202, 
08011, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 020110, 020121, 020140, 
013022,013021,013030,013111, во надворешно-трговски промет: 070310, 
070320, посредување, застапување, консигнација, компензација, коми-
сионо, меѓународен транспорт, шпедиција, малограничен промет. 

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 Драган Блажевски 
-директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12639/94. (12963) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12481/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54205-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „БОЈ-КОМ" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Црногорска“ 
бр. 10/4. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 10.10.1994 
година, а основач е Бошковски Бојан од Скопје. 

Дејности: 013400, 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, 090121,, 110109, 110903, 110909, 110309, 060502, 060602, надво-
решно-трговски 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 Бошковски Бојан, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12481/94. (12964) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12073/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54145-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги .,МАРИЕЛ“ експорт-импорт Д . О . О . Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" 
бр. 23/4-4. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 
28.09.1994 година, а основач е лицето Константин Атанасовски. 

Дејности: 011232, 011314, 011419, 011430, 011710, 011722, 011723, 
011724 , 011729, 011741, 011749, 012321, 012322, 012410, 050209, 050301, 
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, 080201, 080202, 110303, 110309, 110403, 110404, 110309,-
110403,110404,110611,110302,110909, во надворешно-трговски промет: 
070310, 070320, посредување и застапување, малограничен промет со: 
Бугарија, Албанија и Грција, реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки и услуги. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Константин Атанасовски, директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12073/94. (12965) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12537/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54170-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
трговија и производство „ЦС-КРАФТ" увоз-извоз д.о. Скопје, Бул. 
„Јане Сандански“ бр. 12/4-7. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01/94 од 
20.09.1994 година, а основач е Јовчевски Александар од Скопје. 

Дејности: 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022,, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 07023, 
070230, 070240, 070250, 070260, 03000, 030003, 07011, 070111, 070112, 
070113 , 070114, 07012, 070121, 070122, 070123 , 070124 , 070126, 070127, 
070128,070129,070132,070140,110309,110909, 0113, 011390, 0117, 01172, 
011729, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети л года 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 
е Јовчевски Александар - директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр„ 12537/94. (12966) ' 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12520/ 

94, на регистарска влошка бр. 1-54164-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„ЛЕНИ-КОМЕРЦ - 33" увоз-извоз д.о.о. Скопје, Бул. „Јане Сандан-
ски“ бр. 49/58. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01 од 07.10.1994 
година, а основач е Зоран Здравески од Скопје. 

Дејности: 011313, 011314, 011799, 012410, 012421, 012613, 013010, 
013021, 013022, 013041, 013042, 013043, 013050, 013099, 013112, 013113, 
013121, 013400, 020110, 020121, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122 
080129, 080201, 080202, 110109, 110302, 110302, 110304, 110309, 110909, 
во надворешно-трговски промет: 070310, 070320, застапување и посре-
дување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, тури-
стички услуги со странство, меѓународна шпедиција, меѓународен пре-
воз на стоки и патници, малограничен промет со: Бугарија, Албанија, 
Грција и СР Југославија. 

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 Зоран Здравески, 
директор без ограничување. 

Претпријатието има неограничени овластувања и целосна одговор-
ност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12520/94. (12967) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11594/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53466-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „АРС-ТРЕЈД" експорт-импорт со ц.о. 
Скопје, ул. „Боро Менков“ бр. 5. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/94 од 
19.09.1994 година, а основач е Марјанка Стојковска. 

Дејности: 012512, 012513, 012611, 012612, 012613, 012620, 012622, 
012623, 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080121, 080129, 080190,110301, 110304,110109, во шздвореишо-тршвски 
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 
е Шаботиќ Нермин, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11594/94. (12968) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12528/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54166-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги, увоз-извоз „ФЛЕШ-ТРЕЈД" д.о.о. Скопје, Бул. „Видое Смилев-
ски - Бато“ бр. 55/25. 

Основач на претпријатието е Христова^ Виолета од Скопје, ул. 
„Владимир Комаров“ бр. 16-1/6. 

Дејности: 011390, 011710, 011721, 011722, 011723, 011729, 011742, 
011749, 011949, 012310, 012622, 012830, 013021, 013121, 060602, 070111. 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080129, 080201, 080202, 
090121, 090131, 090209, 110109, 110201, 110302, 110309, 110404, 110903, 
110905, 110909, 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 надворешниот трговски промет е Христовска Виолета, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12528/94. (12969) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12339/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54277-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „САМКО-ИМПЕКС" експорт-импорт 
со ц.о. с. Љубин, Скопје, ул. „104" бр. 35. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/94 од 
04.10.1994 година, а основач е Кемаил Демири. 

Дејности: 012610, 012611, 012613, 012620, 012623, 012691, 012310, 
012320, 012322, 013121, 050302, 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 090121, 090123 , 080201, 080202, 
110304, во надворешно-трговски 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 
е Кемаил Демири, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12339/94. (12970) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11517/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-49436-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар пристапувањето на основач на Услужното, трговско претпри-
јатие „САРА-КОМЕРЦ" извоз-увоз Д . О . О . Скопје, ул. „Првомајска“ 
бр. 8/10. 

Со одлука од 20.09.1994 година во претпријатието пристапува осно-
вачот Јакимовска Ружица од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11517/94. (12971) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
120159/94, на регистарска влошка бр. 1-54029-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Мешовитото друштво за транспорт и 
трговија на големо и мало „АЉП-СКОП" д.о.о. Скопје, ул. „П“ бр. 62, 
с. Арачиново. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 080201, 110302, 110303, 110304, 
110309, 110109, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070213, 070214, 070221, 070222, 070223, 070225, 070229, 070230, 070240, 
080129, во надворешно-трговски промет: 070310, 070320, превоз на 
стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна 
шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови, комисиони 
работи и 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. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот трговски промет е Гарип Емини, е.д. директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12059/94. (12972) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12860/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-44000-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на застапник на Агенци|ата за туризам, промет и 
услуги „МИРАЖ" д.о.о. Скопје, ул. „Васко Карангелески“ бр. 23/25. 

Се брише досегашниот застапник Уѓуровски Златко, директор без 
ограничување, а се запишува Крстевски Владимир - директор без огра-
ничување за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12860/94. (12976) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12855/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-35847-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиште, основач и промената на лице овла-
стено за застапување на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„УГУРОВСКИ“ ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Васко Карангелески“ бр. 
23/25. 

Досегашното седиште на претпријатието за трговија на големо и 
мало „УГУРОВСКИ" ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 
1-4-43, Скопје, се менува и во иднина ќе биде на ул. „Васко Карангеле-
ски" бр. 23/25, Скопје. 

Со одлука од 18.10.1994 година во претпријатието пристапува осно-
вачот Крстевски Владимир од Скопје, а пристапува Уѓуровски Златко 
од Скопје. 

Се брише досегашниот директор Уѓуровски Златко, директор без 
ограничување, а се запишува Крстевски Владимир - директор без огра-
ничување за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12855/94. (12977) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12411/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-47619-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластено лице на Претпријатието за производ-
ство, трговија и услуги „НЕНА 86" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. 
„Јани Лукровски“ бр. 12/11. 

Да се брише Ајевски Живко - овластено лице за застапување во 
надворешно-трѓовеки промет без ограничување на овластувањата. 

Да се запише Силвана Петрушева - овластено лице за застапување 
во надворешно-трговски промет без ограничување на овластувањата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12411/94. (12978) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10873/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-44082-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производ-
ство, трговија и услуги „БАНЕ-КОМПАНИ" експорт-импорт РТ д.о.о. 
Скопје, ул. „Иван Горан Ковачиќ“ бр. 3/3. 

Во надворешен промет се прошируваат дејностите: услуги на меѓу-
народна ипедиција, меѓународен превоз на патници во друмскиот соо-
браќај, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10873/94. (12979) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12800/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-43167-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиште и зголемувањето на основачкиот влог 
на Претпријатието за промет и услуга „КОДЕКС 93" д.о.о. Скопје, ул. 
„Бутелска“ бр. 14. 

Се менува седиштето на претпријатието за промет и услуги „КО-
ДЕКС 93" д.о о. Скопје, ул. „Бутелска 13" бр. 14, а во иднина ќе биде 
на ул „Разлошка“ бр. 7/2-6. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12800/94. (12980) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11910/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54067-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, промет и услуги „ОРБИТА КОМПАНИ“ ц.о. експорт-
импорт Скопје, ул „Сава Ковачевиќ“ бр. 14/62 

Основач на претпријатието е Јасмина Јовановска со мат. бр. 
130496245:010. 

Дејности- 01122, 011220, 01123, 011231, 011232, 011314, 011315, 
01132, 011320, 01213, 012130, 013041, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 
070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 07022. 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070229,07023,070230, 07024,070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 08011, 
080119, 08012, 080121, 080122 , 080129, 080190, 0802, 0'8020, 080201, 
080202, 09012, 090121, 090129, 110301, 110303, 110309, 110902, 110903, 
110905, 110909, во надворешно-трговски промет: 070310, 070320, заста-
нување и посредување во прометот со стоки и услуги, шпедиција, реек-
спорт, консигнација и малограничен промет со сите соседни земји 

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 Јасмина Јованов-
ска, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11910/94. (12981) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12160/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53869-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, промет и услуги ЈНЕКО-КОМЕРЦ" д,о.о. експорт-им-
порт Скопје, ул. „Мак. Кос. бригада“ бр. 29/2-2. 

Основач на претпријатието е Неждет Ислам со мат. бр. 
2710960450102. 

Дејности: 011832, 01194, 011941, 011949, 01303, 013030, 01305, 
013050, 060:Ш, 060502, 060503 , 060601, 060602, 07011, 070111, 070112, 

070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 
070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07023, 070230, 07024, 
070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 08011, 080119, 08012, 080121, 
080122, 080129, 080190, 0802, 08020, 080201, 080202, 09012, 090121, 
090129,110301,110303,110309, 110902,110903,110905,110909, во надво-
решно-тртовски промет: 070310,070320, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, шпедиција, реекспорт, консигнац,ија и 
малограничен промет со сите соседни земји. 

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 Неџат Ислам, ди-
ректор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12160/94. (12982) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11236/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-26653-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице на Претпријатието за трговија и услуги 
„АЛ АР“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Методија Митевски'4 бр. 12/ 
6-5. 

Се брише Груби Хуљки, директор, а се запишува Дардишта Фаик, 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11236/94. (12983) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10977/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-11735-0-0-0, ја зашила во судскиот 
регистар промената на статус на лице за застапување на Производното 
и трговско претпријатие „ФОТЕКС" увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. 
„Орце Николов“ бр. 77/5 

Се разрешува од фунција е.д. директор со неограничени овласту-
вања лицето Дамевски МИЛИВОЈ од Скопје, а се именува за директор со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10977/94. (12984) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12256/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53919-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото за вршење на 
работи во надворешно-трговски промет на Претпријатието за трговија 
и услуги „ЈПАНА-КОМЕРЦ" ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Штро-
смаерова" бр. 10. 

Основач на претпријатието е Наташа Павлеска од Скопје. 
Дејности: 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 

070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 110109, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909, во надворешно-
трговски промет: 070310, 070320, посредување и застапување во обла-
ста на прометот на стоки и услуги, малограничен промет на стока со: 
Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, шпедиција и реекспорт, консигнациона и комисиона 
продажба, застапување на странски фирми и слободни царински про-
давници - фришопови. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Наташа Павлеска -
директор без ограничување. 

Претпријатието има неограничени овластувања и целосна одговор-
ност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12256/94. (12985) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11177/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-21149-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријати-
ето за услуги и промет „МЕГА МУЗИК" д.о.о. Скопје, ул. „Железнич-
ка“ бр. 4о 

Се брише досегашниот застапник Божидар Штерев, директор без 
ограничување, а се запишува Гуеоргуи Иванов Димов, директор без 
ограничување за застапување во внатрешен и надворепгао-трговски 
промет. 

Од ОКЈ. ужниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11177/94. (12986) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11536/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54048-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија, промет и услуги 
,ДОЧИ“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „116" бр. 6. 

Основач на претпријатието е Дочи Фадил, од Скопје, ул. „Ковачка“ 
бр. 8. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230,4)70240, 070250, 070260, 060503, 
080190, 080201, 080202, 110109, 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 Дочи Фадиљ, ди-
ректор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11 ̂ 36/94. (12987) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13372/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54709-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Транспортното, трговско претпријатие „СЕАТ 
ТРАНС“ увоз-извоз Д.О.О. Скопје, с. Батинци. 

Скратен назив: „СЕАТ ТРАНС“ увоз-извоз Д.О.О. Скопје, с. Ба-
тинци. 

Основач на претпријатието е Чоловнќ Салко од с. Батинци, 
Скопје. 

Дејности: 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, 
070250,070260,090121,110109, менувачници, 110303,110309,110909, во 
надворешно-трговскиот промет: 070310,070320, застапување и посреду-
вање во прометот на стоки и услуга, реекспорт, консигнациона про-
дажба, комисион, услуги на меѓународен транспорт на стоки, меѓуна-
родна шпедиција. 

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 Салко Чоловиќ, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13372/94. (13885) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13755/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54990-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и правото за вршење надворешно-трговсхи про-
мет на Приватното претпријатие за услуга и трговија на големо и мало^ 
„ДЕСАНИ“ извоз-увоз ц.о. Скопје, ул. „Методија Митевски“ бр. 6-4/5. 

Скратен назив: П.П. „ДЕСАНИ" ц . 0 . 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, 070250, 070260, 070310, 070320, 
080114,080119,080121,080122, 080129,080190,080201, 080202,090209. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13755/94. (13886) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 3692/92 
од 4.XI.1992 година го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговското претпријатие на големо и мало „КОРИДА“ експорт-им-
порт со п.о. Кочани, ул. „Павлина Велинова“ бр. 14. 

Основач: Виктор Ѓорѓиев, директор 
Застапник: Виктор Ѓорѓиев, директор, кој го застапува, претста-

вува и потпишува претпријатието во правниот промет со трети лица во 
земјата и во надворешно-трговскиот промет со неограничени овласту-
вања. 

Во правниот промет со трети лица во земјата и во надворешно 
трговскиот промет, претпријатието настапува во свое име и за своја 
сметка. За преземените обврски во правниот промет со трети лица во 
земјата и во надворешно-трговскиот промет претпријатието одговара 
со сите свои средства со кои располага, потполна одговорност (п.о.). 
Основачот на претпријатието не одговара. 

Дејноста: 06, 060501, 060502, 060503, 07, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240,070250,070260", 070310, 070320, консигнациона продажба, реек-
спорт, малограничен промет со Бугарија, 08, 080190, 080201, 080202, 
110109,110303, 110309. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 3692/92 (15928) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13356/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54676-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Графичкото, услужно претпријатие „ЈОДА" 
Д.О.О. Скопје, ул. „Влае“ бр. 8. 

Дејности: 013400, 012410, 012421, 012429, 070111, 070112, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240,070250, 070260,110302,110303,110309,110909. 

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 Ќурчиевсха Сло-
ботка - директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13356/94. (13892) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12550/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54834-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Прометното, услужно претпријатие ,ДЕНИ -
КОМПАНИ“ увоз-извоз Д.О.О. Скопје, ул. „Тодор Циповски - Мерџан“ 
бр. 41. 

Претпријатието е основано со акт за основање 1/94 од 05.10.1994 
година, а основач е Мерџановски Бранко. 

Дејности: 011710, 011721, 011742, 011749, 011799, 012410, 01241, 
012429, 020302, 050202, 050301, 050302, 060101, 060502, 060602, 060803, 
070111, 070112, 070113, 070114, С70121, 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, 070310, 070320, 
090123, 090124, 090129, 090131, 090133, 090139, 090180, 110302, 110303, 
110304,110309,110403,110404,110902,110903,110905,110909. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Мерџановски Бранко, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12550ЛМ. (13893) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13120/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54771-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Трговското, производно и услужно претприја-
тие за промет на голема и мало со стоки, производство и услуги, увоз-
извоз „ЛАРИБО-КОМЕРЦ" ц.о. Скопје, ул. „Кичевска“ бр. 37-6. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 18.10.1994 
година, а основач е Ристо Бојчевски од Скопје, ул. ,ЈП санја Мажовски“ 
бр. 42-6/3-12. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070310, 070320, застапување на 
странски фирми и реекспорт, малограничен промет со: Грција, Буга-
рија, Албанија и СР Југославија, 011832,011941,011949,012421,012429, 
013010, 013021, 013050, 080190, 080201, 080202, 090150, 090171, 090181, 
090183, 090189, 090209, ПОЗО, 110302, 110303, 110309, 110903, 110909, 
откуп и продажба на земјоделско-сточарски производи, откуп и про-
дажба на разни животни, производи и продукти за домашни потреби, 
откуп и продажба на шумски производи и плодови, освен лековити 
билки. 

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 Ристо Бојчевски, 
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13120/94. (13894) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13378/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54850-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватната здравствена организација - Орди-
нација за општа медицина и специјалистичка ординација за неуропсихи-
јатрија „ДОКТОР ЧЕДО“ п.о. Тетово, ул. „159" бр. 5. 

Скратен назив: „ДОКТОР ЧЕДО“ п.о. Тетово. 
Здравствената организација е осиовака со акт за основање бр. 01/94 

од 15.10.1994 година, а основач е д-р Чедомир Трпески, специјалист по 
педијатрија, субспецијалист по болести на зависност. 

Дејност: 130120. 
Здравствена организација во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За 
обврските направени во правниот промет со трети лица здравствената 
организација одговара со сите свои средства со потполна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на здравствената 
организација е Чедомир Трпески, директор со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13378/94. (13895) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12894/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54902-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Здравствената организација - Ординација по 
општа медицина „Д-Р ЛИДИЈА КОСТИЌ - МАНЧЕВА“ ц.о. Скопје, 
ул. „Волшградска" бр. 4. 

Дејност: 130120. 
Здравствената организација 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 здравствената 
организација одговара со сите свои средства со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на здравствената 
организација е Лидија Манчева, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12894/94. (13896) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12458/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-54284-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
производство, монтажа, услуги и трговија ЈВИКТОРИЈА-МОНТ-
КОМ" увоз-извоз п,о. Скопје, ул. „Александар Турунџиев" бр. 23-6, 
општина Чаир. 

Претпријатието е основано со статут од 04ДО.1994 година, а осно-
вач е Томовски Војче од Скопје. 

Дејности: 050301, 050302, 012201, 012310, 012322, 012324, 070211, 
070212, 070213, 070219, 070221, 070223, 070214, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070250, 070230, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070140, 
070150, 060501, 060502, 090121, 090129, 080201, 080202, 070310, 070320, 
превоз на патници во друмскиот сообраќај, превоз на стоки во друм-
скиот сообраќај. 

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 потполна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Томовски Војче - директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12458/94. (13897) 
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ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(Службен весник на РМ 38/93 Акционерското друштво 
„И .инден" - Струга објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДРЖАВЈАНИ НА Р. МАКЕДОНИЈА ДА ГИ 
НАЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА СВОИ ОД ПРЕТПРИ-

ЈАТИЕТО 

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните наследници кои се државјани на Р. Македонија 
доколку имаат побарувања кон акционерското Друш-
тво „Илинден“ Струга истите да ги најават во рок од 60 
дена сметано од денот на објавувањето на Огласот. 

2. Побарувањата се поднесуваат на образец што го 
пропишува агенцијата за трансформација на претприја-
тието со општествен капитал со податоци за правната 
заснованост на одземениот имот за кој се поднесува 
побарувањето, како и видот и висината на побарува-
њето. 

3. Побарувањата се доставуваат истовремено до 
претпријатието и до агенцијата за трансформација на 
претпријатијата со оштествен капитал. 

Седиштето на претпријатието е на ул: „Пролетер-
ски Бригади“ 62 б - Струга. 

АД „Илинден“ - Струга 
(220) 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93) „КРАШ-ПРОГРЕС" Претпри-
јатие за производство на кекси бонбони и слатки, д.о.о. 
Битола, распишува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ГИ НАЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА 

ОД „КРАШ-ПРОГРЕС" Д.О.О. БИТОЛА 

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните наследници да ги најават своите побарувања во 
постапката за трансформација на „КРАШ-ПРОГРЕС“ 
Претпријатие за производство на кекси бонбони и 
слатки, д.о.о. Битола. 

2. Барателите да ги доставуваат побарувањата на 
образец пропишан од Агенцијата за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал на Република 
Македонија. 

3. Барателите да ги доставуваат побаруваната исто-
времено до Агенцијата за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал на Република Македо-
нија и „КРАШ-ПРОГРЕС“ - претпријатие за производ-
ство на кекси бонбони и слатки, д.о.о. Битола. 

4. Баран,ата се доставуваат во рок од 60 дена по 
објавуваното на овој оглас. 

„КРАШ - ПРОГРЕС“ д.о.о. Битола 
(222) 

Врз основа на член 33 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал (Службен 
весник на РМ бр. 38/93) А.Д. „ВАРДАР“ - Неготино 
о б ј а в а 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА 

1. А.Д. „ВАРДАР“ - увоз извоз - Неготино, ги пови-
кува поранешните сопственици и нивните правни на-
следници, државјани на Р.М. да ги пријават своите по-
барувања во постапката за трансформација, во рок од 
60 дена од денот на објавувањето во огласот. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Р.М. за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал. 

3. Побарувањата истовремено се доставуваат до 
Агенцијата и до А.Д. „ВАРДАР“ - Неготино, ул. „Јане 
Сандански“ бр. 3 

А.Д. „ВАРДАР“ - Неготино 
(223) 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(Службен весник на РМ бр. 38/93) ДОО „Кичевопром" 
Кичево објавува: 

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

КОН ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

Друштвото со ограничена одговорност за внатре-
шен и надворешен промет „Кичевопром" д.о„ Кичево, 
отпочнува постапка за трансформација на општестве-
ниот капитал во согласност со одредбите од Законот за 
трансформација на претпријатието со општествен ка-
питал. 

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, државјани на Република Македо-
нија, доколку имаат, да ги пријават своите побарувања 
кон претпријатието во рок од 60 дена од денот на обја-
вуањето на огласот. 

: , Двоите побарувања барателите да ги достават исто-
времено до претпријатието и до Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпријати-
ето со општествен капитал 

Побарувањата (барателите да ги достават на посебен 
образец пропишан од Агенцијата што е објавен во 
Службен весник на РМ бр. 3/94. 

Седиштето на претпријатието е во Кичево на ул. 
„Индустриска“ бб. 

ДОО „КИЧЕВОПРОМ“ СКОПЈЕ 
' (429) 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(Службен весник на РМ бр. 38/93) АД „Изооптик"-
Скопје објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-
ВАЊА 

1. АД „ИЗООПТИК" - Скопје ги повикува пора-
нешните сопственици и нивните правни наследници, 
државјани на Република Македонија, да ги пријават 

, своите евентуални побарувања во рок од 60 дена од 
денот На објавувањето на огласот. 
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2. Пријавувањата на побарувањата се доставуваат до 
АД „ИЗООПТИК" - Скопје и до Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал и тоа на посебен образец 
пропишан од Агенцијата. 

3. Седиштето на АД „ИЗООПТИК" се наоѓа на бул. 
„Партизански одреди“ бр. 101, Скопје. 

(226) 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(Службен весник на РМ бр. 38/93) А.Д. „Наше дете“ 
Скопје објавува 

О Г Л А С 
1. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-

ните правни наследници кои се државјани на Република 
Македонија да ги пријават своите побарувања према 
претпријатието А.Д. „Наше дете“ Скопје. 

2. Поранешните сопственици и нивните правни на-
следници своите побарувања да ги пријават во рок од 60 
дена од денот на објавувањето на ОГЛАСОТ воиСлуж-
бен весник на РМ“. 

3. Побарувањата се пријавуваат истовремено до 
А.Д. „Наше дете“ Скопје ул. „Бутелски пат“ бб и Аген-
цијата за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на образец што го пропишува Агенци-
јата која ги содржи видот и висината на побарувањето, 
правен основ на побарувањето и претпријатието спрема 
кое се однесува побарувањето. 

А.Д. „НАШЕ ДЕТЕ“ - СКОПЈЕ 
(227) 

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за тран-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
„Службен весник на РМ“ бр. 38/93 Општественото 
претпријатие за проектирање, производство, монтажа 
и услуги по систем на инжинеринг на сите видови ма-
шински инсталации „ЈУГОМОНТАЖА БЛАГОЈ ДАВ-
КОВ“ - СКОПЈЕ, во општествена сосотвеност, обја-
вува: 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ПОБАРУВАЊАТА 

КОН ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
Општественото претпријатие за проектирање, про-

изводство, монтажа и услуги по систем на инжињеринг 
на сите видови машински инсталации „ЈУГОМОН-
ТАЖА БЛАГОЈ ДАВКОВ“ - СКОПЈЕ, во опште-
ствена сосптвеност, отпочнува постапка за трансфор-
мација на опоштествениот капитал во согласност со 
одредбите од Законот за трансформација на претприја-
тието со општествен капитал. 

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, државјани на Република Македо-
нија, да ги пријават своите побарувања кон претприја-
тието во рок од 60 дена од денот на објавувањето на 
Огласот. 

Своите побарувања барателите да ги достават исто-
времено до Претпријатието и до Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на Претпријати-
јата со општествен капитал. 

Побарувањата барателите да ги достават на посебен 
образец пропишано од Агенцијата а објавен во „Служ-
бен весник на РМ“, бр. 3/94. 

Седиштето на претпријатието е во Скопје на ул. „50 
Дивизија“ бр.. 26. 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93) „Гоша“ ОП „Металец“ - При-

леп објавува 

ОГЛАС 
ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА 

НА СВОИТЕ ПРАВА 
„Гоша“ ОП „Металец“ - Прилеп ги повикува пора-

нешните сопственици и нивните правни наследници, 
државјани на Република Македонија да ги пријават сво-
ите евентуални побарувања во рок од 60 дена од денот 
на објавувањето на огласот. 

Своите побарувања, барателите да ги достават исто-
времено до „Гоша“ ОП „Металец“ - Прилеп и Агенци-
јата на Република Македонија за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал, на посебен 
образец („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94). 

Од Работничкиот совет 
(233) 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
Весник на РМ“ бр. 38/93), Акционерското друштво во 
мешовита сопственост Рудници и индустрија на неме-
тали, „БИТОЛАСИЛ" - БИТОЛА, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА 

1. АД во мешовита сопственост РИН „БИТОЈ1А-
СИЛ" - БИТОЛА, ги повикува поранешните сопстве-
ници и нивните правни наследници, државјани на Репу-
блика Македонија, доколку имаат побарувања, да ги 
пријават истите во рок од 60 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас. 

2. Седиштето на АД РИН „БИТОЛАСИЛ" БИ-
ТОЛА, се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 26 - Битола. 

3. Пријавите да се достават до РИН „БИТОЛА-
СИЛ" АД Битола и до Агенивдата за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, на посебен 
образец пропишан од Агенцијата. 

РИН „Битоласил" АД 
Битола 

____________ (172) 
Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-

ција на претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
Весник на РМ“ бр. 38/93), и Одлуката за трансформа-
ција, општественото претпријатие „Дрводекор - Стола-
рија“ од Скопје, објавува 

ПОВИК 
ДО ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВ-

НИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ 

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните 
правни наследници во рок од 60 дена од денот на објаву-
вањето на овој повик да ги најават своите побарувања 
кон претпрадатието. 

Побарувањата се доставуваат на посебен образец, 
објавен во Сл. весник на РМ бр. 3/94 истовремено до 
претпријатието и агенцијата за трансформација. 

Седиштето на претпријатието е во с. Јурумлери. 
,Дрводекор - Столарија“ 

(173) 
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Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ брл 38/93) ПОС „БЕРОВО-
ТРАНС“ - Берово објаува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА 

ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

ПОС „БЕРОВО-ТРАН“ - БЕРОВО објавува дека ја 
започна постапката за трансформација на претпријати-
ето согласно одредбите од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните 
правни наследници кои се државјани на Република Ма-
кедонија, доколку имаат, да ги пријават своите побару-
вања во рок од 60 дена, сметано од денот на објавува-
њето на огласот. 

Пријавувањето на побарувањата се врши на образец 
пропишан од Агенцијата на Република Македонија за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94), кој истовремено се 
доставува до претпријатието и до Агенцијата. 

Седиштето на претпријатието е во Берово, на улица 
„Дедо Ило Малешевски“ бб. 

ПОС „Берово-Транс" - Берово 
(211) 

ОБЈАВИ 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Фабрика за 
чоколади, вафли и бонбони „Европа“ А.Д. - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 30.01.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со пренесување на остатокот од општествениот капи-
тал во вид на приоритетни акции на Агенцијата на Ре-
публика Македонија за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во Источната индустриска 
зона, на ул. 808 бр. 8, во време од 7,30 до 14,00 часот. 

(231) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ИНЕКС“ 
Д.О.О. - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 27.01. 1995 
година донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „27 Март“ бр. 12 во 
време од 07.30 до 15.30 часот. 

„ИНЕКС“ Д.О.О. Скопје 
дар. Олга Божиновска 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „КАРПОШ 
СЕРВИС“ А.Д. СКОПЈЕ 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието е извршена со 
откуп од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 
20 во време од 7 до 15 часот. Директор, 

Филиповски Софроније 
---------------------------- (157) 

Врз основа на -лен 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата с општествен капитал „КОНЕКС" 
СКОПЈЕ 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието е извршена со 
откуп од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на! 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „М. Поток“ бб. во 
време од 12 до 14 часот. 

Т.П. „КОНЕКС" 
(158) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „МАКОШ-
ПЕД" АД СКОПЈЕ 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието е извршена со 
откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 
, 19 - Скопје во време од 10 до 13 часот. (159) 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ОП Тутун-
ско поле - Прилеп 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието е извршена со 
откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „МИЦЕ КОЗАР“ 
бр. 15 - Прилеп во време од 7 до 14 часот. 

Директор, 
Инж. Петар Талимџиоски 

(160) 

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

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Леринска" бб -

Скопје во време од 10 до 13 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ГППП „ИЗ-
ГРАДБА“ Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието е извршена со 
откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „КУКУШКА“ бр. 
12 во време од 8 до 15 часот. 

(228) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација-
на претпријатијата со општествен капитал ОП „Стоко-
прилеп" од Прилеп 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 го-

дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието е извршено со 
откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Егејска“ бб во 
време од 8 до 14 часот. 

ОП „Стокоприлеп" Прилеп 
(210) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ПТУП 
„Универзал 4" Кавадарци 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието е извршено со 
откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловнитоЈтростории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Мит.о Хаџи Васи-
лев“ бр. 23 во време од 8 до 14 часот. (209) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ,Агротех-
ника Комерц“ Д.О.О. Битола 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието е извршено со 
откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Никола Тесла“ бр. 
70/2 во време од 8 до 15 часот. (161) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал на Волнар-
скиот комбинат „Тодор Циповски - Мерџан“ ТЕТЕКС 
АД - Тетово, ПО Тетово, 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатија со опште-
ствен капитал на седницата одржана на ден 27.01.1995 
година, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел на претпријатието. 
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Со содржината на Одлуката сите заинтересираш 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните Простории на 
претпријатието кое се наоѓа на ул. „Браќа Миладинов-
ци“ бр. 1 во време од 7,30 до 15,30 часот. 

Тетекс АД - Тетово 
(162) 

Врз основа на чл. 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник 
на РМ“ бр. 38/93), молерофарбарското и трговско прет-
пријатие „СПЕКТАР“ - Битола 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., 
донесе решение бр. 15-230/18 за давање согласност за 
трансформација на претпријатието, во согласност со 
Одлуката за трансформација на претпријатието бр. 03-
112 од 15.11.94. 

Трансформацијата на општествениот капитал на 
претпријатието ќе се врши со откуп на претпријатието 
од страна на вработените. 

Со содржината на одлуката бр. 03-112 од 15.11.1994 
год. сите заинтересирани домашни и странски правни 
лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид 
во деловните простории на Претпријатието, кое се на-
оѓа на ул. „Браќа Мингови" бр. 5 - Битола, во времето 
од 7 - 1 4 часот. Директор, 

Бутлевски Михајло 
(171) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „КОНДУ-
РАЏИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ТИГАР“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год., 
донесе Одлука за трансформација на претхгријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието е извршена со 
откуп од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Сава Ковачевиќ“ 
б.б. во време од 12 до 13 часот, во рок од 8 дена. _________ (179) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ГРАДИ-
НАР - ЈУНИОР“ - Битола 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 27.01. 1995 
година донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-

наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Железничка“ б. б. 
во време од 10 до 13 часот. 

(238) . 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „ИКТ" -
Кавадарци. 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 27.01. 1995 
година донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќ;е се изврши 
со откуп на Претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „ИНДУСТРИ-
СКА“ б. б. во време од 09 до 15 часот. 

(239) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Јавор“ 
Холдинг компанија, А.Д. - Битола 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 30.01. 1995 
година донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со пренесување на остатокот на општествениот капи-
тал во вид на приоритетни акции на Агенцијата на Ре-
публика Македонка за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Иван Милутино-
виќ" бр. 52 во Битола, во време од 8,00 до 15,00 часот. 
„ЈАВОР“ ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА, А.Д. - БИ-

ТОЛА 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ОП „ПОДО-
МОНТ"- Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата ма Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

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

Со Содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Северна зона -
Југ“ б.б. во време од 7.00 до 15.00 часот. 

ПОС „ПОДОМОНТ" 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А.Д. 
„ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" - Тетово 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со издавање интерни акции заради прибавување допол-
нителен капитал. 

Со Содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „120" бр. 2 во Те-
тово во време од 07 до 15 часот. 

А.Д. „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" - ТЕТОВО 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ИНТЕКС“ 
- Д.О.О. - Скопје. 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со откуп. Претпријатието спаѓа во средно претпријатие 
според класификација на Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Со Содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. ,Ламе Груев“ број 
14 - Скопје во време од 13 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот зр трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ХИДРО-
МОНТАЖА" - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 27.01. 1995 
година донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увуд, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул, ,Јордан Хаџи-Кон-
стантинов - Џинот“ 18-б во време од 07 до 15 часот. 
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