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1. 
Врз основа на член 308 став 5 од Законот за цари-

ните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА ЦАРИНСКИ 
СТОКИ И РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ДОБИ-

ЕНИ СО ТАА ПРОДАЖБА 

1. Со оваа одлука се пропишува начинот на про-
дажба на царински стоки и распоредот на средствата 
добиени со продажба на тие стоки, и тоа: 

1) стоки што железничката станица и ги предала на 
царинарницата како вишок (член 90 став 3 од Законот 
за царините); 

2) стоки чиј увоз е забранет (член 186 од Законот за 
царините); 

3) стоки чиј рок за лежење истекол (член 213 од 
Законот за царините); 

4) стоки предадени на царинарницата на слободно 
располагање (член 245 став 2 од Законот за царините); 

5) привремено увезените оштетени стоки, предадени 
на царинарницата (член 273 став 3 и член 101 од Зако-
нот за царини); 

6) стоки од поштенски пратки што испраќачот не 
сака да ги прими (член 149 став 2 од Законот за цари-
ните); 

7) стоки одземени во прекршочна постапка; и 
8) напуштени возила (член 102 став 4 и член 103 од 

Законот за царини). 
2. Врз основа на евиденцијата што ја води за стоките 

(член 10 и член 187 од Законот за царини) царинарни-
цата составува списоци на стоките (по видот, тргов-
скиот назив и количината) за кои се стекнале услови да 
бидат изложени на продажба, односно за уништување 
на стоките и тоа одвоено по основите по кои се преда-
дени, одземени или на друг начин преземени од страна 
на царинарницата. 

3. За преглед, мерење и процена на вредноста на 
стоките по списоците од точка 2 на оваа одлука, како и 
за проверка дали се стекнати условите за продажба на 
тие стоки, царинарницата формира Комисија од три 
члена. 

Комисијата е должна да утврди дали стоките наве-
дени во списоците одговараат на податоците од испра-
вите по кои царинарницата ги примила, ги одзела или 
ги презела стоките на друг начин. Комисијата за својата 
работа составува записник. Ако Комисијата утврди 
дека состојбата на стоќите во поглед на квалитетот или 
количината не се согласува со податоците од наведе-
ните исправи, должна е тоа да го констатира во запис-
никот. 

Комисијата во записникот посебно констатира дека 
се стекнати условите предвидени со Законот за изла-
гање на стоките на продажба, односно за уништување 
на стоките во смисла на точка 2 од оваа одлука. 

По извршениот преглед, мерењето и проценувањето 
на вредноста на стоките, Комисијата ја запишува утвр-

дената вредност на стоките во соодветните рубрики на 
списоците од точка 3 на оваа одлука. 

Ако во работата на Комисијата учествува вештак, 
трошоците за вештачењето се намируваат од сред-
ствата добиени со продажбата на стоките. 

4. При утврдувањето на вредноста на стоките во 
смисла на точка 3 од оваа одлука Комисијата ја зема 
предвид цената на такви или слични стоки на домаш-
ниот пазар, по одбивањето на трошоците за работе-
њето во трговијата (маржа, данок на промет или ак-
циза). 

5. Царинарницата до почетокот на јавната продажба 
може да му одобри на лицето на кое гласи превозната 
исправа или на сопственикот на стоките, освен стоките 
одземени во прекршочна постапка и отстапената стока 
со изјава, да ги подигне стоките заради царинење или 
враќање во странство. 

Ако стоките не се продадат на првата јавна про-
дажба царинарницата може да дозволи подигање на 
стоките во смисла на став 1 од оваа точка, до почетокот 
на наредната јавна продажба. 

Во случаите од став 1 и 2 на оваа точка, лицето кое 
ги подига стоките е должно да ги плати и сите трошоци 
што царинарницата ги имала поради држењето, чува-
њето, превозот и процената на стоките, објавувањето 
на јавна продажба, како и другите настанати трошоци 
во врска со продажбата на стоките. 

6. Стоките од точка 1 на оваа одлука се излагаат на 
јавна продажба од страна на царинарниците што ќе ги 
овласти директорот на Управата за царини, и тоа по 
пат на јавна продажба. Постапката ја сџроведува Коми-
сија составена од три члена од вработените во Царинар-
ницата. 

7. Јавната продажба се објавува во дневниот печат, и 
тоа најдоцна 10 дена пред денот на јавната продажба. 

Огласот за јавна продажба треба да ги содржи: усло-
вите за јавна продажба, податоците за видот и состој-
бата на стоките, почетната цена, денот, часот и ме-
стото на одржувањето на јавната продажба, висината и 
начинот на полагање кауција за учествување во јавната 
продажба, како и за денот, часот и местото на кое може 
да се разгледаат стоките што се изложуваат на про-
дажба. 

8. На јавната продажба можат да учествуваат 
правни лица регистрирани за прометна дејност и тргов-
ски дуќани кои немаат својство на правно лице (прет-
приемачи), под услов да ја положат пропишаната ка-
уција. 

9. Пред почетокот на јавната продажба понудува-
чите се должни да положат кауција во износ од 20% од 
почетната цена н^ стоките. 

10. Првата јавна продажба може да се одржи само 
ако на неа учествуваат најмалку тројца понудувачи -
активни учесници. 

Ако првата јавна продажба не успее, се закажува 
втора јавна продажба, која може да се одржи ако на неа 
учествуваат најмалку двајца понудувачи. Втората јавна 
продажба се објавува на ист начин како и првата, со тоа 
што во согласност се назначува дека е тоа втора јавна 
продажба. 
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Јавната продажба од став 1 и 2 на оваа точка се 
смета за неуспешна ако за стоките ни по третото пови-
кување не е понудена цена поголема од почетната цена. 

Ако стоките не се продадат ни на втората јавна 
продажба, продажбата може да се изврши по пат на 
собирање понуди (затворени) или по пат на непосредна 
спогодба. И во двата случаи, понудената цена за купу-
вање на стоката не може да биде пониска од 50% од 
почетната цена одредена за јавната продажба. 

11. За секоја јавна продажба се води записник во кој 
се внесуваат податоците за стоките, почетната цена на 
стоките, учесниците на наддавањето на јавната про-
дажба, поднесените понуди, постигнатата продажна 
цена и купувачот. 

Записникот за јавна продажба го потпишуваат чле-
новите на комисијата, купувачот и присутните понуду-
вачи. 

Записникот од став 2 на оваа точка се истакнува на 
огласната табла на царинарницата во рок од два дена од 
денот на завршената продажба и мора да се наоѓа на 
огласната табла три дена од денот на истакнувањето, во 
кој рок учесниците на јавната продажба можат да под-
несат приговор за работата и постапката на комисијата. 

За поднесениот приговор царинарницата донесува 
решение во рок од три дена од денот на поднесувањето 
на приговорот. 

12. Купувачот е должен купопродажната цена да ја 
уплати и стоките да ги преземе во рок од пет дена од 
денот на извршената продажба, односно од денот на 
завршувањето на постапката по поднесениот приговор. 

Ако купувачот во рокот од став 1 на оваа точка не ја 
уплати купопродажната цена го губи правото на вра-
ќање на кауцијата, а стоките повторно се излагаат на 
јавна продажба. 

13. По исклучок од одредбите на точка 7 од оваа 
одлука, продажбата на брзо расипливи стоки како и на 
отпадоци што се јавуваат во процесот на облагороду-
вање на привремено увезени стоки царинарницата 
може да врши по пат на собирање понуди или со непо-
средна спогодба. 

Стоките што имаат комерцијална вредност, само 
како суровина или отпадок можат да се продадат со 
собирање на понуди. 

„Кафе (сурово, пржено, мелено и мешано) и се про-
дава на Дирекцијата за републичките стокови резерви 
со непосредна спогодба“. 

14. Средствата остварени со продажба на стоки од 
точка 11 на оваа одлука се распоредуваат во согласност 
со член 309 од Законот за царините. 

15. Основица за пресметување на царината и другите 
давачки за стоки од член 308 од Законот за царини е 
постигнатата продажна цена намалена за трошоците од 
член 309 од Законот за царините. 

16. Трошоците за превоз што, во смисла на член 309 
став 2 од Законот за царините се намируваат на товар 
на средствата добиени со продажбата на стоките, ги 
чинат сите трошоци на превозот што ги товарат сто-
ките, и тоа: 

1) трошоците за превозот на стоките до македон-
ската граница, што не се опфатени со купопродажната 
цена; 

2) трошоците за превозот од македонската граница 
до определиштето на стоките; 

3) трошоците за превоз настанати во врска со доста-
вувањето на стоките до царинарницата заради нивно 
продавање. 

17. Трошоците за продажба што во смисла на член 
309 став 2 од Законот за царините се намируваат на 
товар на средствата добиени со продажба на стоките ги 
чинат трошоците настанати во врска со продажбата на 
стоки (направените трошоци за објавувањето на огла-
сот за продажба, трошоците за работа на комисиите 
околу продавањето на стоките, закупнината на деловни 

простории во кои се врши продажба на стоките, други 
трошоци настанати во врска со продажбата на сто-
ките). 

18. Трошоците за чувањето на стоките од член 309, 
став 4 од Законот за царините ги чинат: 

1) во царинскиот магазин и царинското стовариште, 
трошоците пресметани според износот на пропишаната 
трошарина за време што не може да биде подолго од 30 
дена; 

2) железничко-царинскиот магазин во слободната 
царинска зона и кај органот од член 17 од Законот за 
царини - стварните трошоци за чување за време што не 
може да биде подолго од 45 дена; 

3) во царинскиот склад - стварните трошоци за чу-
вање за време што не може да биде подолго од 75 дена; 
и 

4) трошоците за обезбедување на складовен простор 
за чување на стоките. 

По исклучок од одредбата од став 1 под 2 и 3 на оваа 
точка, ако стоките останат во железничко-царинскиот 
магазин, во слободната царинска зона или кај органот 
од член 17 од Законот за царините или во царинскиот 
склад и по известувањето на царинарницата да и се 
предадат стоките, од средствата добиени со продажба 
на стоките, ќе се надоместат и ,тие трошоци. 

19. По секоја извршена лицитација, царинарниците 
доставуваат извештај до Министерството за финансии 
преку Царинската управа. 

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

Бр. 23-2884/1 
25 декември 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје ; Република Македонка, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

2. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18 декември 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШ-

ТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

1. За помошник на министерот за урбанизам, гра-
дежништво и заштита на животната средина се назна-
чува Драган Јордановски, досегашен виш советник за 
нормативно-правни работи во Министерството за урба-
низам, градежништво и заштита на животната средина. 

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

1 Бр 17-3023/2 Претседател на Владата на 
18 декември 1995 година Република Македонка, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

3. 
Врз основа на член 158 и 159 од Законот за извршу-

вање на санкциите за кривични дела и стопански пре-
стапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79; 50/82; 42/85; 
35/86; 47/89 и „Службен весник на РМ“ бр. 19/92) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донка на седницата одржана на 18 декември 1995 го-
дина, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА 

УСЛОВЕН ОТПУСТ 

1. Од должноста заменик на претседателот на Коми-
сијата за условен отпуст се разрешува Бранко Наумо-
ски, поради заминување на друга должност. 

2. За заменик на претседателот на Комисијата за 
условен отпуст се именува д-р Зоран Сулејманов, по-
мошник на министерот за правда. 

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

Бр. 17-3042/2 Претседател на Владата на 
18 декември 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

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

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18 декември 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1. За помошник на министерот за финансии се наз-
начува м-р Љиљана Донева, досегашен самостоен со-
ветник во Собранието на Република Македонија. 

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

Бр. 17-3057/2 Претседател на Владата на 
18 декември 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

5. 
Врз основа на член 88, став 2 и 3 од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93) и член 46, 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 18 декември 1995 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈА-

ТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 

1. Д-р Мирољуб Шукаров се разрешува од должно-
ста директор на Агенцијата на Република Македонија 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал. 

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

Бр. 17-3143/1 
18 декември 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

6. 
Врз основа на член 88, став 2 и 3 од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93) и член 46, 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 18 декември 1995 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИ-

ТАЛ 

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата 
на Република Македонија за трансформација на џрет-
пријатијата со општествен капитал се именува Верица 
Хаџивасилева - Марковска, помошник на директорот 
на Агенцијата. 

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

Бр 17-3144/1 Претседател на Владата на 
18 декември 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

7. 
Врз основа на член 88, став 1 и 3 од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93) и член 46, 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 18 декември 1995 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ТРАНСФОРМА-
ЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕ-

СТВЕН КАПИТАЛ 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Агенцијата на Република Македонија за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал се ра-
зрешуваат: 

- Петар Георгиев, 
- Светозар Јаневски, 
- м-р Димитар Гелев. , 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-3145/1 Претседател на Владата на 
18 декември 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
8, 

Врз основа на член 46, став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), а во 
врска со член 2 и 3 од Одлуката за образување Посебна 
комисија за утврдување условот-владеење со македон-
скиот јазик за стекнување на државјанство на Репу-
блика Македонија, Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 18 декември 1995 година, до-
несе. 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ УСЛОВОТ-ВЛАДЕЕЊЕ СО МАКЕДОН-
СКИОТ ЈАЗИК ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВ-

ЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Владимир Мостров се разрешува од должноста 
претседател на Посебната комисија за утврдување усло-
вот-владеење со македонскиот јазик за стекнување на 
државјанство на Република Македонија, поради разре-
шување од должноста од која беше именуван. 

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

Бр. 17-2019/2 
18 декември 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

9. 
Врз основа на член 33, став 3 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 6/81, 40/87,17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/ 
91 и 12/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ“ бр, 63/94), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 18 де-
кември 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА 
ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „13 НОЕМ-

ВРИ“ - СКОПЈЕ 
1. За претставници на Републиката во Советот на 

РО за згрижување, воспитание и образование на деца 
од предучилишна возраст „13 Ноември“ - Скопје се 
определуваат: 

- Слободанка Газепова, индивидуален работовоеден 
орган на РО за згрижување и воспитание на деца „Орце 
Николов“ - Скопје 

- Милица Велјановска, раководител на Подрачната 
библиотека „Другарче“ при Библиотеката „Браќа Ми-
ладиновци“ - Скопје. 

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

. Бр. 17-60/19 
18 декември 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија , 
Бранко Црвенковски, с.р. 

10. 
Врз основа на член 33, став 3 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 6/81, 40/87, 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/ 
91 и 12/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 18 де-
кември 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА 
ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „ВЕСЕЛИ 

ЦВЕТОВИ“ - ДЕЛЧЕВО 

1. За претставници на Републиката во Советот на 
РО за згрижување, воспитание и образование на деца 

од предучилишна возраст „Весели цветови“ - Делчево 
се определуваат: 

- Мирко Иванов, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија 

- Марија Глигорова, доктор на медицина, вработена 
во Домот за народно здравје - Делчево. 

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

Бр. 17-60/20 
18 декември 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

11. 
Врз основа на член 155 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18 декември 1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИНСПЕКТОР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИ-
НАНСИИ - УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ - ПО-

ДРАЧНА ЕДИНИЦА КАВАДАРЦИ 
! 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност за инспектор во Министерството за финансии -
Управа за јавни приходи - Подрачна единица Кава-
дарци, да се назначи Глигор Дубров, дипломиран еко-
номист од Кавадарци. 

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

Бр. 17-3022/2 
18 декември 1995 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија 
Бранко Црвенковски, с.р. 

12. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Владата на 
Република Македонија, донесе 

Г О Д И Ш Н А ПРОГРАМА 
ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНО-

СТИТЕ ВО 1996 ГОДИНА 

I 

Со оваа програма се определуваат работите од пре-
мерот, катастарот^ запишување на правата на недвиж-
ностите што ќе се извршуваат во Републиката во 1996 
година. 

Во 1996 година премер и катастар на недвижностите 
ќе се врши на подрачјето на општините: Берово, Би-
тола, Македонски Брод, Валандово, Виница, Гевге-
лија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кава-
дарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Кру-
шево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиш-
тип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Струга, 
Струмица, Тетово, Титов Велес и Штип. 

Со Програмата се опфатени следните видови на ра-
бота: 

A) Премер и катастар на недвижностите со запишу-
вање на правата на недвижностите; 

Б) Основни геодетски работи; 
B) Бонитирање на земјиштето; и 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 1 - Стр. 5 12 јануари 1996 

Г) Одржување на премерот и катастарот со компју-
терско спроведување на промените во катастарските 
операти и пресметување на катастарскиот приход и 
облог на данокот на граѓаните од земјоделска дејност. 

II 

А. ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
СО ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖ-

НОСТИТЕ ( 

Премерот и катастарот на недвижностите во оваа 
Програма се состои од: 

- отпочнување на нов премер; и 
- продолжување на премерот кој е во тек. 
Отпочнувањето на нов премер ќе се врши на ^пре-

мерените подрачја на општините: Македонски Брод, 
Штип и Гостивар. 

Продолжување на премерот кој е во тек, ќе се врши 
на подрачјето на општините: Берово, Битола, Маке-
донски Брод, Валандово, Виница, Гевгелија, Гостивар, 
Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Ко-
чани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, 
Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ре-
сен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струмица, Тетово, 
Титов Велес и Штип. 

Премерот и катастарот на недвижностите предви-
дени со Програмата за 1996 година ги опфаќа следните 
видови на работа: подготвување на недвижностите за 
авионско снимање; поставување и одредување на врзни 
точки; авионско снимање и изготвување на фото-доку-
ментација за снимените недвижности; дешифрирање на 
недвижностите; пресметување координати и коти на 
геодетски точки; реституција на снимените недвижно-
сти; картографска обработка на оригиналите (плано-
вите) на снимените недвижности; пресметување на 
површини на катастарски парцели на земјиштето; ката-
старско класирање на снименото земјиште; мерење и 
вршење увид на згради, делови од згради (станови), 
помошни објекти и простории; реамбулација - допол-
нителен премер; припреми и компјутерска обработка 
на податоците од премерот и изготвување на пописни 
листи; излагање на јавен увид на податоците од преме-
рот и запишување на правата на недвижностите; изго-
твување на катастарски операти и умножување (репро-
дукција) на изготвените оригинали (планови). 

1. Подготвување на недвижностите за 
авионско снимање 

Ќе се изврши подготвување на недвижностите за 
авионско снимање на премерените подрачја на опш-
тините: Македонски Брод на 25 катастарски општини 
(КО): Здуње, Требовље, Блнзанско, Волче, Заград, 
Битово, Растеш, Косово, Ботуше, Брест, Брезница, 
Тажево, Звечан, Бенче, Самоков, Рамне, Ковче, Калу-
ѓерец, Могилец, Лупиште, Зркле, Сушица, Инче, Бе-
лица и Црешнево, во размер 1:2500, на површина од 
53.108 хектари и 2 КО (изграден дел): Самоков и Бе-
лица во размер 1:1000, на површина од 212 хектари; 
Штип на 1 КО Штип, во размер 1:2500, на површина од 
2.111 хектари и градежниот реон на град Штип, во раз-
мер 1:1000, на површина од 2.015 хектари и Гостивар на 

11 КО: Дебреше, Чегране, Форино, Корито, Чајле, Ба-
лин Дол, Младо Турчање, Здуње, Баница, Беловиште и 
Трново, во размер 1:2500, на површина од 12.593 хек-
тари, градежниот реон на град Гостивар и 9 КО (изгра-
ден дел): Дебреше, Чегране, Форино, Чајле, Балин 
Дол, Младо Турчане, Беловиште, Баница и Здуње, во 
размер 1:1000, на површина од 2.531 хектари или 
вкупно во размер 1:2500, на 37 КО, на површина од 
67.812 хектари и во размер 1:1000, на 13 КО, на повр-
шина од 4.758 хектари или вкупно на 72.570 хектари. 

2. Поставување и одредување врзни точки 

Ќе се изврши поставување и одредување на врзни 
точки на земјиштето на кое ќе се врши премер на по-
драчјето на општините: Македонски Брод на 25 КО 
(поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, 
на површина од 53.108 хектари и 2 КО (поименично 
дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина 
од 212 хектари; Штип, на 1 КО, Штип во размер 1:2500, 
на површина од 2.111 хектари и градежниот дел на град 
Штеп, во размер 1:1000, на површина од 2.015 хектари и 
Гостивар на 11 КО (поименично дадени во точка бр. 1), 
во размер 1:2500, на површина од 12.593 хектари, гра-
дежниот дел на град Гостивар и 9 КО (поименично 
дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина 
од 2.531 хектари или вкупно во размер 1:2500, на 37 КО, 
на површина од 67.812 хектари и во размер 1:1000, на 13 
КО, на површина од 4.758 хектари или вкупно на 72.570 
хектари. 

3. Авионско снимање на недвижностите 

Ќе се изврши авионско снимање на недвижностите и 
ќе се изготви фото-техничка документација (контакт-
копии, фото скици и дна филмови) на снимените по-
драчја на општините: Македонски Брод на 25 КО (по-
именично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на 
површина од 53.108 хектари и 2 КО (поименично да-

' дени во точка бр. 1), во размер 1:1000“на површина од 
212 хектари; Штип, на 1 КО Штип, во размер 1:2500, на 
површина од 2.111 хектари и градежниот дел на град 
Штип, во размер 1:1000, на површина од 2.015 хектари, 
и Гостивар на 11 КО (поименично дадени во точка бр. 
1), во размер 1:2500, на површина од 12.593 хектари, 
градежниот дел на град Гостивар и 9 КО (поименично 
дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина 
од 2.531 хектари или вкупно во размер 1:2500, на 37 КО, 
на површина од 67.812 хектари и во размер 1:1000, на 13 
КО, на површина од 4.758 хектари или вкупно на 72.570 
хектари. 

4. Дешифрирање на снимените недвижности 

Ќе се изврши дешифрирање на детал на снимените 
недвижности на подрачјето на општините: Македонски 
Брод на 25 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во 
размер 1:2500, на површина од 53.108 хектари и 2 КО 
(поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, 
на површина од 212 хектари; Штип на 1 КО Штип, во 
размер 1:2500, на површина од 2.111 хектари и градеж-
ниот дел на град Штип, во размер 1:1000, на површина 
2.015 хектари и Гостивар на 11 КО (поименично дадени 
во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 12.593 
хектари, градежниот дел на град Гостивар и 9 КО (по-
именично даденк во точка бр. 1), во размер 1:2500, на 
површина од 2.531 хектари или вкупно во размер 
1:2500, на 37 КО, на површина од 67.812 хектари и во 
размер 1:1000, на 13 КО, на површина од 4.758 хектари 
или вкупно на 72.570 хектари. 

5. Пресметување координати и коти на врзни точки 

Ќе се изврши пресметување на координати и коти на 
врзни точки на снимените недвижности на подрачјето 
на општините: Македонски Брод на 25 КО (поиме-
нично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на 
површина од 53.108 хектари и 2 КО (поименично да-
дени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина ^ 
212 хектари; Штип на 1 КО Штип, во размер 1:2500, на 
површина од 2.111 хектари и градежниот дел на град 
Штип, во размер 1:1000, на површина од 2.015 хектари и 
Гостивар на 11 КО (поименично дадени во точка бр. 1), 
во размер 1:2500, на површина од 12.593 хектари, гра-
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дежниот дел на град Гостивар и 9 КО (поименично 
дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина 
од 2.531 хектари или вкупно во размер 1:2500, на 37 КО, 
на површина од 67.812 хектари и во размер 1:1000, на 13 
КО, на површина од 4.758 хектари или вкупно на 72.570 
хектари. 

6. Реституција на снимените недвижности 

Ќе се изврши реституција на дел на снимените нед-
вижности на подрачјето на општините: Охрид на 34 
КО: (Врбјани, Годивје, Сливово, Турје, Мраморец, Ар-
биново, Лактиње, Слатино, Издеглавје, Песочани, 
Црвена Вода, Ново Село, Белчиште, Горно Средо-
речје. Велмеј, Брежани, Лешани, 3 л ести, Ботун, Кли-
мештани, Мешеишта, Сирула, Куратица, Плаќе, Ре-
чица, Свиншита, Завој, Скребатнр, Опејница, В алил а, 
Ливоиште, Требениште, Волино и Оздолени), во раз-
мер 1:2500, на површина од 57.321 хектари и изграден 
дел на 10 КО (Слатино, Белчиште, Велмеј, Куратица, 
Ботун, Мешешита, Злести, Требенмште, Волино и Ле-
шани), во размер 1:1000, на површина од 790 хектари и 
Македонски Брод на 15 КО (Барбаров Суводол, Тре-
бино, Девич, Грешница, Слатино, Крушје, Тополница, 
Томино Село, Манастирец, Модриште, Драгов Дол, 
Вир, Локвица и и Крапа), во размер 1:2500, на повр-
шина од 25.653 хектари и градежниот дел на Македон-
ски Брод, во размер 1:1000, на површина од 180 хектари 
или вкупно во размер 1:2500, на 49 КО, на површина од 
82.974 хектари и во размер 1:1000, (изграден дел), на 11 
КО, на површина од 970 хектари, или вкупно на 83.994 
хектари. 

7. Картографска обработка на оригинали 
(катастарски планови) 

1 Ќе се изврши картографска обработка на оригинали 
(планови) на снимените недвижности на подрачјето на 
општините: Охрид на 34 КО: (поименично дадени во 
точка бр. 6), во размер 1:2500, на површина од 57 321 
хектари и изграден дел од 10 КО (поименично дадени во 
точка бр. 6), во размер 1:1000, на површина од 790 
хектари и Брод Македонски на 15 КО (поименично 
дадени во точка бр. 6), во размер 1:2500, на површина 
од 25 653 хектари и градежниот дел на Брод Македон-
ски, во размер 1:1000, на површина од 180 хектари или 
вкупно во размер 1:2500, на 49 КО, на површина од 
82 974 хектари и во размер 1:1000 (изграден дел), на 11 
КО, на површина од 970 хектари или вкупно на 83 944 
хектари. 

8. Пресметување на површини на недвижностите 

Ќе се изврши пресметување на површини на пар-
цели на снимените недвижности на подрачјето на опш-
тините: Охрид на 25 КО: (Слатино, Оздолени, Ново 
Село, Црвена Вода, Ботун, Белчиште, Горно Средо-
речје, Велмеј, Брежани, Лешани, Злести, Климеш-
тани, Мешеиште, Сирула, Куратица, Речица, Плаќе, 
Свиниште, Завој, Опејица, Скребатно, Вагата, Л нив-
иште, Требениште и Волино), во размер 1:2500, на 
површина од 40 807 хектари и изградениот дел на 10 
КО: (Слатина, Белчнште, Велмеј, Лешани, Ботун, Ме-
шеиште, Злести, Требениште, Волино и Куратица), во 
размер 1:1000, на површина од 790 хектари и Брод Ма-
кедонски на 15 КО: (поименично дадени во точка бр. 
6), во размер 1:2500, на површина од 25 653 хектари и 
градежниот дел на Брод Македонски, во размер 1:1000, 
на површина од 180 хектари или вкупно во размер 
1:2500; на 40 КО, на површина од 66 460 хектари и во 
размер 1:1000/ на 11 КО на површина од 970 хектари 
или вкупно на 67 430 хектари. 
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9. Катастарско класирање на земјиштето 

Ќе се изврши катастарско класирање на снимените 
недвижности на подрачјето на општините: Берово на 4 
КО: (Владимирово, Русиново, Ратево и Двориште), во 
размер 1:2500, на површина од 35 324 хектари и изгра-
ден дел на 5 КО: (Владимирово, Русиново, Ратево, 
Смојмирово и Чифлик), во размер 1:1000 на површина 
од 710 хектари); Неготино на 9 КО: (Шеоба, Црвени 
Брегови II, Брусник, Изберли, Калањево, Кошарка, 
Липа, Пештерите и Челевец), во размер 1:2500, на 
површина од 25 355 хектари и изграден дел на 4 КО: 
(Неготино, Криволак, Тим јаниќ и Тремник), во размер 
1:1000, на површина од 700 хектари и Демир Хисар на 8 
КО: (Боиште, Загориче, Обедник, Смилево, Утово, 
Церово, Лесково и Стругово), во размер 1:2500, на 
површина од 9 899 хектари и изграден дел на 8 КО: 
(Смилево, Сопотница, Жван, Слепче, Демир Хисар, 
Суводол, Кутретино и Белче), во размер 1:1000, на 
површина од 1 ООО хектари или вкупно во размер 1:2500, 
на 21 КО, на површина од 70 578 хектари и во размер 
1:1000, на 17 КО, на површина од 2 410 хектари или 
вкупно на површина од 72 988 хектари. 

10. Мерење и вршење увид на згради 

Ќе се изврши мерење и увид на згради, делови од 
згради (станови), деловни простории на подрачјето на 
општините: Берово, на 1 КО: (Умлена); Битола, на 11 
КО: (Буково, Лопатица, Трн, Чарлија, Беранци, 
Црнеец, Горно Оризари, Долно Оризари, Лавци, Брус-
ник и Лавчани); Брод Македонски, на 1 КО: (Брод 
Македонски); Валандово, на 4 КО: (Марвинци, Казан-
дол, Грчиште и Терзели); Виница, на 3 КО: (Лаки, 
Пеклани и Трсино); Гевгелија, на 5 КО: (Селемли, Ѓа-
вато, Миравци, Смоквица и Богородица); Гостивар, на 
2 КО: (Никифорово и Леуново); Дебар, на 4 КО: (Ба-
ланци, Бајрамовци, Горенци и Парент); Делчево, на 4. 
КО: (Дулица, Саса, Нов Истевник и Разловци); Демир 
Хисар, на 2 КО: (Радово и Единаковци); Кавадарци на 3 
јКО: (Росоман, Марена и Сопот); Кочани, на 3 КО: 
(Соколарци, Врбица и Бели); Кратово, на 2 КО: (Секу-
лица и Татомир); Крива Паланка, на 3 КО: (Мала 
Црцорија, Трново и Луке); Крушево, на 3 КО: (Селце, 
Белотино и Норово); Куманово, на 13 КО: (Градиште, 
Косматац, Новоселани, Зубовце, Орашец, Скачковци, 
Кучкарево, Габреш, Живиње, Колитско, Д'лга, Винце 
и Студена Бара); Неготино, на 3 КО: (Пепелиште, Ку-
рија и Црвени Брегови I); Охрид, на 4 КО: (Елшани, 
Конско, Велестово и Рамне); Прилеп, на 5 КО: 
(Тројкрстн, Чепигово, Алинци, Мало Рувци и Шеле-
верци); Пробиштип, на 4 КО: (Трооло, Лезово, Зара-
пинци и Пуздерци); Радовиш, на 1 КО: (Ињево); Ресен, 
на 6 КО: (Царев Двор, Дрмени, Езерани, Лавци, Горна 
Бела Црква и Долна Бела Црква); Свети Николе, на 6 
КО: (Сопот, Преод, Трстеник, Крушица, Кнежје и Гу-
зе мед ци); Скопје, на 4 КО: (Маџари - дел, Синѓелик, 
Мирковци и Побожје); Струга, на 3 КО: (Беровец, 
Венчани и Октиси); Струмица, на 6 КО: (Моноспитово, 
Муртино, Мокрино, Мокриево, Борисово и Габрово); 
Тетово, на 2 КО: (Џепчиште и Порој) и Титов Велес, 
на 2 КО: (Чашка и Ногаевци), или вкупно на 110 КО. 

11. Реамбулација - дополнителен премер 

Ќе се врши реамбулација - дополнителен премер на 
настанатите измени на недвижностите во изминатиот 
период со што ќе се обезбеди фактичка состојба на 
недвижностите во катастарската евиденција. Ова ќе се 
врши на подрачјата каде е извршен премерот на зем-
јиштето по фотогр^метриска и класична метода во из-
минатиот период во општините: Берово, на 1 ЌО: 
(Умлена); Битола, на 3 КО: (Чарлија, Жабљани и По-
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родни); Валандово, на 3 КО: (Марвинци, Казандол и 
Терзели); Виница на 3 КО: (Лаки, Пекл,ани и Трсино); 
Гевгелија, на 3 КО: (Селемли, Гавато и Миравци); Го-
стивар, на 2 КО: (Никифорово и Леуново); Дебар, на 4 
КО: (Баланци, Бајрамовци, Горенци и Пареши); Дел-
чево, на 3 КО: (Саса, Нов Истевник и Разловци); Де-
мир Хисар, на 2 КО: (Радово и Единаковци); Кава-
дарци, на 1 КО: (Росоман); Кочани, на 3 КО: (Соко-
ларци, Врбица и Бели); Кратово на 2 КО: (Секулица и 
Татомир); Крива Паланка, на 3 КО: (Мала Црцорија, 
Голема Црцорија и Трново): Крушево, на 3 КО: (Ал-
динци, Врбоец и Подвис); Куманово на 13 КО: (Гра-
диште, Косматац, Новоселани, Зубовце, Орашец, 
Скачковци, Кучкарево, Габреш, Живиње, Колитско, 
Д'лга, Винце и Студена Бара); Неготино, на 3 КО: 
(Пепелиште, Курија и Црвени Брегови I); Прилеп, на 5 
КО: (Боротино, Веселчани, Загорани, Годивје и Коре-
ница); Пробиштип, на 4 КО: (Трооло, Лезово, Зара-
пинци и Пуздерци); Радовиш, на 1 КО: (Ин,ево); Свети 
Николе, на 6 КО: (Сопот, Преод, Трстеник, Крушица, 
Кнежје и Ѓуземелци); Скопје, на 2 КО: (Мирковци и 
Побожје); Струга, на 3 КО: (Заграчани - Нум, Мисло-
дежда и Долна Белица); Струмица, на 6 КО: (Моноспи-
тово, Муртино, Мокрино, Мокриево, Борисово и Га-
брово); Тетово, на 1 КО: (Џепчиште) и Титов Велес, на 
2 КО: (Чашка и Ногаевци), или вкупно на 82 КО. 

12. Припрема и компјутерска обработка на податоците 
од премерот 

По извршеното пресметување на површините на 
парцелите на снимените подрачја и на подрачјата на 
која е извршена реамбулација, податоците за недвиж-
ностите носителите на правата на недвижностите, ну-
меричките и описните податоци, површините, ката-
старските класи и катастарските култури на парцелите 
се внесуваат во базата на информативниот систем, се 
обработуваат за востановување на единствената еви-
денција на недвижностите и се изготвуваат пописни ли-
сти врз основа на кои ќе се врши излагање на јавен увид 
на податоците од премерот и катастарот на недвижно-
стите и утврдување на правата на недвижностите во 
следните општини: Битола, на 5 КО: (Горно Оризари, 
Долно Оризари, Лавци, Брусник и Буково); Брод Ма-
кедонски, на 1 КО: (Брод Македонски); Валандово, на 
3 КО: (Марвинци, Казандол и Терзели); Виница, на 3 
КО: (Истибања, Црн Камен и Виничка Кршла); Гевге-
лија, на на 2 КО: (Селемли и Гавато); Гостивар, на 1 
КО: (Галичник); Дебар, на 4 КО: (Баланци, Бајра-
мовци, Горенци и Пареши); Делчево, на 3 КО: (Шопје, 
Илиево и Дулица); Демир Хисар, на 2 КО: (Радово и 
Единаковци); Кавадарци, на 4 КО: (Трстеник, Шивец, 
Возарци и Росоман); Кичево, на 6 КО: (Кладник, Мало 
Црско, Големо Црско, Велмевци, Цер и Прострање); 
Кочани, на 3 КО: (Зрновци, Мородвис и Видовиште); 
Кратово, на 3 КО: (Филиповци, Туралево и Татомир); 
Крива Паланка, на 6 КО: (Тлминци, Габер, Осиче, 
Метежево, Длабочица и Баштево); Крушево, на 3 КО: 
(Селце, Белушино и Норово); Неготино, на 2 КО: (Вој-
шанци и Бистренци); Охрид, на 4 КО: (Љубаниште, 
Трпејца, Пештани и Елшани); Пробиштип, на 2 КО: 
(Ратавица и Шталковица); Радовиш, на 2 КО: (Дедино и 
Дамјан); Ресен, на 6 КО: (Јанкоец, Болно, Горно Ду-
пени, Евла, Петрино и Стипона); Свети Николе, на 6 
КО: (Орел, Долно Ѓуѓанци, Горно Ѓуѓанци, Сгрој-
манци, Мездра и Стањевци); Скопје, на 3 КО: (Кисела 
Вода П, Мирковци и Побожје); Струга, на 1 КО: 
(Франгово); Струмица, на 6 КО: (Моноспитово, Мур-
тино, Мокрино, Мокриево, Борисово и Габрово); Те-
тово, на 1 КО: (Мала Речица); Титов Велес, на 3 КО: 
(Ногаевци, Раштани ани и Отовица) и Штип, на 2 КО: 
(Долни Балван и Горни Балван), или вкупно на 87 КО. 

13. Излагање на јавен увид на податоците од премерот 
н запишување на правата на недвижностите со дополни-

телен премер 

Ќе се изврши излагање на јавен увид на податоците 
од премерот на недвижностите при што ќе се утврду-
ваат и запишуваат правата, како и товарите кои посто-
јат на снимените недвижности на подрачјето на општи-
ните: Берово, на 1 КО: (Пехчево - дел); Битола, на 5 
КО: (Горно Оризари, Долно Оризари, Лавци, Брусник 
и Буково); Брод Македонски, на 1КО: (Брод Македон-
ски - дел); Валандово, на 3 КО: (Марвинци, Казандол и 
Терзели); Виница, на 3 КО: (Истибања, Црн Камен и 
Виничка Кршла); Гевгелија, на 2 КО: (Селемли и Га-
вато); Гостивар, на 1 КО: (Галичник); Дебар, на 4 КО: 
(Баланци, Бајрамовци, Горенци и Парент); Делчево, 
на 3 КО: (Шапје, Илиево и Дулица); Демир Хисар, на 2 
КО: (Радово и Единаковци); Кавадарци, на 4 КО: 
(Трсгеник, Шивец, Возарци и Росоман); Кичево, на 6 
КО: (Кладник, Мало Црско, Големо Црско, Велмевци, 
Цер и Прострање); Кочани, на 3 КО: (Зрновци, Мород-
вис и Видовиште); Кратово, на 3 КО: (Филиповци, Ту-
ралево и Татомир); Крива Паланка, на 6 КО: 
(Тлминци, Габер, Осиче, Метежево, Длабочица и 
Баштево); Крушево, на 3 КО: (Селце, Белушино и Но-
рово); Куманово на 1 КО: (Куманово - дел); Неготино 
на 2 КО: (Војшанци и Бистренци); Охрид, на 4 КО: 
(Љубаниште, Трпејца, Пештани и Елшани); Пробиш-
тип, на 2 КО: (Ратавица и Шталковица); Радовиш, на 2 
КО: (Дедино и Дамјан); Ресен, на 6 КО: (Јанкоец, 
Болно, Горно Дупени, Евла, Петрино и Стипона); 
Свети Николе, на 6 КО: (Орел, Долно Ѓуѓанци, Горно 
Ѓуѓанци, Стројманци, Мездра и Стањевци); Скопје, на 
4 КО: (Кисела Вода - I - дел, Кисела Вода - II, Мир-
ковци и Побожје); Струга, на 1 КО: (Франгово); Стру-
мица, на 6 КО: (Моноспитово, Муртино, Мокрино, Мо-
криево, Борисово и Габрово); Тетово, на 1 КО: (Мала 
Речица); Титов Велес, на 4 КО: (Ногаевци, Раштани, 
Отовица и довршување на КО Титов Велес) и Штип, на 
2 КО: (Горни Балван и Долни Балван), или вкуцно 91 
КО. 

14. Изготвување на катастарски операти 

Ќе се изготвуваат катастарски операти на недвиж-
ностите по механографски пат за секоја катастарска 
општина посебно за премерените подрачја на општи-
ните: Берово, на 1 КО: (Пехчево); Битола, на 4 КО: 
(Горно Оризари, Долно Оризари, Лавци и Брусник); 
Брод Македонски, на 1 КО: (Пласница); Валандово, на 
3 КО: (Марвинци, Казандол и Терзели); Виница, на 3 
КО: (Истибања, Црн Камен и Виничка Кршла): Гевге-
лија, на 4 КО: (Милетково, Моин, Селемли и Гавато); 
Гостивар, на 1 КО: (Лазарополе); Дебар, на 4 КО: 
(Баланци, Бајрамовци, Горенци и Пареши); Делчево, 
на 2 КО: (Бигла и Турија); Демир Хисар, на 2 КО: 
(Радово и Единаковци); Кавадарци, на 4 КО: (Трсте-
ник, Шивец, Возарци и Росоман); Кичево, на 6 КО: 
(Кладник, Мало Црско, Големо Црско, Брждани, Ју-
дово и Видрани); Кочани, на 3 КО: (Зрновци, Мород-
вис и Видовиште); Кратово, на 3 КО: (Филиповци, Ту-
ралево и Татомир); Крива Паланка, на 6 КО: 
(Тлминци, Габер, Осиче, Метежево, Длабочица и 
Банггево); Крушево, на 3 КО: (Селце, Белушино и Но-
рово); Куманово, на 6 КО: (Орак, Облавце, Ругинце, 
Бељаковце, Речиња и Табановце); Неготино, на 2 КО: 
(Војшанци и Бистренци); Охрид, на 3 КО: (Љуба-
ниште, Трпејца и Пештани); Прилеп, на 4 КО: (Ново 
Лагово, Старо Лагово, Беровци и Галичани); Пробиш-
тип, на 2 КО: (Ратавица и Шталковица); Радовиш, на 2 
КО: (Дедино и Дамјан); Ресен, на 4 КО: (Јанкоец, 
Болно, Горно Дупени и Евла); Свети Николе, на 6 КО: 
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(Орел, Долно Гуѓанци, Горно Ѓуѓанци, Строј манди, 
Мездра и Стањевци); Скопје, на 4 КО: (Карпош, Ки-
села Вода-1, Мирковци и Побожје); Струга, на 2 КО: 
(Делагожди и Франгово); Струмица, на 3 КО: (Дабиља, 
Иловица и Секирник); Титов Велес, на 1 КО: (Титов 
Велес) и Штип, на 1 КО: (Батање) или вкупно на 90 
КО. 

Со изготвување на катастарските операти како по-
следна фаза од премерот ќе биде востановена катастар-
ска евиденција на недвижностите врз основа на преме-
рот на овие подрачја кој е извршен според Законот за 
премер, катастар и запишување на правата на недвиж-
ностите за секоја катастарска општина посебно. 

15. Репродукција на оригинали 

Ќе се изготви репродукција на изготвените ориги-
нали (планови) за премереното подрачје на општините: 
Битола, на 4 КО: (Горно Оризари, Долно Оризари, 
Лавци и Брусник), во размер 1:2500 на 21 оригинали и 
во размер 1:1000 на 46 оригинали; Брод Македонски, на 
2 КО: (Преглово и Плашица), во размер 1:1000 на 14 
оригинали; Делчево, на 1 КО: (Дулица), во размер 
1:2500 на 16 оригинали; Кавадарци, на 3 КО: (Шивец, 
Возарци и Росоман), во размер 1:1000 на 18 оригинали; 
Кочани, на 3 КО: (Зрновци, Мородвис и Видовиште), 
во размер 1:2500, на 27 оригинали и во размер 1:1000 на 
21 оригинали; Крива Паланка, на 6 КО: (Тлминци, 
Габер, Осиче, Метежево, Длабочица и Баштево), во 
размер 1:2500, на 33 оригинали; Охрид, на 3 КО: (Љуба-
ниште, Трпејца и Пештани), во размер 1:2500, на 30 
оригинали и во размер 1:1000, на 56 оригинали; Ресен, 
на 4 КО: (Јанкоец, Болно, Горно Дупени и Евла), во 
размер 1:2500, на 37 оригинали и во размер 1:1000, на 11 
оригинали; Скопје, на 2 КО: (Карпош и Кисела 
Вода-1), во размер 1:1000 на 68 оригинали и Титов Ве-
лес, на 1 КО: (Титов Велес), во размер 1:1000, на 38 
оригинали. 

Б. ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
На подрачјето на општините: Тетово, Гостивар и 

Дебар (градежниот реон на градовите: Тетово, Гости-
вар и Дебар), ќе се постават, одредат и пресметаат 
координати и коти на градска тригонометриска мрежа, 
полигонометриска мрежа и нивелманска мрежа на пре-
цизен и технички нивелман. 

На подрачјето на Општина Охрид (градежен реон на 
град Охрид) ќе се постават, одредат и пресметаат коор-
динати и коти на градска тригонометриска мрежа. 

_ В. БОНИТИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО 

Ќе се врши бонитирање на земјиштето на подрач-
јето на општините: Свети Николе, на 38 КО, на повр-
шина од 54 964 хектари; Куманово, на 16 КО, на повр-
шина од 16 196 хектари и Кратово, на 24 КО, на повр-
шина од 25 610 хектари. 

За таа цел ќе се извршат теренски и лабораториски 
анализи на земјиштето на наведените подрачја на 2 100 
педолошки профили со 6 300 почвени анализи. Врз ос-
нова на добиените резултати од теренските и лаборато-
риските анализи ќе се изготват: бонитетни карти, педо-
лошки карти, карти на ерозија, карти на водолежност -
плавност и земјоделски карти посебно за земјиштето на 
секоја катастарска општина. 

Г. ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ 
СО КОМПЈУТЕРСКО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗ-

МЕНИТЕ ВО КАТАСТАРСКИОТ ОПЕРАТ 
1. Во 1996 година ќе се врши одржување на 1 540 

катастарски општини, според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето, во следните општини, односно 

одделенија за премер и катастар во Републиката: Бе-
рово, во 11 КО (катастарски општини); Битола, во 98 
КО; Брод Македонски, во 43 КО; Валандово, во 12 КО; 
Виница, во 13 КО; Гевгелија, во 28 КО; Гостивар, во 87 
КО; Дебар, во 22 КО; Делчево, во 26 КО; Демир Хи-
сар, во 33 КО; Кавадарци, во 41 КО; Кичево, во 65 КО; 
Кочани, во 44 КО; Кратово, во 16 КО; Крива Паланка, 
во 29 КО; Крушево, во 18 КО; Куманово, во 94 КО; 
Неготино, во 26 КО; Охрид, во 49 КО; Прилеп, во НО 
КО; Пробиштип, во 34 КО; Радовиш, во 42 КО; Ресен, 
во 43 КО; Свети Николе, во 43 КО; Скопје, во 149 КО; 
Струга, во 45 КО; Струмица, во 74 КО; Тетово, во 92 
КО; Титов Велес, во 81 КО и Штип, во 72 КО. 

За 178 катастарски општини одржувањето ќе се 
врши според Законот за премер, катастар и запишу-
вање на правата на недвижностите во следните опш-
тини: Берово, во 5 КО; Битола, во 26 КО; Брод Маке-
донски, во 7 КО; Валандово, во 10 КО; Виница, во 2 
КО; Гевгел^а, во 6 КО; Дебар, во 14 КО; Делчево, во 4 
КО; Демир Хисар, во 5 КО; Кавадарци, во 5 КО; Ки-
чево, во 13 КО; Кочани, во 1 КО; Кратово, во 15 КО; 
Крива Паланка, во 22 КО; Крушево, во 6 КО; Кума-
ново, во 12 КО; Неготино, во 7 КО; Прилеп, во 2 КО; 
Пробиштип, во 1 КО; Радовиш, во 8 КО; Скопје, во 3 
КО; Струга, во 2 КО и Титов Велес во 3 КО. 

Ќе се врши спроведување на настанатите измени во 
податоците на премерот и катастарот на недвижно-
стите во катастарските операти на 1 718 катастарски 
општини во Републиката. Бројот на измените изнесува 
околу 430 ООО. 

2. Ќе се врши пресметување на катастарскиот при-
ход на земјиштето на постојните 1718 катастарски опш-
тини во Републиката. 

3. Ќе се врши пресметување и обработка на данок и 
придонеси на граѓаните кои остваруваат приход од зем-
јоделска дејност во Републиката. 

Врз основа на вкупниот катастарски приход и пода-
тоците за даночните обврзници во текот на 1996 година, 
ќе се изврши компјутерска обработка на облогот на 
даноците и придонесите на граѓаните од земјоделска 
дејност. Обработката на облогот ќе се дистрибуира во 
следните излезни листи: решенија за даночни обврз-
ници, облагателни листи, азбучни прегледи на даноч-
ните обврзници, рекапитулација по катастарски опш-
тини и друга документација. 

Компјутерската обработка ќе се изврши во 27 опш-
тини, односно на подрачните единици на Министер-
ството за финансии: Берово, со 8 876 даночни обврз-
ници; Брод Македонски, со 6 685 даночни обврзници; 
Валандово, со 3 630 даночни обврзници; Виница, со 4 
951 даночни обврзници; Дебар, со 4 492 даночни обврз-
ници; Делчево, со 8 284 даночни обврзници; Демир Хи-
сар, со 5 523 даночни обврзници; Гевгелија, со 9 194 
даночни обврзници; Гостивар, со 14 115 даночни обврз-
ници; Кавадарци, со 15 750 даночни обврзници; Кичево, 
со 16 121 даночни обврзници; Кочани, со 11140 даночни 
обврзници; Кратово, со 5 056 даночни обврзници; Кру-
шево, со 3 134 даночни обврзници; Куманово, со 32 163 
даночни обврзници; Охрид, со 19 486 даночни обврз-
ници; Крива Паланка, со 8 889 даночни обврзници; 
Пробиштип, со 4 956 даночни обврзници; Радовиш, со 9 
646 даночни обврзници; Ресен, со 8 334 даночни обврз-
ници; Неготино, со 6 055 даночни обврзници; Скопје, со 
54 069 даночни обврзници; Свети Николе, со 8 859 да-
ночни обврзници; Струга, со 15 436 даночни обврзници; 
Тетово, со 28 465 даночни обврзници; Титов Велес, со 
14 592 даночни обврзници и Штип, со 9 167 даночни 
обврзгаци, или вкупно 336 968 даночни обврзници по 
основ на земјоделска дејност. 
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IV 
Ѓ. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

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

III 
Д. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА 

За извршување на работите од оваа Програма се 
обезбедуваат средства од Републичкиот буџет: 

- трошоци за премер во износ од 96.248.400 денари и 
- за опрема 43.847.800 денари. 
Висината на средствата од став 1 на оваа глава се 

утврдени според трошоците на премерот и катастарот 
на недвижностите во месец декември 1995 година. 

П Р Е Г Л Е Д 
НА СРЕДСТВА ПО ВИДОВИ И ЕДИНЕЧНА ЦЕНА НА ОПРЕМАТА ПРЕДВИДЕНА ЗА НАБАВКА СО 

ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ВО 1996 ГОДИНА 

Бр. 23-2862/1 
22 декември 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Ред. 
бр. 

ВИД НА СРЕДСТВА 
(геодетски инструменти) 

Количина Цена во 
ДЕМ. 

Вкупно износ 
во ДЕМ. 

Износ на ДЕМ 
01.09.1995 г. 
1 ДЕМ=27,10 

ден. 

ВКУПЕН 
ИЗНОС ВО 

ДЕНАРИ 

1. 

Аутограф-инструмент за регистра-
ција, картиран^ на детал во хори-
зонтална и вертикална претстава 2 554.000 1.108.000 27,10 30.026.800.00 

2. 

Дистомати со инструмент Т-2 ге-
одетски инструменти за мерење 
хоризонтални, вертикални агли со 
електронско читање на должини 6 45.000 270.000 27 ДО 7.317.000.00 

3. 

Хоризонтален плотер за диги-
тално картирање и изготвување на 
геодетски планови 1 30.000 30.000 27,10 813.000.00 

4. 

Трансмарк - ласерско регистри-
рање на геодетски точки на дија-
филмови добиени од авионското 
снимање на недвижностите 1 30.000 30.000 27,10 813.000.00 

5. Теренски возила 15 12.000 180.000 27,10 4.878.000.00 

В К У П Н О : 1.618.000 27,10 43.847.800.00 
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13. 
Врз основа на член 11 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 70/94 и 62/95), министерот 
за труд и социјална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ, СОСТА-
ВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКИТЕ И ДОСТАВУВАЊЕ 
НА ТИЕ ПРЕСМЕТКИ ДО ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН 

ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на утврдување на изно-
сот на средствата за исплата на плати, составување на 
пресметките и доставување на тие пресметки до Заво-
дот за платен промет („Службен весник на РМ“, бр. 1/ 
95) во членот 1, став 1, по зборовите „јануари 1995 
година“ се додаваат зборовите „односно јануари 1996 
година“, а по зборот „година“ се додаваат зборовите 
„односно МП-Пресметка на средства за исплата на 
плати за месец 1996 година“. 

Образецот од став 1 на овој член е составен дел на 
овој правилник. 

Во ставот 2 во третиот ред по зборовите „декември 
1994 година“ се додаваат зборовите „односно декември 
1995 година“, а во четвртиот ред по зборовите „1995 
година“ се додаваат зборовите „односно 1996 година“. 

Во ставот 2 точка 1, во деветтиот ред по зборовите 
„и натаму“ се додаваат зборовите „односно за месец 
јануари 1996 година и натаму“. 

Во ставот 2 точка 2 по зборовите „декември 1994 
година“ се додаваат зборовите „односно декември 1995 
година“. 

Во ставот 2 точка 3 по зборовите Јануари 1995 годи-
на“ се додаваат зборовите „односно јануари 1996 годи-
на“. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-

^ “ Бр. 10-24/1 Министер 
3 јануари 19% година за труд и социјална политика, 

Скопје Илјаз Сабриу, с.р. 
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ОБРАЗЕЦ МИ 

(назив и седиште на правното лице) 
ПРЕСМЕТКА 

на средства за исплата на плати за месец 1996 
година 

(во денари) 

Р. бр. Елементи на основа на кои се 
утврдува износот на средства 

за исплата на платите 

Ознака 
за АОП 

Износ 

1 2 3 4 

1. Право на нето плата по работник 
за претходниот месец 

2. Просечно исплатена нето плата 
по работник во стопанството за 
месец декември 1995 бодина 

3. 75% од просечно исплатената 
нето плата по работник во сто-
панството за месец декември 1995 
година (ред.бр. 2x75:100) 

4. Износ на разлика помеѓу ред.бр. 
3 и ред.бр. 1 

5. 80% од износот на разликата 
искажана на ред, бр. 4 (ред.бр. 
4x80:100) 

6. Просечна месечна нето плата по 
работник (ред.бр.1+ред.бр.5) 

7. Зголемување на нето платата со 
стапката на пораст на трошоците 
на живот (ред.бр. 1 или ред.бр. 6 
х објавената стапка на по-
раст: 100) 

8. Нето плата по работник за месе-
цот (ред.бр.1+ред.бр.7 или 
ред.бр.6+ред.бр.7) 

9. Просечен број на работници за 
месецот за кој се врши исплатата 

10. Нето плата за месецот (ред. 
бр.8хред.бр.9) 

11. 90% од нето платите за месецот 
(ред. бр. 10 х90:100) 

12. Нето плати за месецот според ос-
новицата за пресметување на да-
ноци и придонеси од плата (осно-
вица х ред.бр.9) 

13. Исплатена нето плата за месецот 
(ред. бр. 13 < или еднакво на реден 
број 10 односно ред.бр. 11 но не 
помалку од ред.бр. 12) 

14. Исплатен дел на нето плата со 
поднесената пресметка (ред.бр. 
14 = или < од ред.бр. 13) 

15. Помалку исплатени нето плати 
за месецот (ред.бр. 10-ред.бр. 13 
односно ред.бр. 11 - ред.бр. 13) 

Пресметката ја составил, Раководител, 

ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА 
1-

Врз основа на член 104 од Статутот на ЈП „Електро-
стопанство на Македонија“ - Скопје и член 13 од Опш-
тите услови за испорака на електрична енергија (р1. 
весник на СРМ бр. 38/84 и 50/88), Управниот одбор на 
седницата одржана на 28.ХП.1995 година ја донесе след-
ната 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ШТО МУ СЕ ПРЕ-
ДИЗВИКАНИ НА ЈП „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 
НА МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ СО ПРИКЛУ-
ЧУВАЊЕ НА ТРОШИЛАТА НА НОВИТЕ ПОТРО-
ШУВАЧИ, ОДНОСНО СО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
ПРИКЛУЧНАТА МОЌНОСТ НА ПОСТОЈНИТЕ 

ПОТРОШУВАЧИ 

1. Со оваа одлука се определува висината на надоме-
стокот на трошоците што му се предизвикани на ЈП 
„Електростопанство на Македонија“ - Скопје (во ната-
мошниот текст: Испорачател), со приклучување на 
трошилата на новите потрошувачи, односно со зголе-
мување на приклучната моќност на постојните потро-
шувачи (во натамошниот текст: надоместок). 

2. Со надоместокот од оваа одлука опфатен е дел од 
трошоците што му се предизвикани на Испорачателот 
со приклучување на трошилата на новите потрошу-
вачи, односно со зголемување на приклучната моќност 
на постојните потрошувачи од 110 кW напонско ниво до 
местото на приклучувањето определено со електро-
енергетската согласност. 

3. Висината на надоместокот за приклучување на 1 
кW едновремен ангажирана моќност на дистрибутив-
ната мрежа, во зависност од местото на приклучување 
и неговото напонско ниво се определува: 
Место и напонско ниво на приклучување Цена (ден/к\У) 

- На ТС 110/х од 10,20 или 35 кУ ќелија 1260 
- На ТС 35/10 од 10 кУ ќелија 1260 
- На 10 кУ мрежа 2069 
- На 0,4 KV осигурачи од ТС 10(20)/0,4 кУ 4492 
- На 0,4 кУ мрежа 7684 

4. На потрошувачите на низок напон од категори-
јата „домаќинство“, во зависност од мерното место, им 
се пресметува надоместок за: 

-1.5 KW едновремена ангажирана моќност кога мер-
ното место е со еднофазно броило 10/40 А и главни 
осигурани до 35 А. 

-3.5 kW едновремена ангажирана моќност кога мер-
ното место е со трофазно броило 10/40 А и главни 
осигурани до 35 А. 

- 7 KW едновремена ангажирана моќност кога мер-
ното место е со трофазно броило 10/63 А и главни 
осигурани до 63 А. 

Надоместокот од оваа точка се наплатува и во слу-
чаи на формирање на ново мерно место (одвојување, 
доградба, надградба и сл.) по барање на постојниот 
потрошувач. 

5. На потрошувачите на низок напон од категори-
јата „останата потрошувачка“ им се пресметува надо-
месток според едновремената ангажирана моќност 
определена со проектот изработен и оверен од овла-
стена организација, но не помалку од: 

- 2 KW едновремена ангажирана моќност кога мер-
ното место е со еднофазно броило 10/40 А и главни 
осигурачи до 35 А. 

- 4 KW едновремена ангажирана моќност кога мер-
ното место е со трофазно броило 10/40 А и главни 
осигурачи до 35 А. 

6. Во случај на промена на категоријата на потрошу-
вачка (од станбен во деловен простор и обратно) со 
формирање на ново мерно место, на потрошувачот му 
се пресметува надоместокот определен со оваа одлука 
за соодветната категорија на потрошувачка. 

7. Во случаи на промена на броилото (од еднофазно 
во трофазно и од трофазно 40 А во трофазно 63 А), 
освен кај потрошувачите од категоријата „домаќин-
ство“, потрошувачот ја плаќа разликата помеѓу надо-

Стр. 12-Бр. 1 
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местоците за броилата определени во точка 5 од оваа 
одлука. 

8. На потрошувачите на висок напон надоместокот 
им се пресметува според едновремено ангажираната 
моќност определена со проектот изработен и оверен од 
овластена организација. 

9. На потрошувачите не им се пресметува надоме-
сток во случаи: 

- на промена на броилото кај потрошувачите од 
категоријата „домаќинство“; 

- на промена на категоријата на потрошувачка (од 
станбен во деловен простор и обратно), кога не се фор-
мира ново мерно место и не се зголемува постојната 
ангажирана моќност; 

- кога потрошувачот се вселува во нови простории 
поради рушење на старите, или кога преместува дел од 
инсталираните капацитети во други простории, а при 
тоа не ја зголемува едновремената ангажирана мо-
ќност; 

- кога потрошувачот се вселува во претходно при-
клучени деловни простории, ако при тоа не го менува 
мерниот уред од претходниот потрошувач; 

- на потрошувачи кои се приклучуваат на електро-
енергетскиот систем согласно Програмата за електри-
фикација на неелектрифицирани села; 

- на привремено приклучување на градилишта за 
изградба на објекти за кои е издадена електроенергет-
ска согласност; 

- кога се приклучуваат заеднички уреди во станбени 
згради (лифтови, топлотен потстаница хидрофори, 
машини за перење и сушење и сл.); 

- на приклучување на скривници, уреди за трево-
жење и други слични уреди; 

- на приклучување на амбасади, конзуларни прет-
ставништва и претставништва на меѓународни органи-
зации; 

- на приклучување на повремени потрошувачи (цир-
кус^ рингишпили, фрижидери за сладолед, јавни мани-
фестации и сл.). 

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

УО бр. 02-5845/13/5 
28 декември 1995 година 

Скопје Претседател, 
дипл. екк. Силјан Мицевски с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак по 

тужбата на тужителот Санда Митева од Скопје со стан 
на бул. „АВНОЈ“ бр. 70/29 према тужениот Зоран Бо-
жинов од Скопје со времен престој во САД со непоз-
ната адреса. Вредност неопределена. 

За привремен застапник на тужениот е поставен ад-
вокат Колева Вера од Скопје со решение на Меѓуопш-
тинскиот Центар за социјални работи на град Скопје 
број 3011-2377 од 04.IХ.1995 година, кој ќе го застапува 
тужениот до негово јавување во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, II П.бр.1140/ 
95 (11) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 

Срег. бр. 145/95, на регистарска влошка бр. 1-57549-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар основањето на Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги на големо и 

мало ,,НАТАША КОМЕРЦ-С" Д. о. о. експорт-импорт 
населено место Илинден ул. „Гоце Делчев“ бр. 47-6 
Скопје. 

Основач: е Наташа Атанасовска, претпријатието е 
оснивано со Акт за оснивање бр. 01-01 од 09.01.1995 г. 

Дејности:012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 
012820, 012830, 012909, 013041, 013042, 020110, 020140, 
060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
110202, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 07р225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080122, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090172, 110109, 110303, 110309, 
110909, амбулантен продажба на мешовити стоки, от-
куп на сирова кожа, сточарски и земјоделски произ-
води, зеленчук, овошје, добиток, јагниња, свињи, жи-
вина, волна, јајца, цвеќиња, шумски плодови, лековити 
билки, печурки, полжави, желки, водоземци, трупци, 
семиња, фиданки, стара хартија, индустриски отпадоци 
и др. 070310, 070320, застапување странски фирми и 
реекспорт, посредување во надворешно трговскиот 
промет, комисиони работи, консигнациони работи, 
услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуна-
родна шпедиција, услуги на меѓународна шпедиција, 
угостителски и туристички услуги, агенциски услуги во 
транспортот, меѓународни сообраќајно агенциски ра-
боти, туристички услуги во странство, слободни царин-
ски продавници-фришопи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
3444/95. (13412) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9293/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-34100-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста и промената на дејноста на 
Претпријатието за внатрешно-надворешна трговија на големо и мало, 
производство, услуги и инженеринг „БОКС“ со потполна одговорност 
ул. „Поток Серава“ бр. 41, Куманово. 

'Промената на лице овластено за застапување: Да се брише досега-
шниот директор на претпријатието Тасевски Бобан а се запишува Ан-
ѓеловиќ Сузана - директор без ограничувања. 

Проширување на дејноста во надворешен трговски промет: посре-
дување, застапување и консигнациони работи во надворешно-тргов-
скиот промет, малограничен промет со соседните земји, комисиона 
продажба, продажба на стоки во посебни царински продавници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9293/95. (9889) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2232/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-33166-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на мало и големо 
увоз-извоз „МАВРОВО-КОМПАНИ“ ц.о. ул. „Браќа Ѓиноски" бр. 
296, Гостивар. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-01 од 
21 03 1993 год . а основач е Дамјанова Снежана од Гостивар 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222 , 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110303 ,110909, 070310, 
070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските со трети лица одговара со 
целиот свој имот. 

Директор без ограничување, како и застапник во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е лицето Дамјаноска Снежана. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2232/95. (10059) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8414/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-63610-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието во мешовита сопственост за 
трговија и услуги „БИЉ-БАС" Д .О.О, извоз-увоз бул. „Јане Сандан-
ски“ бр. 116/2-18, Скопје. 

Претпријатието е основано со договор за основање од 15.6.1995 
год. а основачи се: Лазовска Билјана од Скопје м. бр. 220394455037 и 
Касим Мребут од Багдат Ирак со пасош бр. м. 0581188. 

Дејности: 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 07025, 070126, 070127, 070126, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070213, 070124, 070220, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 080121, 080122, 080129, 110301, 110302, 110309, 110909, 070310, 
070320, застапување и посредување во промет„ со стоки и услуги, кон-
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сигнадија, реекспорт, меѓународ. транспорт со стоки и патници, меѓу-
народ. шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, 
Грција и Албанија. 

Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

трговски промет е Лазовска Билјана - директор со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8414/95. (993р) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9423/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-63497-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „В ПОИ-
ТА“ д.о.о. ул. „Васил Главинов“ бр. 16, Скопје. 

Основачи Сандра Тодоровска, со средства: 13.000,00 ден. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 

070123, Р70124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070215 , 07022, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 
080201, 080202, 110303, 110309, 070310, 070320, реекспорт. 

Неограничено овластување. Целосна одговорност. 
Овластено лице за внатрешен промет: Сандра Тодоровска дирек-

тор со неограничена одговорност. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9423/95. (9940) 

Окружниот стопански суд во Скопје^ со решението Срег. бр. 
10096/95 на регистарска влошка бр. 1-63814-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и запишувањето 
право за вршење на работи во надворешнот промет на Претпријатие-
то за производство, трговија, шпедитерски, угостителски и други услу-
ги „СВЕ-МИР НО“ ц.о. експорт-импрот ул. „Петар Дељан“ бр. 5/1-20, 
Скопје. 

Основач: Светлана Симјановска од Скопје. 
Дејности: 013110, 013021, 013022, 013030, 013041. 013042, 013050, 

013071, 013072, 013073, 013074 , 013091, 013099, 013111, 013113, 013114, 
013115 , 013119, 013121, 013122, 013200, 013400, 060501, 060502, 060503, 
060601, 060602 , 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211 , 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070221, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080111, 080112 , 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090171, 090172, 090179, 090201, 090202, 090209, 
110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 110909,070310, 
070320. 

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

% За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со целокупниот СВОЈ имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Светла-
на Симјаноска - директор, без ограничувана. Во надворешниот про-
мет претпријатието ќе го застапува Светлана Симјановска - директор, 
без ограничување и Мирослав Симјановски, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10096/95. (9941) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10327/95, на регистарска влошка бр. 1-41547-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар припојувањето на Претпријатието за трговија на голе-
мо и мало „МИНАС-ПРОМЕТ" д.о.о. извоз-увоз ул. „Горче Петров“ 
бр. 34, Скопје. 

Се запишува припојување на претпријатието за трговија на големо 
и мало „МИНАС“ ц.ог увоз-извоз ул. „Радован Цониќ“ бр. 28 со рег. 
влошка 1-12396-0-0-0 Тетово кон претпријатието за трговија на големо 
и мало „МИНАС-ПРОМЕТ" д.о.о. извоз-увоз ул. „Горче Петров“ бр. 
34, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10327/95. (9942) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8609/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-63272-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на 
работење во надворешен промет на Претпријатието за производство, 
трговија на големо и мало и угостителство „МОДА МЕШКОВ“ д.о.о. 
увоз-извоз ул. „Алексо Демниев“ бр. 9, Титов Велес. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 09.06. 1995 
год., а основачи се Симеон Мешков и Жан Мешков од Титов Велес. 

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012621, 012622, 012623, 
012699, 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, 
080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 
080201, 080202. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно 
трговскиот промет е Симеон Мешков, е.д. директор без ограничува-
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8609/95. (10045) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9453/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-63914-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во мешовита сопственост како друштво со огра-
ничена одговорност Претпријатието за производство и трговија „МК-

ДОЈЧЕ КООПЕРЕЈШН" Д.О.О, експорт-импорт ул. „Илинден“ 80, 
Скопје. 

Основачи домашни: Влатко Грижоски од Прилеп, Исеин Крлиу 
од Скопје, странски основачи: Сандроцк Мицхаел и Еиселе Јурген 
Конрад и двајцата од Германија. 

Дејности: 011390, 011430, 011710, 011721, 011724, 011729, 011791, 
050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 110303, 110309, 110909, 110901, 110901, 110902, 070310, 
070320, застапништво и посредништво во прометот на стоки, реек-
спорт. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието е Влатко Гри-
жоски, е.д. директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9453/95. (10046) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10305/95, на регистарска влошка бр. 1-6з900-0-(м), го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување 
право за вршење работи во надворешно трговското работење на 
Трговското претпријатие „КОМПАНИЈА ФАТМИР КОМЕРЦ“ д.о.о. 
увоз-извоз ул. „Бертланд Расел“ бр. 45, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање-од 17.08. 1995 год., 
а основач е Летка Шерифи 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, 
110301, 110303, 110304, 110309, 110909, 060501, 060502, 060503, 080190, 
070310, 070320, застапување на странски фирми, реекспорт, комисиони 
работи во областа на прометот, консигнациона продажба, меѓународ-
на шпедиција, посредување вр надворешно трговскиот промет, превоз 
на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, малограни-
чен гјромет со Бугарија, Грција и Албанија. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешното 
и надворешното трговско работење е Летка Шерифи, директор без 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 10305/95. 
(10047) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10323/95, на регистарска влошка бр. 1-63905-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување 
право за вршење работи во надворешно трговскиот промет на Тргов-
ско претпријатие „ЈУЛХАН КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Лука 
Геров-8" ор. 2, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 17.08. 1995 год., 
а основач е Рамадан Емини 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, 
110301. 110303. 110304, 110309, 110909, 060501, 060502 , 060503, 080190, 
070310, 070320, застапување на странски фирми, реекспорт, комисиони 
работи во областа на прометот, консигнациона продажба, меѓународ-
на шпедиција, посредување во надворешно трговскиот промет, превоз 
на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, малограни-
чен промет со Бугарија, Грција и Албанија. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешното 
и надворешното работена е Рамадан Емини, директор без ограничува-
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10323/95. 
(10048) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9632/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-25086-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице за застапување на Претпријатието за прои-
зводство, трговија на големо и мало „МЕТАЛКОВ" увоз-извоз ц.о. 
ул. „Видое Смилевски-Бато" бр. 13/2-1, Скопје. 

Од претпријатието истапуваа основачот Драган Полизовски, од 
Скопје на 31-07.1995 г. а пристапува нов основач Љубица Полизовска 
од Скопје на 31.07.1995 г. 

Се брише досегашниот застпаник Драган Полизовски - директор 
со неограничени овластувања,'се запишува нов застапник Љубица По-
лизовска - директор - неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. бр! 9632/95. (100'99) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11901/95', на регистарска влошка бр. 1-46135-0-0-0 ја запиша во“ суд-
скиот регистар промената на седиште, лице овластено за застапување 
во внатрешен и надворешно-трговскиот промет и проширување на деј-
ност во внатрешниот промет на Претпријатието за производство, 
трговија и услуги „ПУЛСАР" ц.о. увоз-извоз, ул. „Прашка“ бр. 82, 
Скопје. 

Претпријатие за производство, трговија и услуги „ПУЈ1САР" ц.о. 
увоз-извоз, ул. „Прашка“ бр. 82, Скопје се менува седиштето и во 
иднина ќе гласи: ул. „Огњан Прица“ б.б. Се проширува дејноста во 
внатрешен промет 060601, 060602, 020311. Се менува лицето овластено 
за застапување во внатрешен и надворешен промет. 

Се брише Киро Гочков, директор без ограничување. 
Се запишува: Жизела Манчева, директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11901/95 

(11425) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 347/ 
93, на регистарска влошка бр. 1-39456-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и мало, 
производство и услуги „СИНКОМ" ц.о. увоз-извоз, ул. „Милан Зе-
чар“ 12/9, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 03.12.1993 год. 
а основач е Петковиќ Владимир од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070214 , 070219, 070221, 070222 , 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 090140, 090150, 090160, 
090181, 090189, 110303, 110309, 110903, 110909, 060502, 060503, 070213, 
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 одгова-
ра со ситс средства со кои располага. 

Претпријатието го застапува во внатрешниот и надворешниот 
промет, директор Петковиќ Владимир од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 347/95. (11426) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11696/9Ѕ, на регистарска влошка бр. 1-16461-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за услу-
ги и трговија на големо и мало „АС-ИДЕАЛ" д.о.о. експорт-импорт, 
бул. „АВНОЈ“ 14/2-7, Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 013021, 013022, 
013072, 013073, 013121, 110109. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11696/95. 
(11409) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11354/95, на регистарска влошка бр. 1-19215-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста во надворешен промет на 
Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „ДАЛМАЦИЈА-
ВИНО-кОМЕРЦ" Д . О . О . ул. „12 Македонска бригада“ б.б., Скопје. 

Се проширува дејноста во надворешен промет: продажба на уво-
зна стока од консигнационо складиште, реекспорт, компензациони и 
бартер работи, услуги на контрола на квалитет и квантитет на стоки 
при извозот и увозот, малограничен промет со соседните земји на РМ, 
комисиони работи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11354/95. 
(11410) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9722/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-6857-0-0-0 го запиша во судскиот реги-
стар организирањето на претпријатието во општествена сопственост 
за превоз на стока „МАКТРАНС" ц.о. увоз-извоз, ул. „810" бр. З-а, 
Скопје. 

Се запишува: организирање на претпријатие во општествена соп-
ственост за превоз на стока „МАКТРАНС" ц.о. увоз-извоз, ул. „810" 
бр. З-а, како Акционерско друштво за превоз на стока „МАКТРАНС 
ц.о. увоз-извоз, ул. „810" бр. З-а, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9722/95. (11411) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11729/95, на регистарска влошка бр. 1-64746-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар „УСЌАНА Р.Б." Д . О . О , за производство, промет и ус-
луги, увоз-извоз, с. Трапчин Дол, Кичево. 

Дејности: 011231, 011232, 011315, 011390, 011521, 011527, 011941, 
011949, 012310, 012321, 012322 , 012323, 012324 , 012421, 012429, 012611, 
012613, 012614, 012615, 012622, 012699, 012810, 012820, 013021, 013121, 
013400, 013909, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, откуп на земјо-
делски производи, печурки, шумски плодови и водоземци, 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, 
Н070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, застапување на стран-
ски лица во Македонија, работи за посредување во надворешниот 
трговски промет, увоз-извоз на странски стоки и услуги во малогра-
ничниот промет со соседните з е м Ј И , Бугарија, Албанија, реекспорт, 
консигнација, меѓународен транспорт на стоки и услуги, туристичко-

агенциски услуги, шпедиција, завршни и занаетчиски работи во гра-
дежништвото, 080190, 080201, 080202, 090160, 090172, 090179, 090181, 
090189, 090209, 110302, 110303, 110309, 110404, 110903, 110905, 110909. 

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

Лице овластено за застапување во надврешниот трговски промет 
е Ремзи Нуредини в.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11729/95. ^ ^ ^ ^ ^ 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10240/95, на регистарска влошка 1-64361-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар осно,вањето во приватна сопственост на Трговско претприја-
тие „МУЈКИЌ КОМЕРЦ-95" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Петре Георгиев“ 
бр. 93, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 17.08.1995 год. 
а основач е Умихана Ѓерлек од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070128, 070129, 070152, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213 , 070214, 070219 , 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, , 
070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110301, 110303, 
110304, 110309, 110909, 060501, 060502, 060503, 070310, 070320, застапу-
вање на странски фирми и реекспорт, комисиони работи во областа^ 
на прометот, консигнациона продажба, меѓународна шпедиција, по-
средување во надворешно-трговскиот промет, превоз на стоки и пат-
ници во меѓународниот друмски сообраќај, малограничен промет со 
Бугарија, Грција и Албанија. 

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

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

Лице овластено -за застапување во внатрешното и надворешното 
трговско работење е Умихана Герлек. директор со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10240/95. л 

(1046) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението? Срег. бр. 
10908/95, на регистарска влошка 1-11869-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на Претпријатието за промет, услуги и авто-
школа „ЕУРО-АЗИЈА С“. Д . О . О , експорт-импорт, ул. „Кочо Рацин“ 
бр. 22, Скопје. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 080114, 080112, 
090171, 110301/110620, 110903, 110909. 

Се проширува дејноста во надворешен промет со: малограничен 
промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, инвестициони работи во 
странство, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот 
сообраќај, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, туристички ра-
боти со странство, организирање на меѓународни саеми и изложби, 
фри-шопови. 

Од Окружниот стопански СУД ВО Скопје, Срег. бр. 10908/95. 
(10747) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10658/95, на регистарска влошка 1-10705-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за увоз-извоз, 
трговија на големо и мало и изведување на градежни-градежно занат-
ски работи „ТРГО-ИНЖЕЊЕРИНГ" ц.о. ул. „Мито Хаџивасилев" бр. 
26, кула 8, Скопје. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 050100, 050201, 
050202, 050203 , 070121, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070260, 080122, 080123, 090201, 090202, 090209, 
110109, 110301, 110909, 120420. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр, 1065^/95. 
(10748) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10605/95, на регистарска влошка 1-17745-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување во%натрешен и 
надворешен трговски промет на Трговското претпријатие „ПРО-
ФЕКС" ц.о. експорт-импорт, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 67, Скопје. 

Трговско претпријатие „ПРОФЕКС" ц.о. експорт-импорт, ул. 
„Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 67, Скопје, промена на лице овластено за застапу-
вање во внатрешен и надворешен трговски промет. 

Се брише Давидовски Авакум, в.д. директор без ограничување. 
Се запишува: Давидовска Катерина, директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10605/95. 

(10749) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10932/95, на регистарска влошка 1-55253-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производ-
ство и трговија ,.МАРТИН ПРОМ" Д . О . О , експорт-импорт, с. Визбего-
во, Скопје. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 012410, 012421, 
012429. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10932/95. 
(10750) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10978/95, на регистарска влошка 1-24056-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на основач на Претпријатието за производство, 
сообракај, угостителство, туризам, услуги и трговија на големо и мало 
„КОКО ЕЛ КОМПАНИ“ Д.О.О. 

Од Претпријатие за производство, сообраќај, угостителство и ту-
ризам услуги и трговија на големо и мало „КОКО ЕЛ КОМПАНИ“ 
Д.О.О, УВОЗ-ИЗВОЗ, ул. „П. Јанчевски" бр. 5, Тетово, со одлука од 
18.09.1995 год,, истапува Стефаноски Влатко од Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10978/95. 
(11102) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11023/95, на регистарска влошка 1-64410-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието за интелектуални и книговод-
ствени услуги, промет, производство и превоз „ИКРЕ САН“ ц.о. екс-
порт-импорт, с. Здуње, Гостивар. 

Скратено име на претпријатието: Претпријатие „ИКРЕ-САН" 
д.о. експорт-импорт, с. Здуње, Гостивар. 

Дејности: 011041, 011929, 020100, 020121, 020140, 020201, 020202, 
050100, 050202, 050209, 050302 , 060201, 060301, 060401, 060501, 060502, 
060503, 060601, 060602, 030003 , 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070260, 080111, 
080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122 , 08013, 080109, 080190, 
080201, 080202 , 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 690181, 
090132, 090133 , 090140, 090171, 090172, 090179, 012703, 090181, 090182, 
090202, 090209, 100101, 100103, 100320, 110109, 110302, 110303, 110611, 
110612, 110620, 110903, 110905, 110909, 012321, 012322, 012201, 012111, 
012001, 012002, 070310, 070320, комисионо и консигнационо работење, 
застапување на странски фирми и вршење на реекспорт, малограни-
чен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, извршува-
ње на угостителски, туристички и сообраќајни работи во странство, 
половни возила, делови и опрема, изведување на градежни работи од 
ниско и високоградба во странство, нафта и нафтени деривати, плин 
за домашни потреби, возила, делови и опрема, керамички, инстала-
циони и санитарни производи, прибор: за спорт, рекреација и спорт-
ски риболов со прибор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11023/95. 
(11103) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр. 9438/ 
95, на регистарска влошка 1-49864-0-0-0 го запиша во судскиот реги-
стар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство, 
трговија и услуги „ЕУРО-ПАН" ц.о. е ќепрот-импорт, ул. „Октомври-
ска револуција“ бр. 56, Куманово. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 110903, 110909, 
090202, 090209, 020201, 110109. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9488/95. (11104) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7639/ 
95, на регистарска влошка 1-62539-0-0-0 го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за трговија, транспорт и услуги 
„ИГеН-КОМПАНИ" ц.о. експорт-импорт, ул. „И. Р. Лола“ бр. 20, 
Тетово. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01, од 
03.05.1995 год., а основач е Имерзеди Етеми од Тетово. 

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 110309, 110909, 110109, 120363, 110903, 110905, 020110, 

030003 060501, 060502, 060503 , 080201, 080202 , 080190, 013073 013099, 
0703, 070310, 070320. 

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

Во правниот промет, претпријатието одговара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-

трговскиот прмет е Имерзеди Етеми, директор без ограничвуање. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7639/95. (11105) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11455/95 на регистарска влошка бр. 1-64640-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и запишувањето 
право за вршење работи во надворешно трговскиот промет на Прет-
пријатието за трговија, транспорт и услуги „АЛДИ-М" Д.О.О, експорт-
импорт, Зелен Пазар Чаир - Скопје 

Претпријатието е основано со акт за основање од 3.10.1995 год. а 
основач е Петковски Милче од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 071023, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 071032, 
070140, 070150, 070211, 070212 , 072013, 070214, 070219, 070230, 070240, 
070250, 070260, 110301, 110303, 110304, 110309, 110909, 060501, 060502, 
060503, 060601, 060602 , 080190, 070310, 070320, застапување на стран-
ски фирми и реекспорт, комисиони работи во областа на прометот, 
консигнациона продажба, меѓународна шпедиција, посредување во на-
дворешно трговскиот промет, превоз на стоки и патници во меѓуна-
родниот друмски сообраќај, малограничен промет со Бугарија, Грција 
и Албанија'. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното 
трговско работење е Петковски Милче - директор со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11455/95. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9319/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-482-0-0-0 ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лице овластено за застапување на Акционерското 
друштво во мешовита сопственост „МАКЕДОНИЈА ФИЛМ“ АД со 
ПО, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Марко Ковачевски, директор 
без ограничување, а се запишува Стефан Стојковски, в.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9319/95. (11327) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11187/95 на регистарска влошка бр. 1-64631-0-0Ч) го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и за-
пишување право на работа во надворешно трговскиот промет Прет-
пријатието за трговија и услуги „АПЕЛ 95" увоз-извоз ул. „Алекса 
Дундиќ“ бр. 55-а, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 22.08. 
1995 год., а основачи се Гогова Весна и Гогов Никола од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 700113, 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, 072050, 070260, 090209, 110109, 
110309, 110909, откуп на сурова кожа, сточарски и земјоделски прои-
зводи, зеленчук, овошје, добиток, свињи, Јагниња, животни, риба, 
волна, јајца, шумски плодови, лековити билки, семиња, фиданки, пол-
жави, желки, печурки, водоземци, стара хартија, индустриски отпадо-
ци и др. 070310, 070320, застапување странски фирми и реекспорт, 
посредување во надворешно трговскиот промет, комисиони работи, 
консигнациони работи, слободни царински продавници - фришопови. 

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

За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието 
одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен про-
мет е Гогова Весна - директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11187/95. 
(11328) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11311/95 на регистарска влошка бр. 1-64662-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, Про-
мет на големо и мало, занаетчиство и угостителство „ЗА-МА" д.о.о. 
извоз-увоз ул. „Ратко Митровиќ“ бр. 153, Скопје. 

Основачи се: МариЈа Георгиевска и Загорка Трајковска од Скопје. 
Директор е Марија Георгиевска со целосна одговорност и неогра-

ничени овластувања. 
Во внатрешно и надворешнотрговскиот промет овластено лице за 

застапување е директорот со неограничени овластувања. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070120, 070121, 070122, 

070123, 070124, 070125 , 070126, 070129, 070130, 070140, 070200, 070210, 
070212, 070213, 070231, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080190, 080201, 080202, 012429, 012611, 012614, 012623, 013099, 090139, 
090140, 090171, 090181, 090202 , 090209, 013500, 011390, 013072, 050301, 
050302, 110404, 110403 , 060502 , 060601, 110309, 110109, 110302, 110303, 
110903, 110905, 110909, 070310, 070320, консигнација, комисион, реек-
спорт. 

Од Окружниот стопански СУД ВО Скопје, Срег. бр. 11311/95. 
(11329) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11534/95 на регистарска влошка бр. 1-3/990-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен промет на 
Претпријатието за промет „ДОЛАР“ ц.о. увоз-извоз ул. „Белградска“ 
бр. 24, Скопје. 

Дејности: 060501, 060502, 060601, 060602, 0800112, 080121, 081023, 
080190, 080201, 080202 , 090209, консигнација, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, меѓународна шпедиција, туристички работи со 
странство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11534/95. 
(11345) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9460/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-63974-0-0-0 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Претпријатието за промет на големо и мало 
„ФЛОРА ТРЕЈДИНГ" д.о.о. извоз-увоз ул. „К.Р. Дрнц" бр. 2/5, Тето-
во. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 23.07. 1995 
год., а основач е Иван Рамовски од Тетово. 
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Дејности: 020110, 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, 110309, 110909. 

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

Лице оштетено за застапување на претпријатието во внатрешното 
и надворешното трговско работење е Иван Рамовски, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9460/95. (11346) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11485/95 на регистарска влошка бр. 1-64680-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трго-
вија и УСЛУГИ „М 3 Л - ТРУП“ Д . О . О , експорт-импорт ул. „Козле“ бр. 
145/2, Скопје. 

Претпријатието е основано со договор за основање на мешовито 
претпријатие, а основчаи се: Зоран МихаЈЛОвиќ од Скопје, Љубомир 
Ангелов Петров и Методи Радков-Иванов двајцата од Р Бугарија. 

Дејности: 011211, 011212, 011219, 011220, 011231, 011231, 011291, 
011292, 011299, 011319, 011320, 011390, 011799, 011920, 011941, 011949, 
012142, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 013021, 
013022 , 013030, 013041, 013043 , 013050, 013060, 013121, 013400, 013500, 
013903 , 050100 , 050201, 050202 , 050203 , 050209 , 050301, 050302, 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, 070310, 070320 , 080111, 080112 , 080119, 080121, 080122, 
080129, 080190, 080201, 080202 , 090110, 090121, 090129, 090201, 090209, 
100399, 110109, 110301, 110302,110303, 110309, 110909, 120420, малогра-
ничен промет, застапување, консигнација и сервисирање, посредување 
во надворешно трговски промет, продажба на стоки од слободни ца-
рински продавници, превоз на стоки и патници во меѓународен пат-
нички промет, комисиони работи во надворешно трговски промет, ме-
ѓународно агенциски работи, меѓународна шпедиција, долгорочна 
производна кооперација, царински складишта. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот промет е Зоран Михајловиќ, в.д. директор без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11485/95. 
(11347) 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11133/95. 
(11169) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10291/95 на регистарска влошка бр. 1-64540-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатие-
то за производство и трговија на големо и мало „БАЛКАНИЈА ММ" 
Д . О . О , увоз-извоз ул. „Франц Розман“ бр. 22, Куманово. 

Претпријатието е основано со договор за основање од 24.08. 1995 
год., а основач е Мирослав Доневски од Куманово. 

Дејности: 011010, 011091, 011092, 011093, 011099, 011211, 011212, 
011219, 011220, 011231, 011232 , 011291, 011299, 011311, 011312, 011313, 
011314, 011315 , 011319, 011320, 011411, 011721, 011722, 011723, 011730, 
011741, 011742, 011743, 011749, 011791, 011799, 011810, 011930, 011941, 
011949, 011990, 012001, 012111, 012112, 012142, 012201, 012310, 012321, 
012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 012614, 013010, 013021, 013022, 
01303, 013073, 013099, 013113, 013114, 0113115, 013121, 013122, 013500, 
013904, 013909 , 020110, 020121, 020140, 030003 , 050100, 050301, 050302, 
060501, 060502 , 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122 , 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 
070226, 070229 , 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080121, 080122, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090123, 090124, 090129, 
090131, 090132 , 090150, 090160, 090201, 090202, 090209, 110109, 110301, 
110302, 110303, 110304, 110309, 110902, 110903, 110909, 070310, 070320, 
застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, 
меѓународен транспорт на патници и стоки, малограничен промет со: 
Албанија, Бугарија, Грција и Р Србија, туристички работи во стран-
ство, меѓународна шпедиција. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешен и 
надворешен трговски промет е Мирослав Доневски, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10291/95. 
( (11170) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11731/95 на регистарска влошка бр. 1-38498-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешен промет на 
Претпријатието за трговија на големо и мало ц.о. „ДИ САНДРО“ 
увоз-извоз ул. „Џон Кенеди“ бр. 25/1/14, Скопје. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет: 060105, 060502, 
080190, 080201, 080202, 090122, 090132 , 090181, 110109, 011810. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11731/95. 
(11330) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11555/95 на регистарска влошка бр. 1-46261-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на основач на Трговското претпријатие „МИК-
СОФТ" ул. „Мара Междуречка" бр. 33/А, Скопје. 

Се заменува досегашниот основач, Бранко Момировски поради 
смрт, со нов основач, Виолета Момировска и се запишува пристапува-
ме на основачи: Момировска Нешовска Марија и Момировски Стево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11555/95. 
(11348) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11526/95 на регистарска влошка бр. 1-23328-0-(м) го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за прои-
зводство и трговија на големо и мало „ З А З " ц.о. увоз-извоз ул. ,Д“ 
бр. 133, с. Бразда, Скопје. 

Дејности: 090122, 090131, 090132, 000133, 090139, 011729, 011721, 
011722, 011723, 011724, 110309, 110909, 110109, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, комисиона продажба, малограни-
чен промет со сите соседни земји СР Југославија, Албанија, Бугарија 
и Грција, реекспорт, консигнациона продажба на странска стока. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11526/95. 
(11168) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11133/95 на регистарска влошка бр. 1-5061-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производното трговско претпријатие „ЈА-
ВОР-Б" д.о.о. експорт-импорт ул. „Ѓорѓе Андреевиќ-Кун" бр. 1, Ско-
пје. 

Претпријатието е основаш? со акт за основање бр. 01-1 од 25.09. 
1995 год., а основач е Благуња Донева, од Скопје. 

Дејности: 011312, 012201, 012202, 012300, 012321, 012322, 012323, 
012324 , 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070123, 
070124, 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, 110303, 110304, 110309, 
110903, 110909, 070310, 070320, застапување на страни фирми, реек-
спорт, малограничен промет со соседните земји, комисиона продажба, 
консигнациона продажба, меѓународен транспорт на патници и стока, 
шпедиција. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое и.ме и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11237/95 на регистарска влошка бр. 1-60591-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирма, седиште и проширувањето на'дејност 
на Трговското услужно претпријатие „ИВАНО" д.о.о. увоз-извоз ул. 
„Киро Крстевски“ бр. 7, Скопје. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 050301, 050302, 
110402, 110403, 110404, 110901, 011791, 011799. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11237/95. 
(11331) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11436/95 на регистарска влошка бр. 1-2450-0-0-0 Ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице за застапува ње на Претпријатието за 
производство и трговија на големо и мало „ЈУЖНИ ВЕТРОВИ“ д.о.о. 
експорт-импорт бул. „АСНОМ“ бр. 72 1/1-27, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Бумбарова Велика в.д директор 
а се запишува нов застапник Ѓорѓески Вељко - директор со неограни-
чено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11436/95. 
(11322) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр: 
11548/95 на регистарска влошка бр. 1-50482-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен 
промет на Јавното претпријатието за стопанисување со станбен и де-
ловен простор на Република Македонија, ц.о. ул. „Браќа Ламески“ 
бб, Подрачна единица - Прилеп, Скопје. 

Се бриши: Дипл. ек. Иван Марковски, директор на Подрачна еди-
ница - Прилеп без ограничување, освен во областа на склучување на 
договори каде добива посебно овластување од директорот 'на јавно 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ. 

Се запишува: Дипл. град. инж. Славчо Цицаровски, е.д. директор 
на подрачна единица Прилеп без ограничување, освен во об,ласта на 
склучување на договори каде добива посебно овластуваме со станбен 
и деловен простор на Република Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11548/95. 
(11333) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр: 
11549/95 на регистарска влошка бр. 1-50482-0-0-0 ја запиша, во судскиот 
регистар промената на лице за застапување на Јавното претпријатието 
за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македо-
нија Подрачна единица ул. „Орце Николов“ бр. 138, Скопје. 
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Се брише досегашниот застапник Филип Ѓурчиновски, директор 
без ограничуање, се запишува нов застапник Владимир Б О Ј К О В В . Д . 
директор без ограничување, освен во областа на склучување на дого-
вори. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11549/95. 
(11334) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10966/95 на регистарска влошка бр. 1-13509-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар лимената на назив на Трговското услужно претпријатие 
„КАРИЗМА“ експорт-иморт Д.О.О. бул. „Јане Сандански“ бр. 17/1-15, 
Скопје. 

Трговско услужно претпријатие „ХАРИЗМА" експорт-импорт 
Д . О . О . бул. „Јане Сандански“ бр. 17/1-15, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10966/95. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11430/95 на регистарска влошка бр. 1-11756-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за услу-
ги „САПАТОКС" д.о.о. бул. „Партизански одреди“ Ламела 17 бр. 
3/25, Скопје. 

Се проширува дејноста: 011212, 011299, 013021, 013022, 013030, 
013042, 01304, 013909, 110109, 110202, 110301, 110302, 110303, 110902, 
110903; 080113, 110309, 060501, 060502 , 060503, 030003 013400, 013099, 
013121, 070310. 

Во НТП се запишува Шетловски Сашо - директор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11430/95. 

(11336) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10524/95 на регистарска влошка бр. 2-12-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен трговски промет на Земјоделската задруга „БРАТСТВО 
ЕДИНСТВО“ ц.о. с. Горно Лисиче, „12 Ударна бригада“ б.б. Скопје. 

Се брише: Радослав Смилевски, в.д. директор без ограничувана, 
а се запишува Андон Пециров, в.д. директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10524/95. 
(11398) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11752/95 на регистарска влошка бр. 1-31888-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен промет на Производното трговско претпријатие на голе-
мо и мало „РЕГАТА - КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз ул. „207" бр. 7, 
Скопје. 

% Се менува лицето овластено за застапувам,е во надворешен и вна-
трешен промет. Се брише: Габрисла Давиткова, директор без ограни-
чување, а се запишува Милан Давитков, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11752/95. 
(11399) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11385/95 на регистарска влошка бр. 1-22588-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за инжи-
неринг, производство, услуги и трговија „ИНГРАД" п.о. увоз-извоз 
ул. „Стокхолмска" бр. 9/4-1, Скопје. 

Дејности: 012613, 012622, 012699, 013021, 013022, 013909, 060602, 
090140, 090150, 090189, 100101, 110109, 110303, 110309, 110903, 110402, 
110401, 120312. 

Од Окружниот стопански СУД во Скопје, Срег. бр. 11385/95. 
(11400) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8042/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-6267-0-0-0 ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лице за застапување на Претпријатието за прои-
зводство, угостителство, туризам и трговија на големо „НИКИ-БА-
ЗАР" ц.о. увоз-извоз ул. „Коста Абрашевиќ" бр. 50, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Сами Елези, директор со нео-
граничено овластувања, а се запишува нов застапник Ирмета Рамани, 
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8042/95. (11401) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11588/95 на регистарска влошка бр. 1-64676-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги 
„ДРОГОМИШТ" Д.О.О, експорт-импорт с. Г. Отрагомиште, Кичево. 

Основач: Насуф Иљази од с. Г. Страгониште, Кичево. 
Дејности: 050209 , 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 , 07021.4 , 070219, 070221, 070222 , 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 
080201, 080202, 090121, 090131, 090133, 110109, 110304, 110309, 110404, 
110909, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапуваа на претпријатието во внатрешниот 
, и надворешниот трговски промет е Насуф Иљази, директор без огра-

ничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11588/95. 

(11402) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11616/95 на регистарска влошка бр. 1-64707-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо 
и мало „САБгИ-КОМЕРЦ" експорт-импорт д.о.о. ул. „Брсјачка бу-
на“ бр. 81, Скопје. 

Основач е: Ахмед Фаредин од Скопје. 
Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 

070113, 070114, 070121, 070122, 071023 , 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 071132, 070140, 070150, 070211, 070212, 072013, 
070214, 070219, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113. 
080114, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110309, 110909, 
070320, 070320, посредување и застапување во областа на прометот со 
стоки и услуги, туристичко работење со странство, услуги во меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реек-
спорт. 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со целиот свој имот ц.о. целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е лицето Ахмед Фаредин од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11616/95. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11754/95 на регистарска влошка бр. 1-6943-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производ-
ство и промет на големо и мало „ТЕА ТРЕЈД“ извоз-увоз д о.о. ул 
„Иван Козаров“ 24/38, Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 110402, 110403, 
1104, 120312. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. бр. 11754/95. (11368) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
11598/95 на регистарска влошка 1-64702-0-0-0 го запиша во судскпо! 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
промет и услуги „МУРСЕЛ“ увоз-извоз Д.О.О. ул. „Божин Николов-
Силни" бр. 32, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 05.10.1995 год. 
а основач е Љамалари Мурсел од Скопје. 

Дејности: 060501, 060502 , 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
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, 070310, 070320, 080190, 080201, 080202, 110109, 110302, 110303, 
110309, 110909, менувачници, слободни царински продавници, консиг-
нација, комисион, шпедиција, услуги во меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, застапување и посредување. 

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

За преземените обврски во правниот промет со трети лица одгова-
ра со сите свои средства. 

Работоводен орган на претпријатието е Љамалари Мурсел со нео-
граничени овластувања. 

Од окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11598/95. 
(11369) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8631/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-49655-0-0-0 го запиша во судскиот ре-
гистар проширувањето на дејноста во внатрешниот промет на Прет-
пријатието за трговија на големо и мало „ДЕЈАН“ Д.О.О. ул. „383" бр. 
24, Скопје. 

Дејноста се проширува со: 012130, 012142, 012202, 012310, 012321, 
012323 , 012322, 012324 , 012419, 013021, 130121, 050100, 050301, 050302, 
060501, 060601, 060602, 080122 , 090121, 090131, 090132 , 090140, 090160, 
090171, 090201, 090202, 090209, 110403, 110903. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8631/95. (11370) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10921/95, на регистарска влошка бр. 1-64349-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување 
право на вршење работи во надворешно трговскиот промет на Прет-
пријатието за трговија, услуги и производство „ЏУМБО 95" д.о.о. 
експорт-импорт Куманово, ул. „Анѓа Ранковиќ“ бр. 2, Куманово. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 14.09.1995 
година, а основач е Селимовски Ридван. 

Дејности: 012810, 013021, 013121, 060501, 060502, 060503, 060602, 
070111, 070112 , 070113 , 070114 , 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070129 , 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219 , 070221, 070222 , 070223 , 070224, 070225 , 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080119, 080129, 080190, 
080201, 080202 , 090110, 090121, 090122 , 090123, 090124, 090129, 090131, 
090132, 090139 , 090140, 090150 , 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 
090189, 090201, 090202 , 090209, 110109, 110309, 110909. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за свбја сметка, а за обврските преземени во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. 
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Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешен и 
надворешен трговски промет е Селимовски Ридван, директор со нео-
граничени овластувања. 

, Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10921/95. 
(10733) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10438/95, на регистарска влошка бр. 1-52596-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејност на Трговското претпријатие 
„ТОТАЛ МАРКЕР' експорт-импорт Д.О.О. Скопје, ул. „Антон По-
пов“ бр. 53. 

Се проширува дејност во внатрешен промет со: 110401, 110402, 
110403, 110404/110405, 110406. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10438/95. 
(10734) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11076/95, на регистарска влошка бр. 1-41588-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на Претпријатието за транспорт и трговија 
„БУХО ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, с. Арачиново ул. 60/5. 

Дејноста се проширува со: меѓународен транспорт на стоки, меѓу-
народна шпедиција, работи на привремен увоз, односно извоз на сто-
ки. 

Се врши промена на фирмата, називот на претпријатието со што 
чл. 1 од одлуката за промена на фирмата, називот на претпријатието 
се менува и гласи: Претпријатие за транспорт и трговија „БУЈО 
ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, с. Арачиново со седиште на 
ул. 60/5. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11076/95. 
, (10735) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10526/95, на регистарска влошка бр. 1-64267-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатие-
то за производство и трговија на големо и мало „ДАМС-КОМ" екс-
порт-импорт Д.О.О. Скопје, ул. „Козле-14" бр. 29, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-1/1 од 
01.09.1995 година, а основач е Ристе Ристески, ул. „Козле-14" бр. 2, 
Скопје, л.к. бр. 767437 МБ 1505957450030 издадена од МВР Скопје. 

Дејности: 01251, 012511, 012512, 012513, 012514, 012515, 012516, 
01252, 012521, 012522, 012523, 012524, 012525, 01261, 012611, 012611, 
012612, 012613, 012614, 012615, 01262, 012621, 012622, 012623, 012624, 
01269, 012691, 012699, 0127, 012701, 012702, 012703, 0128, 012830, 01232, 
01131, 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011316, 011319, 011320, 
011390, 01171, 01220, 013010, 01302, 013021, 013022, 013030, 013304, 
013041, 013042, 013043, 013050, 013073, 013074, 01309, 0701, 07011, 
070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 
070211, 07002, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214 070214, 070219, 
07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070250, 070260, 070310, 070320. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10526/95. 
(10736) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10825/95. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 
080111, 080112 , 080113 , 080114 , 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 
080201, 080202, 110105, 110109, 110302, 110309, 110903, 110905, 110909. 

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

За обврските сторен^ во правниот промет со трети лица, претпри-
јатието одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Блажевска Драгана, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10807/95. 
„ (10738) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10306/95, на регистарска влошка 1-58723-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице за застапување на Трговското претприја-
тие „СКРОБЕКС" бул. „АВНОЈ“ 70/41, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Александар Диклич, директор 
без ограничување, а се запишува нов застапник Илиев Петар, дирек-
тор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10306/95. 
(10739) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9154/ 
95, на регистарска влошка 1-63397-0-0-0 го запиша во судскиот реги-
стар бришењето на Работна организација за основно воспитание и 
образование „КАРПОШ“ О.СОЛ.О. со ООЗТ Скопје, ООЗТ Цен-
трално Основно Училиште „ЈОАКИМ КРЧОВСКИ“ с. Волково, Ско-
пје. 

Се брише Работната организација за основно воспитание и образо-
вание - „Карпош“ О.СОЛ.О. со ООЗТ Скопје, О О З Т Централно 
основно училиште „Јоаким Крчовски“ с. Волково, Скопје, поради 
конституирање и осамостојување на училиштето како самостоен пра-
вен субјект. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9154/95. (10740) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9781/ 
95, на регистарска влошка 1-63751-0-0-0 го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „ЗЕЈНЕЛ 
УСЕИН ИСЕАР" д.о.о. бул. „М. К. Бригада“ бр. 40/32, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 10.08.1995 год., 
а основач е Куртеши Невзат од Скопје. 

Дејности: 060501, 060502; 060503, 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, 070240, 
070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 110109, 110303, 110309,. 
110903, 110909 , 070310, 070320, реекспорт, застапување на странски 
фирми, посредување на промет со стоки и услуги во странство, превоз 
на стоки и патници во меѓународниот друмски сообракај. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпри-
јатието одговара со целокупниот свој имот. 

Куртеши Невзат од Скопје е овластено лице со неограничени 
овластувања и директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9781/95. (10741) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10825/95, на регистарска влошка 1-64338-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за услуги и трговија на големо и мало „СА-
РАЈ-ИМПЕКС Си“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Охридска“ 6, Кичево. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01/95 од 
12.09.1995 год., а основач е Пурелкоски Сафет од Кичево. 

Дејности: 011320, 011390, 011941, 011949, 012201, 012310, 012321, 
012322, 012323 , 050301, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080201, 
080202, 090123 , 090124, 090129, 090131, 090132, 090140, 090181, 110109, 
110301, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување, застапување, кон-
сигнација, реекспорт, меѓународен превоз на патници и стоки, меѓуна-
родна шпедиција, малограничен промет со Југославија, Бугарија, 
Грција и Албанија. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот промет е Пурелкоски Сафет, директор без ограничу-
вање. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11640/95 на регистарска влошка бр. 1-63931-О-О-О ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластено лице за застапување во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет на Претпријатието за градежни-
штво, занаетчиство, угостителство и лични услуги „ТРАСИНГ“д.о.о. 
експорт-импорт ул. „Коле Канински“ бр. 10, Скопје. 

Со одлука од 28.09.1995 год. се разрешува лицето Тодосовски 
Трајко, директор без ограничување а се запишува лицето Сашо Пи-
слевски, директор без ограничување. 

Се брише Тодосовски Трајко, директор без ограничување, а се 
запишува Сашо Пистовски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11640/95. 
(11371) 

(10737) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10807/95, на регистарска влошка 1-64280-0-0-0 го запиша во судскиот 

регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „СИ-
РАН“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 22/2-16, Скопје. 

Основач на. претпријатието е Блажевска Драгана од Скопје. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11586/95 на регистарска влошка бр. 1-64699-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги 

„БЕНИ С“ д.о.о. експорт-импорт с. Србица, Кичево. 
Дејности: 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 070111, 070112, 

070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127м, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 07022, 07023, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090121, 110109, 110302, 110309, 110404, 110909, 070310, 070320. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со сите свои средства. ' 
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Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е: Мислим Касоски со неограничени овластувања. 

ОдОкружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11586/95. 
_ (11372) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10971/95 на регистарска влошка 1-49018-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиште и зголемување основачки влог на 
Претпријатието за трговија и услуги „УНИВЕРСАЛ" АД ул. „Даме 
Груев“ бр. 14/2-2, Скопје.' 

Досегашното седиште на претпријатието се менува и во иднина ќе 
се води на ул. „Даме Груев“ бр. 14/2-10, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10971/95. 
(11373) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11700/95. 
(11356) 

Потполна одговорност. Во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет претпријатието ќе го застапува директорот Гориќ Снежана од 
Куманово без ограничувања на овластувањата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10769/94. 
(11357) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11462/95 на регистарска влошка бр. 1-4НШ-0-0-0 Ја запиша во судскиот 
регистар промената на основач-пристапување на Претпријатието за 
промет, услуги, производство и експорт-импорт „СРБО-КОМЕРЦ“ 
д.о.о. ул. „Никола Петров“ бр. 38-А, Скопје. 

Со одлука од 03.10.1995 год. пристапува Лилјана Димовска од Ско-
пје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11462/95. 
(11353) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11408/95 на регистарска влошка бр. 1-63091-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар зголемување на основачки влог и промена на лице 
овластено за застапување во внатрешен и НТП на Претпријатието за 
производство, промет, угостителство и услуги „МАХИНДРА" екс-
порт-импорт Д.О.О. ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 22/60, Скопје. 

Се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и НТП: 
Се брише: Ујкановиќ Бранка - директор без ограничувана. 
Се запишува: Анил Кумар - вд директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11408/95. 

(11354) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9595/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-13653-0-0-0 ја запиша во судскиот реги-
стар промената на основачи на „МАК-АУТОКОМЕРЦ" за внатрешен 
и надворешен промет ц.о. ул. „Даме Груев“ бр. 1, Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Деловна единица-Склад за 
консигнациона продажба на „Аутокомерц" Љубљана, Скопје а приста-
пуваат следните основачи: 

Димитровски Стефан, Л?амов Ил,о, Мијовски Живко, Трајковски 
Методија, Тодоровска Љубица, Златановска Љубица, Милчевска Ли-
дија и Рамадан Таир, сите од Скопје и сите пристануваат на ден 
09.06.1995 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9595/95. (11358) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10867/95 на регистарска влошка бр. 1-64576-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар Претпријатието за трговија и услуги на големо и мало 
„УНИВЕРЗАЛ ВЕСНА 95" увоз-извоз ц.о. ул. ,Л?ачевска“ бр. 152а 
с. Драчево, Скопје. 

Основачи: Лубевска Весна и Лубевски Зоран од Скопје. 
Дејности: 050301, 090121, 090131, 013021, 013022, 013030, 013042, 

013050, 013073 , 013121, 013200, 020121, 020131, 020140, 070111, 070112„ 
700113, 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, 072050, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 110301,, 
110303, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба, реек-
спорт. 

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

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот 
промет е Лубевска Весна директор со неограничено овластуваме. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11867/95. 
(11355) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9264/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-64805-0-0-0 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на Претпријатието за производство и меѓународна 
трговија „ПАРС Б И З И Н Е С " Д.О.О, експорт-импорг ул. ,Јуриј Гага-
рин" бр. 4/24, Скопје. 

Основање на претпријатие во сопственост на странски основач. 
Основач е Фариборз Ерфани Рад од Исламската република Иран 

од Техеран. 
Дејности: 012703, 012810, 012820, 012830, 012521, 012522, 012523, 

012524, 012310, 011390, 011949, 060501, 060502, 07011, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 080125 , 070126, 070127,070128, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202 , 090131, 090132, 
090139, 110302, 110303, 110309, 110902, 110404, 070310, 070320, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, застапување и посредување во 
прометот со стоки патници, консигнација, реекспорт, туристичко-
агенциски услуги, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција 
и Србија. 

Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
Застапник и претставник на претпријатието е Роберт Деспотоски 

в.д. директор со ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9264/95. (11359) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението, Срег. бр. 
11483/95 на регистарска влошка бр. 1-35534-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застанувам,е во внатрешен и 
НТП на Претпријатието за промет и услуги 1 „МД-11 ДЕКЕМВРИ“ 
увоз-извоз Д.О.О. ул. „Маршал Тито“ бр.5, (Скопје. 

Се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и НТП: 
Се бриши: Анѓелкоска Данче - директор без ограничување. 
Се запишува: Анѓелкоски ^Михајло - директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11483/95. 

, (11360) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11700/95 на регистарска влошка бр. 1-35307-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластено лице на Претпријатието за електро-
монтажна и услужна дејност и трговија на големо и мало за надворе-
шен и внатрешен промет „ЕЛМОНТ-КОМЕРЦ" Д.О.О. ул. „Миле По-
пјорданов" бр. 70/30, Скопје. 

Се запишува: Петровска Сузана, директор со неограничено овла-
стување. 

Се брише: Арсов Димитар, директор со неограничено овластува-

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10769/94 на регистарска влошка бр. 1-63589-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатие-
то за производство, трговија и услуги „НИКИ-ТРЕЈД" експорт-им-
порт п.о. ул. „Петар Драпшин“ бр. 1а, Куманово. 

Основач: Ѓориќ Зоран од Куманово. 
Дејности: 013021, 0120701, 012702, 012703, 012801, 012820, 080190, 

080201, 080202, 090121, 110309, 070111, 070112, 700113, 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, 072050, 070260, 
070310, 070320. 

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

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

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11698/95 на регистарска влошка бр. 1-64800-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар во приватна сопственост на Претпријатието за прои-
зводство, трговија на големо и мало, извоз и увоз „КОМПАНИЈА 
МИЛОШЕВСКИ“ Д.О.О. ул. „Перо Наков“ бр. 83, Скопје. 

Основачи: Милошевски Славе, Милошевски Владимир, Милошев-
ски Дарко и Трпкова Ружица, сите од Скопје со влог: 10,000,00 ден, 
по 2.500,00 ден, секој основач за обврските на субјектот не одгова-
раат. 

Дејности: 011219, 011100, 011721, 011729, 011792, 011799, 012421, 
070111, 070112 , 070113, 070114, 070119, 070121, 070122 , 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128 , 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212 , 070213, 070214, 070219 , 070221, 070222, 07023, 070224, 
070225, 070226, 07022, 070230, 070240, 070250, 070310, 070320, 080119, 
090133, 090181, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110909, 
011313, 011527, 011949, 070310, 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица одговара со 
целокупниот свој имот. 

Овластено лице: Милошевска Билјана - директор без ограничува-
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11698/95. 
(11361) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11561/95 на регистарска влошка бр. 1-40306-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиште и лице за застапување на ТП „ЦЕН-
ЕТО“ увоз-извоз ад со ц.о. „МАЛОПРОДАЖБА-ВЕЛЕС" Д.О.О. ул. 
„Босна и Херцеговина бб, Скопје. 

Разрешување на директор Вера Димитриеска, а запишување навд 
директор Љубица Иванова, досегашното седиште на претпријатието е 
на ул. „Васил Ѓлавинов" бр. 36, Скопје, во иднина се менува и ќе 
гласи: на ул. „Босна и Херцеговина“ бб, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11561/95. 
(11362) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11799/95 на регистарска влошка бр. 1-61888-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиште,1 основачи и лице за застапување на 
Претпријатието за производство и промет „ЕЛМАТЕХ" д.о.о. ул. 
„Видое Смилевски Бато“ бр. 77 вл. IV ст. 31, Скопје. 

Претпријатието го менува седиштто и во иднина ќе се води на ул. 
„Козле“ бр. 88 Б-2, мезанин локал бр. 3, Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Спасовска Ана од Скопје 
на 12.10.1995 год. а пристапува нов основач Ивановски Мирко од Ско-
пје на 12.10.1995 год. 

Се брише досегашниот Спасовска Ана вд директор без ограничу-
вање, се запишува нов застапник Ивановски Мирко, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11799/95. 
(11374) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11439/95 на регистарска влошка бр. 1-64639-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар Претпријатието за производство и услуги ,.ТЕХНО-
МАК-95" д.о.о. ул. ,ЈНА“ бр. 7, Неготино. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 28.09.1995 год. 
а основачи се: Вељаноски Горан од Неготино и Петровиќ Славе од с. 
Тремник. 

Дејности: 013500, 060502, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132 , 070140, 070150, 070211, 070212 , 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080112, 080121, 080122 , 080190, 080201, 080202, 090121, 
110302, 110303, 110309, 110905, 110909, откуп на дрво, земјоделски 
производи, печурки, водоземци и сл. Дејности во надворешното тргов-
ското работење: 070310, 070320, посредуваа и застапување, малогра-
ничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција. 

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

Во правниот промет со трети лица одговара со сиот СВОЈ имот. 
Директор: Велиноски Горан со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11439/95. 

(11349) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11599/95 на регистарска влошка бр. 1-14578-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на назив и седиште, на Претпријатието за услуги 
и трговија на големо и мало „ЕКСПРЕС КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз, 
ул. „Крсте Ѓермов Шеќир“ бр. 19, Скопје. 

Претпријатието го менува називот и седиштето и во иднина ќе 
гласи: Агенција за посредување, услуги и промет „КВИН Р“ д.о.о. ул. 
„ГТЦ Карпош V" локал 40/1, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11599/95. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11419/95 на регистарска влошка бр. 1-41953-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на основач на Претпријатието за внатрешна и на-
дворешна трговија „ЕККО ШОПИНГ ЦЕНТАР“ д.о о. увоз-извоз 
ГГЦ 2- кат Скопје. 

Со одлука од 2.10.1995 год, пристапува Зоран Азманов од Скопје. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11419/95. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11435/95 на регистарска влошка бр. 1-20790-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за 
трговија и услуги „РУДИНА-КОМЕРЦ" увоз-извоз Д . О . О . ул. „Халили 
Халимовиќ" бр. 16 а, Скопје. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 110109, други фи-
нансиски организации, менувачници. 

Од (Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11435/95. 
(11352) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10394/95, на регистарска влошка бр. 1-63996-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување на 
право за вршење на надворешно трговски промет на Претпријатието 
за туризам, трговија и услуги „МАСВЕД - ФУД КОМПАНИ“ екс-
порт-импорт д.о.о. ул. „Орце Николов“ бр. 113, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01/01 од 
22.08.1995 год. а основач е Томе Поповски од Скопје. 

Дејности: 011793, 011941, 012321, 012421, 012622, 013809, 060501, 
060503, 060502 , 070111, 070112 , 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080111, 080112, 080113, 080114 , 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 
080198, 080201, 080202, 110109, 110309, 110901, 110903, 110905, 110909, 
070310, 070320, посредување и застапување во надворешно трговски 
промет на стоки и услуги, застапување на странски правни и физички 
лица, консигнациона продажба, транспорт и агенциски услуги во тран-
спортот, превоз на стоки и патници во меѓународен друмски сообра-
ќај, меѓународна шпедиција, меѓународни агенциски работи, сообра-
ќајно агенциски работи, реекспорт, угостителски и туристички услуги 
и слободни царински продавници. 

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за 
своја сметка а за обврските сторени во правниот промет истото одго-
вара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното 
трговско работење е Томе Поповски -г директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10394/95. 
_ (10100) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9943/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-63835-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Услужното трговско претпријатие „ЏЕРИ“ увоз-извоз д.о.о. 
ул. „Пелинце“ бр. 8, Скопје. 

Основач: Атанасовски Зоран од Скопје.4 

Дејности: 013021, 013022, 0130030, 013121, 013400, 013003, откуп 
на земјоделски, сточарски производи, шумски плодови, печурки, водо-
земци и ме котелци, 070111, 070112, 070113, 070114 , 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
00223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 090122, 080131, 090132, 
090133, 090139, 090209, 110109, 110303, 110309, 110902, 110905, 110909, 
120363, 070310, 070320, консигнациона продажба на стоки, малограни-
чен промет. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со сите 
свои средства. 

Атанасовски Зоран се именува за директор без ограничувања и 
за овластено лице со неограничени овластувања за застапување на 
претпријатието во надворешнотрговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9943/95. (1010Ц 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9984/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-63870-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост Претпријатието за 
трговија на големо ц мало „Ц.А-КОМПАНИ" д.о.о. увоз-извоз ул. 
„Ковачка“ бр. 10, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 17 08.1995 
год. а основачи се- Шеваљ Мустафа, Шабан Мустафа и Несмедин Му-
стафа од Скопје. 

Дејности: 070111, 070112 , 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070129 , 070131, 070132 , 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222 , 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070250, 070260, 070310, 070320, 086202, 080201, 
080121, 080190, 110301, 110303, 110304, 110309, 110404 , 050302, 011320, 
012310, 090124, 090131 

Во правниот промет со фети лица истапува со свое име и своја 
сметка со неограничени овластуваме 

За обврските во правниот промет одговара со сите свои средства 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет 

Овластено лице кое ќе го шстапува претпријатието во внатре-
шниот и наворешниот трговски промет е директорот Шеваљ Мустафа, 
без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 9984/95. (10102) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 9783/ 
95 на регистарска влошка бр. 1-64012-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие со право на вршење на надворе-
шен трговски промет на Трговското услужно претпријатие ..ДОНА-
ТЕКС" Д . О . О , увоз-извоз ул. „Б. Миладинови“ бр. 24, Тетово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 05.08. 1995 
год., а основач е Иљмиасан Муареми од Тетово. 

Дејности: 012612, 012613, 012615, 012623, 012624, 012820. 012830, 
050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 0602, 060503, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 070127, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070250, 070260, 080201, 080201, 
090121, 091022, 090123, 090124, 090129, 090131, 090133, 090139, 090140, 
090150, 090160, 090181, 090189, 110301, 110303, 110309, 110404. 070310, 
070320. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9783/95. (10113) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 

Ог.бр. 784/95 од 13.Х1.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ЈМобн" ПП - Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бр. 27/2. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. 

„Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
5.П.1996 година во 9,10 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (8) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр.1276/95 од 12.ХП.1995 година, е отворена стечајна постапка над 
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должникот Претпријатие „И„Б.М.“ увоз-извоз од Скопје, ул. „Вера 
Ј о ц и ќ " бр. 16/17. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Јонче Трневски од Скопје, ул. „Пе-

листерска“ бр.2-1/6, телефон 255-139. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште 'за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
30.1.1996 година во ИЗО часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (9) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
О , б р . 1092/95 од 26.Х.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПП„ „Вест Комерц“ од Скопје, ул. „Стојна Стевкова“ бр. 
135. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при опој суд. 
За стечаен управник е одредена Мирјана Димитровска, ул. „В. 

Тодоровски бр. 5Л5, Скопје, телефон 416-951. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот изо 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
30.1.1996 година во 8,00 часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (10) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Сг.бр.748/95 од 8.XI.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ГОГ „Сил Комерц“ од Скопје, ул. „Наум Охридски“ бр. 14. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Томислав Крстевски од Скопје, ул. 

„Мечкин Камен“ бб, телефон 312-846. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
5.П.1996 година, во 8,30 часот, соба број 53-а, при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (16) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 1808/95 од 14.ХII.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПИТУ „Малахов“ од Скопје, ул. „Дрезденека“ бр. 34. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Србољуб Глигоров од Скопје, ул. 

„Париска“ бр. 82, телефон 252-353. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
13.ХII.1996 година во 9 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (17) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува: 
Со решението Ст.бр. 367/95 од 24.X 1995 година е отворена сте-

чајна постапка над стечајниот должник ППС „Васкопром" - с. Сушево, 
Струмица, но е одлучено постапката да не се спроведува поради немање 
на имот на должникот туку се заклучува. 

Со решението Сг.бр. 387/95 од 24.XI.1995 година е отворена сте-
чајна постапка према стечајниот должник ПТТП „Рас Комерц“ - Штип, 
ул. „Кукуш" бр. 23, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање на имот на должникот туку да се заклучи. 

Доверителите можат да ги напаѓаат цитираните решенија со жалба 
преку овој суд во рок од 15 дена по објавувањето на решенијата во 
„Службен весник на РМ“. 

По правосилноста на решенијата истите ќе се бришат од региста-
рот на стопанските организации. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (18) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува: 
Со решението на овој суд Ст. бр.325/95 од 30.Х1.1995 година, отвори 

стечајна постапка према стечајниот должник ВПЗ „Кооперант“ - Стру-
мица ул. „Маврово“ бр. 13 но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот туку да се заклучи. 

По правосилноста на решението ВПЗ „Кооперант“ ќе биде бришан 
од регистарот на Претпријатијата. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението со жалба преку овој 
суд до Стопанскиот суд на Македонија во рок од 15 дена по објавува-
њето на истото во „Службен весник на РМ“. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 1097/95 
од 20.XII.1995 година, према должникот ПТТ „Интерграфика" - Би-
тола, отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи 
Коста Споа, судија во Окружниот стопански суд - Битола, а за стечане 
управник Владислав Сотировски од Битола, ул. „ЈНА“ бр. 14/11. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави таксирани со 
600,00 денари судски такси во два примероци со докази, а должниците 
во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот. 

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи во Окруж-
ниот стопански суд во Битола. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 25.XII. 1995 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (20) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението О . бр. 1142/95 
од 25.ХП.1995 година према должникот ЗШ „Луси“ - Прилеп, отвори 
стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста Споа, 
судија во Окружниот стопански суд - Битола, а за стечаен управител 
Спиро Спировски од Прилеп, ул.„М.Тито“ бр. 20/2. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена од објавуваното на огласот со пријави таксирани со 
600,00 денари судски такси во два примероци со докази, а должникот во 
истиот рок да ги нзмнрат своите'обврски према должникот. 

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи во Окруж-
ниот стопански суд во Битола. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 25.XII. 1995 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (21) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 1121/95 
од 25.ХП.1995 година, према должникот ПП „Тим Комерц“ - Битола 
отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста 
Споа, судија во Окружниот суд - Битола, а за стечаен управител Вл ади-
слав Сотировски од Битола, ул. „ЈНА“ бр. 14/11. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави таксирани со 
600,00 денари, судски такси во два примероци со докази, а должниците 
во истиот рок да ги измерат своите обврски према должникот. 

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи во Окруж-
ниот стопански суд во Битола. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 25. XII.1995 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (22) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ог. бр. 775/95 од 13.Х1.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот „Бани Шпед" ПППМ од Скопје, ул. „Салвадор Аљенде“ бр. 
69-6. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Тодор Богдановски од Скопје, ул. 

„Шидска" бр. 12-4/5, телефон 318-240. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
05.11.1996 година во 8,55 часот, соба број 53-а, при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2251) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Сг. бр„ 818/95 од 14.ХII.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ППТУ „Целер Компани“ - Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 
140-6. 

За стечаен судија е одредена Јелица Серафимовска, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Тодорче Петровски од Скопје, ул. 
„Лисец“ бр. 23 - Горно Лисиче, телефон 424- 954. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 05.11.1996 година во 8,25 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2252) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1540/95 од 06.ХП.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ТП ,.Сабина“ од Скопје, ул. „Модест Мусорпески" бр. 3/111-
10. 

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој 
суд. 

| За стечаен управник е одреден Стефановски Раде од Скопје, ул. 
„Пелистерска“ бр. 1-11/7, телефон 251-738. 

; Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 29.1.1996 година, во 8,10 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2253) 

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка 
со решението О бр. 122/95 над ППС „Кеде" - Штип, поради немање на 
имот. По правосилноста на решението претпријатието ќе се брише од 
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судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на 
жалба во рок од 15 дена по објавувањето на огласот преку овој суд до 
Стопанскиот суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (2254) 

Окружниот стопански суд во Битола отвора стечајна постапка про-
тив должниците: Ст. бр. 891/95, 1045/95 - ПП „Шкорпион" - с. Лабу-
нипгга од 17.Х.1995 година, Сг. бр. 657/95,456/95, 886/95, 1093/95 - ПП 
„Харалампие" с. Враниште од 07.XI.1995 година, Ог. бр. 876/95, 1036/ 
95, ПП „Ермир", с. Корошишта, Сг. бр. 945/95, ПП „Еми и Бојан“ -
Прилеп, Ст. бр. 939/95 - ПП „Неолица" - Битола, сите од 14.Х1.1995 
година, Ст. бр. 816/95,1026/95 ПГПТ „Инжинеринг Гал асија“ - Охрид, 
Сг. бр. 375/95, 542/95, 814/95, 1011/95, ПП „Кирмак" - Битола, Сг. бр. 
867/95, Ст. бр. 993/95 - ПП „Случајни партнери“ - Прилеп, Сг. бр. 978/ 
9 5 - П П „Аделаида" - с, Лажани, Ст. бр. 990/95 - ПП „Трио“ - Прилеп, 
Сг. бр. 972/95 - ПП „ В е р а т а комерц“ - Прилеп, Сг. бр. 966/95 - ПЛ 
„Стакломонт" - Прилеп, Ст. бр. 972/95, Сг. бр. 1008/95 - ПП „Лак-
пром" - Струга од 21.XI. 1995 год., Сг. бр. 1032/95 - ПП „Линди“ - с. 
Коропшшта од 23.XI. 1995 година и Ст. бр. 825/95,1029/95 - ПП А н ж е -
лика“ - Битола од 07.XI.1995 година, но не се спроведуваат стечајните 
постапки и се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (2255) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Сг. бр. 808/95 од 14.XII.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПП „Мини“ од Кичево, ул. „4 Јули“ - Кичево. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Видан Ангеловски од Битола, ул. 

„ЈНА“ бр. 12/12, телефон 097-40-045. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
05.П.1996 година во 8,35 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2256) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 781/95 од 13.Х1.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот „ДОБИТ“ ПИТУ од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 58/1-6. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Мирко Петревски од Скопје, ул. 

„АВНОЈ“ бр. 68/4, телефон 417-488. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
05.11.19% година во 8,55 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2257) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 363/95 од 13.Х1.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за промет и производство „Симекс" - Скопје, 
ул. „Трифун Хаџијанев" бр. 1/1-5. 

За стечаен судија е одредена Катица Гошева, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Михајло Настасиевиќ од Куманово, 

телефон 421-014. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
05.П. 1996 година во 9,30 часот, соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2258) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст.бр.645/95 од 13.XI. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот „Веби Комерц“ ТП од Скопје, с. Студеничани. 

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Крстевски Томислав од Скопје, ул. 
„Мечкин Камен“ бб, телефон 312-842. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 20.1.1996 година во 8,40 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л .бр.433/95 од 
28.ХП.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за приватна сопственост за производство, пре-

работка, трговија извоз-увоз, маркетинг угостителство и туристички 
услуги ,Дрим Комерц“ Д.О.О. -- Скопје, бул. „Видео Смилевски-Бато'' 
бр. 31/1/5. 

За лнквидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувала на 
доверители на ликвидациониот должник на 12.II.1996 година во 8,30 
часот во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скпоје. (2246) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението бр,.434/95 од 
28.ХII. 1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за промет на мало и големо „Ген-Промет" 
увоз-извоз ц.о. - Скопје, ул. „Љуба Ивановиќ“ бр. 43 Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694, Скопје. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверители на ликвидациониот должник на 14.II.1996 година во 8,30 
часот во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скпоје. (2247) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението IV Л.бр.432/95 
од 28.XII. 1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликви-
дација над Претпријатието во приватна сопственост за производство, 
услуги и трговија на големо и мало извоз-увоз „Ина Промет“ д.о. 
Скопје, село Студеничани. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два приемроци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверители на ликвидациониот должник на 14.II. 1996 година во 8,30 
часот во соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скпоје. (2248) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л .бр.436/95 од 
28. XII. 1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство и трговија на големо и мало 
„Џуло“ од Скопје, ул. „Аврам Писевски“ бр. 8 со жиро сметка 40100-
601-274986. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања ма 
доверители за ЗОЛ.1996 година во 8 часот во соба број 154 при овој суд, 

Од Окружниот стопански суд во Скпоје. (2249) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр.421/95 од 
26.XII.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за промет и услуги „Мак-Маљина" ДОО - с. 
Арачиново - Скопје и бр. жиро сметка 40100-601-325063. 

За ликвид ационен управник се определува Мирко Петрески од 
Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/IV, телефон 417-488. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверители на ликвидациониот должник на ден 06.11.1996 година во 
11,00 часот во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скпоје. (2259) 

Пред Окружниот суд во Битола се отвораат ликвидциокн постапки 
против должниците: Л.бр. 137/95 ,,Ве л бит“ - Битола од 09. XI. 1995 го-
дина, Л.бр. 131/95 „Зета“ - Прилеп, Л.бр.98/95 ГЗТП „Христомос" Би-
тола, Л.бр. 101/95 ПУП! „Миками" - Битола, Л.бр. 125/95 ПП „26 К и 
В2" - Битола, Л.бр. 119/95 - „Липром" - Битола, Л.бр. 134/95 ПП „Мм" -
Битола, Л.бр.87/95, ПП „Лако промет“ - Струга, Л.бр.75/95 „Пак“ -
Охрид, Л.бр. 113/95 - СЗ „Југстан" - Струга, Л.бр.95/95 - ПП „Фрупи" -
Битола, Л.бр. 107/97 „Со-ми комерц“ - Битола, Л.бр. 140/95, ГЗЗ „О-
хрид" - Охрид, сите од 27.XI. 1995 година но не се спроведуваат, ликви-
да пионите постапки се заклучуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (2250) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението IV Л.бр. 440/95 
од 4.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
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ција над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Фокс“ 
експорт-импорт Д.О.О. - Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 24-6. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 16.11.1996 година, во 8,30 
часот во соба број 53-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (6) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 441/95 од 
4.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство и промет на големо и мало „Сади 
Комерц“ извоз-увоз Д.О.О. - Скопје, с. Студеничани бр. 342. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 16.11.1996 година во 8,30 
часот во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (7) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 429/95 од 
28.ХП.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за графички услуги, инженеринг, производ-
ство, промет и увоз „Графо-Арт" ДОО Скопје, ул. „Димитар Беров-
ски“ бр. 4 и број на жиро сметка 40100-601-253935. 

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од 
Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/1У, телесЈхш 417-488. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 6.П.1996 година во ±1,10 
часот во соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (13) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 439/95 од 4.1.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Ес-Ком" ДОО 
експорт-импорт од Скопје, с. Арачиново. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 14.II.1996 година во 10,00 
часот, во соба број 154, на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (14) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува, дека со решението 
Л.бр.6/96 од 4.1.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „Унитрејд" -
Скопје, ул. „Скопска“ бр. 28, со жиро сметка број 40100-601-112161. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, бул. „Јане Сандански“ број 
109/-3/34 - телефон 418-828. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во 2 примероци со докази. Се повикуваат должниците на 
ликвидациониот должник без одлагање да ги измират своите долгови. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите за 9.II.1996 година, во 8 часот, во соба бр. 154, на овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (15) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 165/95 од 
19.ХII.1995 година над ПП „Јулијан“ - с. Кравари - Битола отвори 
ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (23) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр. 162/95 од 
15.XII. 1995 година над ЛП „Сан Баба“ - Битола отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (24) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр.156/95 од 
13.ХП.1995 година над ПП „М-Експорт" - Охрид, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (25) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр. 168/95 од 
22.XII.1995 година над ПП „Ефос" - Битола, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (26) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр. 114/95 од 
13.XII. 1995 година над ТУП „Три-Умф" - Охрид, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (27) 

Окружниот стопански суд Скопје со решението III Л. бр. 424/95 од 
27.ХП.1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство промет и услуги „Интермонд 
Навест“ доо Скопје, ул. „Гиго Михајловски“ бр. 9/3. 

За ликвид ационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116 телефон 260-694 - Скопје. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 10.11.19% година во 8,20 
часот во соба број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2241) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Ш Л. бр. 423/95 
од 27.ХП.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликви-
дација над Претпријатието за надворешнотрговско работење, трговија 
на големо и мало и услуги во промет ЈДардан", ул. „С. Делевски“ бр. 8, 
Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 10.11.19% година во 9,30 
часот во соба број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2242) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ш Л. бр. 425/95 
од 27.ХП.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликви-
цација над Претпријатието за производство и инженеринг „НОС“ доо 
од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 78-5/8. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694 - Скопје. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побрувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите према ликвидациониот одлжник без одлагање. 

Се закажува рочитоте за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 10.11.19% година во 9,30 
часот во соба број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2243) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ш Л. бр. 324195 
од 27.XII.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликви-
дација над „Текстил Комерц“ доо, Претпријатие за промет, на стоки за 
широка потрошувачка на големо и мало извоз-увоз Скопје, ул. „Лазар 
Танев“ бр. 7. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побрувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочитше за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 10.11.1996 година во 8,10 
часот во соба број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2244) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 428/95 од 
26.ХII.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство и промет на големо и мало 
„Ентерна-Треид" извоз-увоз ц.о. - Скопје, ул. „Њуделхиска" бр. 2-3/2 и 
жиро сметка бр. 40120-601-54219. 

За ликвидационен управник се определува Илија Димитријевсќи од 
Скопје, ул. ,Димо Хаџидимов" бр. 41-а, телефон 203-937. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци до докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират своите долгови према ликвидациониот должник без одла-
гање. 

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверите-
лите на ликвидациониот должник на 20.11.19% година во 11 часот во 
соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2245) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Л.бр. 413/95 од 22.ХП.1995 година, отвори постапка за редовна ликви-
дација над ГЛУП Гавија Комерц“ д.о.о. увоз-извоз - Скопје од с. 
Горна Речица, Скопје, с. Жиро сметка бр. 41500-601-47166. 

За ликвидацнонен управник се определува Беким Есати од Тетово, 
ул. „Караорман" бр. 49, телефон 094/32-318. 

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

Се закажува рочиште на пријавените побарувања на доверителите 
на ликвидациониот должник на 12 ,XII.1996 година во 8,10 часот во соба 
бр. 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 414/95 од 
20.ХП.1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство, промет и услуги „Риниа" 
ДОО Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 229 со жиро сметка 41500-601-48155. 

За ликвидационен управник се определува Беким Есати од Тетово, 
ул. „Караорман" бр. 49, телефон 094-32-318. 

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

Се закажува рочиште за истапување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 06.II..1996 година во 11,00 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (2) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 417/95 од 
20.ХII.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за транспорт, производство и услуги „Југогра-
нит-Транс" ДОО експорт-импорт - Тетово, ул. „Прилепска“ бр. 13 и 
број на жиро сметка 41500-601-48683. 

За ликвидациоnен управник се определува Степановски Андреј од 
Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 33/3-7, тел. 317-830 и 094-24-244. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 06.II.1996 година во 11,00 
часот во соба број 60 во ово суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (3) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 418/95 од 
20.ХП.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство, трговија посредување „Тапи-
не“ експорт-импорт ДОО-Тетово, ул. „Прилепска“ бр. 13, жиро сметка 
број 41500-601-33925. 

За ликвид ацнонен управник се определува Ставеновски Андреј од 
Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 33/3-7, телефон 317-830 и 094-24-244. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
прјават своите побарувања во рок од 30 дена по објаувањето на огласот 
во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште на испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 06.11.1996 година во 11,05 
часот во соба број 60 од овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (4) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението IV Л.бр. 431/95 
од 04.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз „Ква-
литет-Комерц" Д.О.О, село Неготино - Гостивар. 

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од 
Скопје ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвдациониот должник да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот . 
во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 16.II.1996 година во 9,00 
часот во соба број 53-а во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (5) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат под назив: „Акционерско друштво 
во мешовита сопственост за производство на конфек-
циски производи „МОДА“ Свети Николе, п.о.-1". (7-а) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за про-
фесионална рехабилитација и продуктивно вработу-
вана на инвалиди ДОО „Мокат" Свети Николе - 1 " . 

(8-а) 
Правоаголен печат под назив: „М-р Благоја Д-р 

Димовски специјалист-интернист 14494". (1) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трго-
вија „ Анископ" експорт-импорт д.о.о. - Скопје“. (1) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трго-
вија производство и услуги „Унимак 95" експорт-им-
порт д.о.о. - Скопје“. (2) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за про-
изводство и трговија на големо и мало увоз-извоз „Заш-
тита - Билјана“ д.о.о. - Скопје. (3) 

Тркалезен печат и штембил под назив: Претприја-
тие за услуги и трговија на големо и мало „СТЕЛА-
-КОМЕРЦ" Експорт-Импорт-Скопје (76) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Тековна сметка бр. 5499/68 и чекови од бр.1721641 -
1721645 издадени од Охридска банка АД Охрид на име 
Гроздановска Вера бул. „Туристичка“ бр.12/5-7. (77) 

Тековна сметка бр.2884/27 и чекови од бр!678190-
1678192 и бр. 1678187 издадени од Охридска банка АД 
Охрид на име Војданоски Ангелко нас. Бејбунар 78 
Охрид. (78) 

Тековна сметка бр.631/51 и чекови бр.2077551 и 
1677552 и 1730042 -1730046 издадени од Охридска банка 
АД Охрид на име Војданоска Стојка ул. „Партизански 
одреди“ бр.12, Охрид. (79) 

Тековна сметка бр.6188/64 и чекови брД753463 -
1753467 издадени од Охридска банка Охрид на име Мар-
коска Лилјана ул. „Крали Марко“ бр.184 Охрид. (80) 

Тековна сметка бр. 1020/37 и чекови од бр.2065403 -
2065404 оздадени од Охридска банка АД Охрид на име 
Ристеска Донка ул. „Радојца Новичиќ" 308, Охрид. (81) 

Тековна сметка бр. 8371/69 и чекови од бр.1757829 -
1757832 издадени од Охридска банка АД Охрид на име 
Михајлоски Андон ул. „Македонски просветители“ 28, 
Охрид. (82) 

Тековна сметка бр. 3478/27 и чекови -- 5 издадени од 
Охридска банка АД - Охрид на име Стојаноска Мира 
ул. „Пирин планина“ 63, Охрид. (83) 

Тековна сметка бр. 1290/17 и чекови од бр.2058401 -
2058405 издадени од Охридска банка АД - Охрид на име 
Боздоганоски Антонио ул. „Галичица“ 4, Охрид. (84) 

Тековна сметка бр. 8371/69 и чекови од бр. 1757826 -
1757828 издадени од Охридска банка АД Охрцд на име 
Михајлоски Андон ул. „Македонски просветители“ 28, 
Охрид. (85) 

Тековна сметка бр .7012/96 и четири чекови издадени 
од Охридска банка АД Охрид на име Ангелеска Лена 
ул. „Железничка“ 53, Охрид. (86) 

Тековна сметка бр. 1668/98 и чекови бр. 1672817, 
1672818 у 1675928 издадени од Охридска банка АД -
Охрид на име Котели Стојанка ул. „Славеј Планина“ 
12а, Охрид. (87) 

Пасош бр.0492166 издаден од ОВР Крива Паланка 
на име Јакимовски Гоце, с. Добровница, Крива Па-
ланка (87-а) 

Пасош бр.0117193 на име Јованоски Ангел, ул. „Ру-
дарска“ бр.8/12, М. Каменица. (87-6) 

Пасош бр. 176858/94 издаден од УВР Охрид на име 
Јован Илиовски ул. „Радоица Новичиќ" бр.ЗЗБ, 
Охрид. (88-а) 

Пасош бр. 166709 на име Исмаили Хајредин, с. Де-
бреше, Гостивар. (89-а) 

Пасош бр.093249 на име Нуредини Хабибе, с. Де-
бреше, Гстивар (90-а) 
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Пасош бр.735015 издаден од УВР Тетово на име 
Саиди Аргира ул. „116" бр.32, Тетово. (91-а) 

Пасош бр.51955 на име Адемоски Агим с, Октиси 
Струга. (92-а) 

Пасош бр.042044 на име Муслију Арслан, с. Ску-
дриње. Гостивар. (93-а) 

Пасош бр.0211798/94, издаден од ОВР - Скопје на 
име Маневски Костадин, Скопје. (6796) 

Чековна картичка бр.71221-42 и чекови од 
.2869299 до 2869302, 2874207, 2874208 и 2874209, изда-

дени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Нада 
Мариниќ, Скопје. (6797) 

Чековна картичка бр. 26803-75 и чекови од бр. 
2726935 до 2726943, 2726929 и 2726930, издадени од Ко-
мерцијална банка а.д, Скопје на име Снежана Саздова-
ска, Скопје. . (6798) 

Чекови од бр.2287526 до 2287530 од тековна сметка 
бр. 205946769, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Ахмет Му сафовски, Скопје. (6799) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Абази 
Џемаил, Скопје. (68000 

Чек бр. 0002254123, издаден од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на тековна сметка бр„ 0015026/79, на име 
Еленица Крстевска, Скопје. (6801) 

Чековна картичка бр. 0109084-78 и чекови од бр. 
1849927 до 1849940, издадени од Комерцијална банка 

а.д. - Скопје на име Никола Тодоровска Скопје (6802) 
Чековна картичка бр. 0116097/71 и чекови бр. 

30002971129 и 30002.971130 издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Славица Стојковска, Скопје. 

(6803) 
Огласот за објавување неважна чековна картичка 

бр.47088/65 и чекови од бр.2699193 до 2699205, објавен 
во „Службен весник на РМ“ бр.61/95 под реден број 
6465 на име Блаже Фидановски, Скопје се сторнира. 

(6805) 
Работна книшка, издадена во Скопје на име Семир 

Тахири, Скопје о (6806) 
Работна книшка, издадена во Скопје на име Алек-

сандар Ѓорѓески, Скопје. (6807) 
Работна книшка, издадена во Скопје на име Исени 

Нијази, Скопје. (6808) 
Работна книшка, издадена во Скопје на име Наташа 

Поповска, Скопје. (6809) 
Работна книшка, издадена во Скопје на име Тихо-

мир Николовски, Скопје. (6810) 
Диплома за завршено средно образование, издадена 

од Техничко училиште „Наце Буѓони4' - Куманово на 
име Сашо Сл авковски, ул. „Вук Каралиќ“ бр. 38, Кума-
ново (6811) 

Воена книшка, издадена од Жабаљ - Нови Сад на 
име Лука Лековац, Скопје. (6812) 

Чековна картичка бр. 111141-65 и чековите од 
бр.705765 до 705754, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Љиљана Ивнаноска, Скопје. (27) 

Чековна картичка бр. 119744-55 и чекови од 
бр.2747318 до 2747329, 2747310, 2747313, 2747315 и 
2747316, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на име Љубинка Бошеска, Скопје. (28) 

Огласот објавен во „Службен весник на РМ“ бр.60/ 
95 под реден број 6079 за неважни чекови на име Маја 
Ристеска, Скопје се сторнира. (29) 

Чекови од бр.2864365 до 2864367, 2864369 и од бр. 
2864371 до 2864381, од тековна сметка бр.2864383, изда-
дени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Ма-
рика Каранфилова, Скопје. (30) 

Девизна картичка бр.4000-52-00058-9-727000, изда-
дено од Инвестбанка а.д. - Скопје на име Зоран Јова-
новски, Скопје. (31) 

Чек бр.2528355 од тековна сметка бр.15140/94, изда-
ден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Трајче 
Николовски, Скопје. (32) 

Чековна картичка бр. 26069-34 и чекови од 
бр.1482466 до 1482469, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Виолета Кунеска, Скопје. (33) 

Чек бр.1696253 од тековна сметка бр. 11058605, изда-
ден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Марга-
рета Мидевска, Скопје. (35) 

Чекови бр. 661106, 661107, 661109, 1865644, 1865648 
и 1700473 од тековна сметка бр. 112079-13, издадени од 
Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Цветко Цвет-
ковски, Скопје. (36) 

Чекови од бр.707740 до 707743 и од бр.2812425 од 
тековна сметка бр.3456-92, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Сашо Стојковски, Скопје. 

(37) 
Решение Уп. бр. 11-825 од 02.1У.1993 година, изда-

дено од Министерство за стопанство ПОЕ - Чаир -
Скопје на име Драгица Младенова, с. Радишани ул. 
„18" бр. 142, Скопје. , . (38) 

Решение бр. 18-9151/2, за основање на мешовита 
фирма издадено од Министерство за надворешни ра-
боти на РМ - Скопје на име Споменка Сикавица -
Ќитиќ, Скопје (39) 

Решение бр. 25-930 од 24.V. 1994 година, издадено од 
Министерство за стопанство ПОЕ - Чаир - Скопје на 
име Синиша Макаровски, Скопје. (40) 

Решение Уп.бр. 12-4021 од 15.V.1992 година, изда-
дено од Секретаријат за стопанство - Центар - Скопје 
на име Фатмир Шехи, Скопје. (41) 

Решение бр. 11-2326 од 14.VIII.1992 година, изда-
дено од СО - Чаир - Скопје на име Рамо Ѓутовиќ, 
Скопје. (42) 

Решение бр. 11-3275 од 30.VII. 1985 година, издадено 
од СО - Чаир - Скопје на име Душко Стаменков, 
Скопје. (43) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Климе 
Ангеловски, Скопје. (44) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Сашо 
Донев, Скопје. . (45) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Рамадан 
Емини, Скопје. (46) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Стојче 
Кузо вик, Скопје. (47) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Сулеј-
ман Буши, Скопје. (48) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Екрем 
Ахмет, Скопје. (49) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Томи 
Бинчевски, Скопје. (50) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Михаил 
ВЕНЧОВСКИ, Скопје. ' (51) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Влатко 
Бошковски, Скопје. (52) 

Свидителства за завршено VI одделение, издадено 
од ОУ „Иднина“ - Скопје на име Стојче Кузовиќ, 
Скопје. (53) 

Работна книшка , издадена во Скопје на име Сузана 
Ѓорѓиевска, Скопје. (54) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Гордана 
Ангеловска, Скопје. (55) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Неџат 
Сахити, Скопје. (56) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје на 
име Жаклина Ѓоковиќ, Скопје. (57) 

Работна Книшка, издадена во Скопје на име Мом-
чило Михајловски, Скопје. (58) 

Работна книшка , издадена во Скопје на име Ратко 
Михајловски, Скопје. (59) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Стојан 
Точевски, Скопје. (60) 

Акцептни налози бр. 4568407 и 4568406 издадени од 
П И Т У „Интербалкан" Гевгелија на име Ристик Алек-
сандар, ул. „Клрил и Методиј“ бр. 5, Гевгелија. (2) 
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Пасош бр. 054943 издаден од УВР Куманово на име 
Ајрули Шаби ул. „Трајко Јовановски“ бр. 91, Кума-
ново. (3) 

Пасош бр. 397941 на име Медоска Санда ул. 
„Цветко Јаковлески“ бр. 3, Кичево. (61) 

Пасош бр. 0122796 издаден од УВР Струмица на 
име Сузевски Стојан ул. „Даме Груев“ бр. 23, с. Ново 
Село, Струмица. (63) 

Пасош бр. 438667 издаден од УВР Штип на име 
Ристов Благојчо ул. „Борис Крајгер" бр. 14/28, Штип. 

(64) 
Пасош бр. 174817 на име Деари Гајур с. Бело-

виште, Гостивар. (65) 
Пасош бр. 0439451 на име Таневски Зоран бул. 

„Туристичка“ бр. 50-1/7, Охрид. (66) 
Пасош бр. 268522 на име Трајковска Зорица ул. „11 

Ноември“ бр. 82, Куманово. (67) 
Пасош бр. 0471031 на име Трајковски Деан ул. „Де-

барска“ бр. 12, Битола. (68) 
Пасош бр. 0474612 на име Шаипи Семије, с. 

Грнчари, Ресен. (69) 
Пасош бр. 461446 на име Џелили Шемшат ул. „Ни-

кола Парапунов" бб, Гостивар. (70) 
Пасош бр. 0117318/93 издаден од УВР Делчево на 

име Марина Маили - Убавелска, с. Разловци, Делчево. 
(5) 

Пасош бр. 266377/94 издаден од УВР Куманово на 
име Џенкез Емини, с. Никуштак, Куманово. (6) 

Пасош бр. 253041/94 издаден од УВР Тетово на име 
Абдили Евзи, с. Боговиње, Тетово. (7) 

Пасош бр. 384285 издаден од ОВР Свети Николе на 
име Донев Ванчо с. Мустафино, Свети Николе. (71) 

Пасош бр. 384287 издаден од ОВР Свети Николе на 
име Донев Ангел с. Мустафино, Свети Николе. (72) 

Пасош бр. 056856 издаден од УВР Скопје на име 
Христина Божарева, ул. „Фуштанска" бр. 15-а, Скопје. 

(2-а) 
Пасош бр. 554774/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Шеиде Ибраими, с. Арачиново, Скопје. (8) 
Пасош бр. 154285/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Кенан Нуши, с. Грчец, Скопје. (9) 
Пасош бр. 153960/93, издаден од УВР - Скопје на 

име Идриз Куч, с. Батинци, ул. „4" бр. 33, Скопје. (10) 
Пасош бр. 0206759/94, издаден од УВР - Скопје на 

име Идриз Шаќири, ул. „Дижонска" бр. 23/11, Скопје. 
(Н) 

Пасош бр. 281625/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Ќазим Таири, с. Сарај, ул. „10" бр. 57-6, Скопје. 

(12) 
Пасош бр. 351289/94, издаден од УВР - Скопје на 

име Слободан Пауновски, с. Стајковци, ул. „Илинден-
ска“ бр. 29, Скопје. (13) 

Пасош бр. 285775/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Борче Милчевски ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 3/11, 
Скопје. (14) 

Пасош бр. 013164/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Павле Костадинов, ул. „Боро Менков“ бр. 1-11/15, 
Скопје. (15) 

Пасош бр. 0385971/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Владимир Јордановски, ул. „Љубе Ивановиќ“ бр. 
44-III1/4, Скопје. (16) 

Пасош бр. 115043/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Нури Ху сеј ни, с. Горно Свиларе, Скопје. (17) 

Пасош бр. 005027/92, издаден од УВР - Скопје на 
име Тимче Георгиевски, ул. „Жарко Зрењанин" бр. 40-
б, Скопје. (18) 

Пасош бр. 208327/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Љубомир Серафимов с. Волково, ул. „95" бр. 71, 
Скопје. (19) 

Пасош бр. 541104/94, издаден од УВР - Скопје на. 
име Гордана Самоилова - Митревска, ул. „Питу Гули“ 
бр. 39, Скопје. (20) 

Пасош бр. 277641/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Павле Шамакоски, ул, „Илинденска44 бр. 3/23, 
Скопје. (21) 

Пасош бр. 277246/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Томе Шамакоски, ул. „Илинден“ бр. 3/23, Скопје. 

(22) 
Пасош бр. 277248/94, издаден од УВР - Скопје ка 

име Слаѓана ПаЈМакоска ул. „Илинден“ бр. 3/23, 
''Скопје. (23) 

Пасош бр. 445525/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Јованчо Чингаровски, ул. „Будимпештанска" бр. 
24-6, Скопје. “ (24) 

Пасош бр. 102901/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Рахилха Чингаровска, ул. „Будимпештанска" бр. 
24-6, Скопје. ^ (25) 

Пасош бр. 282860/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Зоран Крстевски ул. „4 Јули: бр. 87, Скопје. (26) 

Решение за увоз на стока бр. 1УА 249/2-95 од 
06 .XII. 1995 година, издадено од Министерството за над-
ворешни работи на РМ на име „Водно Табако" -
Скопје. 7 6790) 

Одобрение Уп.бр. 15-6159 од 13.1.1983 година, из-
дадено од СО Центар - Скопје на име Исени Нијази, 
Скопје. (6791) 

Пасош бр. 0435497/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Божидар Костовски уд. „Саво Михајлов 18" бр. 10, 
Скопје. (6792) 

Пасош бр. 0030420, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ибрахим Тафиловиќ, с. Батинци ул. „8" бр. 1, 
Скопје. (6793) 

Пасош бр. 159538/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Мустафа Ремзи, ул. „Метохиска" бр. 28-а, Скопје. 

(6794) 
Пасош бр. 356405, издаден од РСВР - Скопје на име 

Јусуфи Зулќуфли, с. Буковиќ, Скопје. (6795) 
Чековна картичка бр. 557/64 и чековите бр. 

2689774, 2689775 и 2689776, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име ЈБупчо Муцковски, Скопје. 

Чековна картичка бр. 20635-45 и чековите од бр. 
2671772 до 2671787 и 2671770, издадени од Комерци-
јална банка а.д. - Скопје на име Мирко Митевски, 
Скопје. (6690) 

Чековна картичка бр. 41532/77 и чекови бр. 
7172898, 7172899 и од бр. 7627741 до 7627745, издадени 
од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Јован Ш у р -
ковски, Скопје. (6691) 

Чековна картичка бр. 90392/07 и чекови од бр. 
2958670 до 2958675, издадени од Комерцијална банка 
а.д, - Скопје на име Јован Шурковски, Скопје. (6692) 

Чековна картичка бр. 9298122 и чекови од бр. 
0002682420 до 0002682424 и бр. 0001349311, издадени од 
Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Трпковска 
Жаклина,Скопје. (6693) 

Чекови бр. 2717146 и 2717147 од тековна сметка бр. 
22274-01, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на име Каде Белимов, Скопје. (6694) 

Чек бр. 650319, издаден од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на тековна сметка бр. 0007609969, на име 
Ѓорѓи Митровски, Скопје. (6695) 

Чековна картичка бр. 826348 и чекови бр. 2458599, 
2458600 и 2458601, издадени од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Ристо Тасев, Скопје. (6696) 

Чековна картичка бр. 80946-65 и чекови од бр. 
2823765 до 2823775, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Гордана Самоннкова - Митревска, 
Скопје. (6697) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Шабан 
Октај, Скопје. (6698) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Ајка 
Шкријел^, Скопје. (6699) 

Чековна картичка бр. 69917-25 и чекови бр. 
2836151,2782118,2782120 и 2782119, издадени од Комер-
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цијална банка а.д. - Скопје на име Чедомир Величков-
ски, Скопје. (6700) 

Чековна картичка бр. 0066044/13 и чекови од бр. 
0002785667 до 0002785669, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име - полномошник Јанка Цвет-
ковска, Скопје. (6701) 

Чековна картичка бр. 22789-45 и чекови бр. 
0008806837 и 0008806838, издадени од Стопанска банка 
а.д. - Скопје на име Јанка Цветковска - полномошник, 
Скопје. (6702) 

Чековна картичка бр. 22599-53 и чекови бр. 
0008051079 и 0008051080, издадени од Стопанска банка 
а.д. - Скопје на име Блажевски Мирко, Скопје. (6703) 

Чекови од бр. 2728820 до 2728827 од тековна сметка 
бр. 10752210, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Димитри Зози, Скопје. (6704) 

Чековна картичка бр. 71046-65 и чековите од бр. 
2869133 до 2869140, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Марија Беличкова, Скопје. (6705) 

Чековна картичка бр. 21230-70 и чековите од бр. 
0008305387 до 0008305395 (9 чека), издадени од Стопан-
ска банка а.д. - Скопје на име Јасмина Милосављевиќ, 
бул. „Јане Сандански“ бр. 65/19, Скопје. (6628) 

Чекови од бр. 8260339 до 8260345 од тековна сметка 
бр. 411602, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје 
на име Лазар Гогов, Скопје. (6629) 

Чековна картичка бр. 12271-21, и чекови од бр. 
7847267 до 7847270, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Јордана Гогова, Скопје. (6630) 

Чековна картичка бр. 36935-10 и чековите од бр. 
2236109 до 2236120, 1784016 и 1784017, издадени од Ко-
мерцијална банка а.д. - Скопје на име Марија, Цин-
цева, Скопје. (6631) 

Чековна картичка бр. 20445-53 и чекови од бр. 
2423769 до 2423773,2423759,2423760,2423761 и 2595248, 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Стојан Трајковски, Скопје. (6632) 

Чекови од бр. 07972121 до 07972140, од бр. 08169551 
до 08169570, 07129186, 07129187 и 07129188 од тековна 
сметка бр 29586-11, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Страшо Голубовски, Скопје. (6633) 

Чековна картичка бр. 21353-70 и чекови од бр. 
2359980 до 2359985, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Спасе Јовковски, Скопје. (6634) 

Чековна картичка бр. 0098278-72 и чековите од бр. 
0002715831 до 0002715834, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Фроса Никова, Скопје. (6635) 

'Работна книшка, издадена во Скопје на име Адем 
Џемаил, с. Трубарево, Скопје. (6674) 

Здравствена легитимација бр. 30456577600, изда-
дена од Завод за здравствена заштита - Скопје на име 
Рајна Самарџиева, ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 20-3/15, 
Скопје. (6675) 

Здравствена легитимација, издадена од Завод за 
здравствено осигурување - Скопје на име Максути 
Есма, с. Миладиновци, Скопје. (6676) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Хасип 
Рахимовиќ, Скопје. (6677) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Курта-
новиќ Рифо, Скопје. (6678) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Лидија 
Трајкова, Скопје. (6679) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Шаин 
Сезаир, Скопје. (6680) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Елена 
Михајловска, Скопје. (6681) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Елвир 
Садиковиќ, Скопје. (6682) 

Работна книшка, издадела во Скопје на име Златко 
Трајановски, Скопје. (6683) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Илија 
Даскалов, Скопје. (6684) 

Решение бр. 14-6897 од 19.XII.1989 год. за вршење 
јавен превоз со моторно возило, издадено од Општин-
ски секретаријат за стопанство и труд - Скопје на име 
Велески Методија, ул. „Водњанска" бр. 4Л1/12, Скопје. 

(6667) 
Решение У. бр. 14-310 од 17.1.1991 година, за про-, 

мет на мало со животни намирници, издадено од СО -
Карпош - Општински секретаријат за стопанство и 
труд на име Бошковски Николче, ул. .,Козле“ бр. 4-6, 
Скопје. (6668) 

Решение бр. 11-3007 од 28.V.1990 година, издадено 
од Секретаријат за стопанство Чаир - Скопје на име 
Стојан Вељковиќ, Скопје. (6669) 

Решение бр. 18-8249/2-94 од 22.VII.1994 година, 
издадено од Минситерство за односи со странство на 
РМ - Скопје на име Претпријатие „Давидов“ за деловни 
услуги, внатрешна и надворешна трговија извоз-увоз 
ДОО-Скопје. (6670) 

Одобрение Уп. бр. 14-1648 од 12.IV.1989 година 
издадено од СО - Карпош - Скопје на име Добра Мар-
ковска, Скопје.' (6671) 

Решение Уп. бр. 12-9298 од 03.Х.1989 год., изда-
дено од СО Центар - Скопје на Селим Јзџан, Скопје. 

(6672) 
Одобрение бр. 11-3919 од 18.XII.1987 година, изда-

дено од СО Чаир - Скопје на име Вадин Асани, Скопје. 
(6673) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Ристе 
Стефановски, Скопје. (6636) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Љубо-
мир Митров, Скопје. (6637) 

Свидетелство за завршено III година, и диплома за 
завршено средно образование, издадени од Трговско 
училиште „Цветан Димов“ - Скопје на име Гиевски 
Драгољуб, Скопје. (6638) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Симон 
Јакимовски, Скопје. (6639) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Митат 
Садики, с. Љуботен, Скопје. (6640) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Сла-
вица Тримческа, Скопје. (6641) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Ја-
смина Адиловиќ, Скопје. (6642) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Беј-
тула Куртиши, Скопје. (6643) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Јусуф 
Беќирагиќ, Скопје. (6644) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Дивна 
Станковиќ, Скопје. (6645) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Назиф 
Селмани, Скопје. (6646) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Вели-
бор Мацановиќ, Скопје. (6726) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Иванка Чангова, Скопје. (6727) 

Свидетелството за завршено VIII одделение, изда-
дено од ОУ „Напредок“, с. Студеничани, на име Му-
амер Рамадани, Скопје. (6728) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Асири 
Џеладин, Скопје. (6729) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Нешат 
Сулејманов, Скопје. (6730) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Олга 
Лазаровска Таневска, Скопје. (6731) 

Здравствени книшки, издадени во Скопје на име 
Младен, Снежана и Тања Васиљевиќ, Скопје. (6732) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Вик-
тор Калајџиев, Скопје. (6733) 

Свидетелство за завршено II година, издадено од 
ЕПУ „Васил Антевски - Дрен“ - Скопје на име Соња 
Смиљковик, Скопје. (6734) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Мари-
јан Стојановски, Скопје. (6735) 
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Чековна картичка бр. 96212-85 и чекови бр. 
2760905 и 2760906, издадени од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Нада Беришиќ, Скопје. (6736) 

Чековна картичка бр. 9031-24 и чек бр. 2380478, 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Зорица Сиљаноска, Скопје. (6737) 

Чекови бр. 2762355 и 2762356 од тековна сметка бр. 
8796151, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на име Томе Тодоревски, Скопје. (6738) 

Чековна картичка бр. 62650/84 и чекови од бр. 
2850713 до 2850722 и од бр. 2819128 до 2819133 и 
2660181, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на име Благица Јовановска, Скопје. (6739) 

Чековна картичка бр. 67168-48 и чекови од бр. 
1472652 до 1472655, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Лилјана Грошевска, Скопје. (6740) 

Чековна картичка бр. 0053138/76 и чековите од бр. 
0002668385 до 0002668389, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Веселиновски Јовче, Скопје. 

(6741) 
Чековна картичка бр. 0053138/76 и чековите од бр. 

0002668385 до 0002668389, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на тековна сметка бр. 0100721/40 и 
чек бр. 0002692794 на име Алексовски Бранко, нас. 
„Иго Тричковиќ", ул. „9" бр. 6, Куманово. (6742) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Елиса-
вета Бежановска, Скопје. (6743) 

Чековна картична бр. 67010/88 и чековите од бр. 
2872335 до 2872344, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Петре Арсовски, Скопје. (6744) 

Чековна картичка бр. 9309739 и чековите бр. 
2737574 и 2737575, издадени од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Надежда Василева, Скопје. (6745) 

Решение Уп. бр. 12-3172 од 01.IV.1991 година, из-
дадено од СО Центар - Скопје на име Нејази Нухи, 
Скопје. (6746) 

Решение бр. 25-2887 од 23.XII. 1994 година, изда-
дени од Секретаријат за стопанство ПОЕ - Гази Баба -
Скопје на име Петре Стевковски, Скопје. (6747) 

Решение бр. 12-9463 од 16.1.1989 година, издадено 
од СО Центар - Скопје на име Александар Петровски, 
Скопје. (6748) 

Чековна картичка бр. 77351-34 и чековите од бр. 
1878272 до 1878281, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Ангелина Филиповска, Скопје., 

(6772) 
Чековна картичка бр. 18155-64 и чекови од бр. 

8361765 до 8361772, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Методи Симјановски, Скопје. (6773) 

Чековна картичка бр. 5235/26 и чекови од бр. 
142922 до 142931, издадени од Македонска банка а.д. -
Скопје на име Владимир Трандафиловски, Скопје. 

(6774) 
Чековна картичка бр. 111731-61 и чекови од бр. 

2874125 до 2874138, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Цветанка Јаневска, Скопје. (6775) 

Чекови бр. 7349111, 7349112 7349113 од тековна 
сметка бр. 4927-03, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Александар Милески, Скопје. (6776) 

Чекови од бр. 704359 до 704362, од тековна сметка 
бр. 86379-53, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Слободан Станоевски, Скопје. (6777) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Џеват 
Идризи, Скопје. (6778) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Слобо-
данчо Траевски, Скопје. (6779) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Зоран 
Паневски, Скопје. ([6780) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Иса 
Мифтари, с. Љуботен, Скопје. (6781) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Милан 
Мијушковиќ, Скопје. (6782) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Идриз 
Љамалари, Скбпје. (6783) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Емини 
Сами, с. Арнаки, Скопје. (6784) 

Касата да прими бр. 33 на износ од 850,00 денари и 
бр. 33 на износ 10.000,00, денари, издадени од Скопски 
пазар - Скопје за пазаришен надомест за тезга бр. 92 на 
име П.З. „Галат“ - Скопје. (6785)) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Ељмаз 
Амети, ул. „147" бр. 6, Скопје. (6786) 

Воена книшка, издадена во Скопје (на име Љупчо 
Зафировски, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47-2/26, Скопје. 

(6787) 
Работна книшка, издадена во Скопје на име Сне-

жана Ангеловска, Скопје. (6788) 
Пасош бр. 0067981 на име Цветанов Венко с. Смо-

ларе, Струмица. (73) 
Пасош бр. 743838 издаден од УВР Скопје на име 

Ферати Асан ул. „Ордан Чопела“ бр. 93, Скопје. (4830) 
Сведителство за завршено средно образование IV 

степен - гимназија бр. 118/78 година на име Рамани 
Изет с. Богојци, Струга. (74) 

Пасош бр. 515164/95 издаден од УВР Тетово на име 
Амедин Сулејмани с. Н. Село II, Тетово. (75) 

Пасош бр. 337404 на име Џемаили Зулбеар с. 
Врбјане, Гостивар. (6612-а) 

Пасош бр.0110050, издаден од УВР - Куманово на 
име Додевски Гоце, нас. Ајдучка Чешма бр. 240, Кума-
ново. (91-а) 

Пасош бр. 238816, на име Арифи Џемиље, с. Длап-
кин Дол, Кичево. (92-а) 

Пасош бр. 0452849/94, издаден од УВР - Делчево на 
име Дејан Витановски, ул. „Рударска“ бр, 3, Македон-
ска Каменица. (93-а) 

Пасош бр. 069290 на име Емрули Насер с. Добри-
ло л, Гостивар. (4) 

Пасош бр. 0341699 на име Алтипармаков Љупчо ул. 
„Партизанска“ бр. 47-А/19, Битола. (5) 

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 Република Македонија“ бр. 38/91 и 
Одлуката за трансформација бр. 03-893 од 22.12.1995 
год. Претпријатието за преработка на пластични маси и 
производи од стаклопластика АД „Полипласт" П.О. 
Струга, објавува 

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

ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. Претпријатието за преработка на пластични маси 
и производи и стаклопластика АД „Полипласт" П.О. 
Струга ја започна постапката за трансформација со-
гласно одредбите на Законот за трансформација на 
претпр^атијата со општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници државјани на Република Маке-
донија да ги пријават своите побарувања во рок од 60 
дена од денот на објавувањето на огласот. 

3. Пријавувањето на побарувањата да се врши преку 
посебен образец пропишан од Агенцијата на Република 
Македонија за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал и истовремено да го достават до 
Претпријатието и Агенцијата. 
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4. Седиштето на претпријатието е на улица „Инду-
стриска“ бб Струга. 

2262 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
весник на РМ“ 38/93), ТП „Унион - мак“ - Скопје, 
објавува 

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

ВАЊА , 

1. ТП „УНИОН - МАК“ - Скопје, ги повикува пора-
нешните сопственици и нивните наследници, да ги при-
јават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас. 

2. Пријавувањето на побарувањето се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал. 

3. Своите побарувања барателите да ги достават до 
ТП „Унион - Мак“ Скопје/и еден примерок до Агенци-
јата за трансформација на претпријатијата. 

Ве молиме доставете ни профактура за да извршиме 
уплата, а вирмански налог како доказ ќе ви доставиме 
на факс. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „Соци-
јален борец“ - 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 8.12.1995 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: продажба на претпријатието на лицата кои го презе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Градски стадиум“ 
бр. бб Битола во време од 07 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „БРАТ-
СТВО“ АД - Охрид 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 11.12.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

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

наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. 7-ми Ноември бр. 
178 во време од 12 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „АД „СО-
ВЕРЕМЕН ДОМ“ - Прилеп 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 11.12.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните просторни на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. Александар Маке-
донски бб во време од 9 до 13 часот. 

(2263) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, Општестве-
ното претпријатие за производство на вештачки бру-
севи, брусно платно и хартија „ИДНИНА“ - Кратово. 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 11.12.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории во 
претпријатието, кое се наоѓа на улица „Гоце Делчев“ 
бб Кратово и тоа во времето од 8 до 13 часот секој 
работен ден. 

(2264) 

Врз основа на член 33 и 35 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93) Друштвото со ограничена 
одговорност во општествена сопственоста за сервиси-
рање и трговија „Ремонт и сервис со трговија „Светни 
Николе, ул. „М. Тито“ бр. 75, објавува. 

ОБЈАВУВА 
1. ДОО во општествена сопственост за сервисирање 

и трговија „РЕМОНТ И СЕРВИС СО ТРГОВИЈА 
„Свети Николе, ул. „М. Тито“ бр. 75 ја почна постап-
ката на трансформација во согласност со одредбите од 
Законот за трансфорамција на претпријатијата со опш-
тествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници кои се државјани на Република 
Македонија, доколку имаат да ги пријават своите поба-
рувања во рок од 60 дена сметано од денот на објаву-
вање на огласот. 

3. Седиште на претпријатието ДОО „Ремонт и сер-
вис со трговија“ с на ул. ,„Маршал Тито“ бр. 75-Свети 
Николе. 
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4. Своите побарувања барателите да ги достават 
истовремено до ДОО „Ремонт и сервис со трговија 
„Свети Николе и Агенцијата за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал на посебен 
образец пропишан од Агенцијата. („Сл. весник на РМ“ 
бр. 3/94). 

(2260) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ЕКОНОМ-
СКИ ЦЕНТАР“ А.Д. за економски и организациони 
услуги и промет - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.12.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Железничка“ бб 
во Скопје во време од 7.30 од 15.30 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ПРО-
Т Е К ^ - ПРОБИШТИП 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.12.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосрден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „МИРО БАРАГА" 
бб во Пробиштип во време од 7 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „АДО-
НЕКС" - СКОПЈЕ 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.12.1995 годи-
наж, 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 вработе-
ните. 

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. „Беласица“ 6 во 
Скопје во вареме од 08 до 09 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, А.Д. „ТРИ-
КО“ - Виница 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.12.1995 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: продажба на претпријатието на лицата кои го презе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Партизанска“ бр.з 
во време од 10 до 14 часот. 

Со цел издавање акции заради дополнително вложу-
вање, ПОС „ТРАНШПЕД МАКЕДОНИЈА - ТОВА-
РЕН СООБРАЌАЈ“ - Струмица, огласува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО 

ВЛОЖУВАЊЕ 

I 
1. „Траншпед Македонија - Товарен Сообраќај“ е 

општествено претпријатие, со седиште во Струмица, 
ул. „Климент Охридски“ бр. 105, регистрирано во 
Окружниот стопански суд во Штип под С.рег.280/91, 
Основна дејност на ПОС „Траншпед Македонија - То-
варен Сообраќај“ е превоз на стоки во друмскиот соо-
браќај во внатрешниот и меѓународниот промет. 

Вкупниот број на постојано вработените лица во 
ПОС „Траншпед Македонија - Товарен Сообраќај“ из-
несува 112. 

Вредноста на ПОС „Траншпед Македонија - Това-
рен Сообраќај“, според почетниот биланс на состој-
бата, изготвен во согласност со Методологијата за про-
ценка на вредноста на претпријатијата со општествен 
капитал, изнесува 1.943.864 ДЕМ. 

ПОС „Траншпед Македонија - Товарен Сообраќај“ 
за општествениот капитал што е предмет на трансфор-
мација ќе издаде 38.877 акции секоја со номинална вред-
ност од 50 ДЕМ. 

Од вкупниот број на акции што го преставуваат 
општествениот капитал наменет за трансформација, 
15% односно 5.832 акции со вкупна вредност од 291.600 
ДЕМ ќе му се пренесат бесплатно на Фондот за пензи-
ско и инвалидско осигурување. 

Предмет на продажба преставува делот од опште-
ствениот капитал во износ од 1.652.250 ДЕМ (85% од 
проценетата вредност на ПОС „Траншпед Македонија 
- Товарен Сообраќај“), односно 33.045 акции. 

Од 38.877 акции што го преставува^ општествениот 
капитал 30% односно 11,663 акции со вкупна вредност 
од 583.150 ДЕМ ќе им бидат понудени на продажба со 
попуст на вработените, порано вработените и пензи-
онираните работници на ПОС „Траншпед Македонија -
Товарен Сообраќај“. Заради остварување на трансфор-
мацијата на Претпријатието по методот на издавање на 
акции заради дополнителното вложување, ПОС 
„Траншпед Македонија - Товарен Сообраќај“ - Стру-
мица, ги повикува сите заинтересирани лица да подне-
сат понуда за дополнително вложување. 

Право на дополнително вложување во Претпријати-
ето под еднакви услови имаат домашните и странските 
физички и правни лица. Понудите за дополнителното 
вложување од страна на заинтересираните лица се до-
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стануваат, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на јавниот повик, на адреса на Претпријатието. Кон 
понудата заинтересираните лица обврзно поднесуваат и 
програма за развој на претпријатието. 

Во понудата за дополнително вложување задолжи-
телно треба да бидат наведени: 
- основни податоци за понудувачот; 
- износот на дополнителното вложување кое понудува-
чот има намера да го изврши во Претпријатието; 
- износот на делот од општествениот капитал што по-
нудувачот има намера да го откупи; 
- рокот во кој откупот ќе се изврши (не подолг од 5 
години), и 
- годишните рати според кои ќе се врши откупот на 
акциите што од страна на Агенцијата на Република 
Македонија за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал се резервираат во полза на понуду-
вачот. 

Нема да се разгледуваат понудите во кое е понудено 
дополнителното вложување помало од 30% од вкуп-
ната вредност на Претпријатието, или во кои е понуден 
откуп на дел од општествениот капитал во Претприја-
тието што, заедно со дополнителното вложување, е 
помал од 51% од вкупниот капитал на Претпријатието. 

Ако бидат поднесени повеќе понуди за дополни-
телно вложување во Претпријатието предимство ќе 
имаат лицата кои ќе понудат поквалитетна програма за 
развој на претпријатието, како и други поповолни 
услови. 

Понудите за дополнителното вложување ќе ги раз-
гледува и за нив ќе решава Работничкиот совет на 
Претпријатието. 

Во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот за 
поднесување на понудите сите понудувачи ќе бидат пи-
смено известени за решението на Работничкиот совет 
на Претпријатието. 

Друштвото со ограничена одговорност за градеж^ 
ништво и трговија „Техноградинѓ" Крушево, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И КУПУВАЊЕ УДЕЛИ 

1. Уделите ги издава ДОО „Техноградинг" Крушево 
врз основа на Решение бр. 15-230/205 од 13.04.1995 год. 
издадено од Комисијата на Владата на Р Македонија, за 
трансформација на претпријатието со општествен ка-
питал. 

. 2. Основна дејност на друштвото е градежништво и 
трговија. 

3. Трансформацијата на друштвото ќе се изврши 
преку откуп од страна на вработените. 

4. Вкупната вредност на уделите за купување изне-
сува 70.081 ДЕМ. (во динарска противвредност на денот 
на плаќањето според официјалниот курс на НБМ) 

- најнискиот удел што може да биде купен изнесува 
100 ДЕМ. 

- вкупната вредност на уделите што се купуваат со. 
попуст изнесува 21.024,30 ДЕМ. со грејс период од 2 
години и рок на отплата од 5 год. 

- вкупната вредност на уделите што се купуваат без 
попуст изнесува 49.056,70 ДЕМ. 

- рок на запишување на уделите изнесува 8 дена од 
денот на објавувањето на повикот. 

5. Право на запишување и купување на удели без 
попуст имаат сите вработени во друштвото, а право на 
запишување и купување на акции со попуст имаат оние 
лица кои во ДОО „Техноградинг" имаат најмалку две 

години работен стаж пред донесувањето на Одлуката за 
трансформација. 

6. Запишување на уделите ќе се врши со изјава што 
се добива во друштвото. 

7. Изјавите за запишување на уделите во писмена 
форма се доставуваат до ДО,О „Техноградинг" Кру-
шево. 
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