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Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90 и 63/94), а во врска со член 11 став 3 од Законот за 
правата, обврските и одговорностите на републичките 
органи во поглед на средствата во општествена соп-
ственост што тие ги користат („Службен весник на РМ“ 
бр. 41/85), Владата донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЈАВНИ НАРАЧКИ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува постапката и начинот на 

склучување на договори меѓу Владата на РМ, репу-
бличките органи на управата, управните организации и 
другите корисници на Буџетот на Република Македо-
нија, јавните претпријатија основани од страна на Со-
бранието на РМ, односно Владата на РМ (во ната-
мошниот текст: нарачатели) со правни и физички лица 
(субјекти) за набавка на стоки, вршење на услуги, мате-
ријални права и изведување на градежни работи (јавни 
нарачки). 

Под градежни работи во смисла на оваа уредба се 
подразбира вршење на претходни работи, подготви-
телни работи и градење, односно реконструкција на 
објекти и внатрешно уредување. 

Член 2 
Владата на РМ, републичките органи на управата и 

управните организации, јавните нарачки од член 1 ги 
вршат во рамките на средствата предвидени во Буџетот 
за тековната година. 

Јавните претпријатија, јавните нарачки ги вршат во 
рамките на плановите донесени од страна на управните 
одбори. 

Член 3 
Секое правно и физичко лице може да учествува на 

јавен повик за јавна нарачка. 
Член 4 

За спроведување на оваа уредба сите субјекти утвр-
дени во член 1 треба да формираат комисии. 

Комисиите од ставот 1 на овој член се составени од 
претседател и најмалку 2 члена. 

Член 5 
Покрај постојаниот состав на комисијата, доколку 

природата на нарачката тоа го бара, во работата на 
Комисијата можат да бидат вклучени и други стручни 
лица. 

Член 6 
Најдоцна до 31 јануари, секој нарачател доставува 

до Комисијата на Владата рамковен годишен план за 
јавни нарачки за тековната година. 

Играчките што имаат степен на воена или државна 
тајна посебно се планираат, за што писмена согласност 
дава претседателот на Владата. 

Член 7 
Оваа уредба не се однесува на играчките за кои се 

обезбедени средства од меѓународни институции, а за 
кои се пропишани условите на користење. 

КОМИСИЈА НА ВЛАДАТА ЗА ЈАВНИ НАРАЧКИ 

Член 8 
Владата на РМ1 формира Комисија на Владата за 

Јавни нарачки со мандат од 4 години. 

Член 9 
Комисијата на Владата за јавни нарачки е составена 

од: 
- советник на претседателот на Владата - претседател; 
- претставници од определени министерства; 
- претставници на јавни претпријатија; 
- други стручни лица; 

Член 10 
Комисијата на Владата: 

- донесува деловник за работа; 
- ј а следи реализацијата на јавните нарачки и дава пред-
лози за подобрување на системот на јавните нарачки; 
- ги информира нарачателите за условите на пазарот; 
- дава предлози за вршење на групни нарачки, заради 
постигнување најповолни услови; 
- предлага еднообразна форма на тендерската докумен-
тација; 
- ги разгледува приговорите во врска со јавните на-
рачки; 
- води регистар на јавните нарачки извршени во текот 
на годината; 
- врши контрола на јавните нарачки; 
- доставува тримесечен извештај до Владата за извр-
шени јавни нарачки; 
- врши и други работи сврзани со оваа уредба. 

Член И 
По потреба прописите за работа на Комисијата на 

Владата, ги пропишува Владата. 

ПОСЕБНИ КОМИСИИ ЗА ЈАВНИ НАРАЧКИ 

Член 12 
По потреба, Владата на РМ може да формира по-

себни комисии за јавни нарачки за извршување на кон-
трола за утврдување на регуларноста и непристрасно-
ста на одделни јавни нарачки. 

Член 13 
Посебната комисија за јавни нарачки е составена од: 

- претставник на Јавното правобранителство-претседа-
тел; 
- истакнат правник кој не е од редовите на функционе-
рите и раководните лица кои ги избира или именува 
Владата на РМ; 
- 2 министри во Владата; 
- други стручни лица. 
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Член 14 
Контролата на одредена јавна нарачка од страна на 

посебната комисија се врши по барање на претседате-
лот на Владата или министер. 

Член 15 
Членовите на комисијата се должни да ја чуваат 

тајноста на податоците од доверлив карактер со кои се 
запознале во текот на извршувањето на контролата. 

Член 16 
За потребите на контролата, членовите на комиси-

јата можат да побараат да им бидат ставени на увид 
сите документи кои се бднесуваат на предметот на кон-
тролата, да добијат нивни копии и да обават разговори 
со сите лица од кои сметаат дека можат да добијат 
релевантни информации во врска со јавната нарачка. 

Член 17 
За извршената контрола посебната комисија соста-

вува извештај кој го доставува до владата. 

ЈАВНОСТ НА НАРАЧКИТЕ 
Член 18 

За секоја јавна нарачка се објавува јавен повик за 
јавна нарачка во^Службен весник на Р М ^ в е н за исклу-
чоците предвидени со оваа уредба. 

Покрај огласувањето во „Службен весник на РМ“, 
јавниот повик може да се огласува и во други јавни 
гласила во земјата и странство. 

Член 19 
Јавниот повик меѓу другото треба да ги содржи и 

следниве податоци: 
- назив и адреса на нарачателот; 
- број на јавниот повик; 
- предмет на нарачка; 
- количина; 
- рок на испорака или изведба; 
- рок на важност на понудата; 
- технички карактеристики на стоките или услугите; 
- потребна придружна документација, 
- краен рок за поднесување на понудите; 

Доколку е предвидено тендерска документација, се 
одредува местото каде што истата може да се подигне, 
како и износот на надоместокот што евентуално треба 
да се плати, 

Доколку е предвидена постапка со јавно отворање 
на понуди, место, ден и час на одржување на јавното 
отворање. 

Член 20 
По потпишување на договорот, претседателот на 

комисијата го огласува во „Службен весник на РМ“ 
името на извршителот на јавната нарачка. 

Во исклучителни случаи, претседателот на комиси-
јата може со одобрение од Комисијата на Владата да не 
го објавува носителот на јавната нарачка. 

Член 21 
По барање на нарачателот, претседателот на Вла-

дата може да одобри одредени нарачки кои се врзани за 
безбедноста и одбраната да не се огласуваат во „Служ-
бен весник на РМ“ или други јавни гласила. 

ПОСТАПКА 
I. ПОСТАПКА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ НА 

ПОНУДИ 
Член 22 

Постапката со јавно отворање се врши за јавна на-
рачка чија вредност надминува денарска противвред-
ност на 100.000 германски марки. 

Јавно отворање на понуди, нарачателот може да 
врши и за нарачки чија вредност е помала од износот 
предвиден во став 1 од овој член. 

Член 23 
Отворањето на писмените понуди се врши во прису-

ство на понудувачите - јавноста. 

А. ОТВОРЕН ПОВИК 
Член 24 

Повикот е отворен кога секој субјект може да под-
несе понуда. 

Член 25 
Нарачателот е должен да го огласи јавниот повик со 

рок на доставување на понудите од 15 дена. 
Во случај на итност овој рок може да биде покус но 

не помалку од седум дена. 
Член 26 

Доколку во решението за јавна нарачка е предви-
дена тендерска документација, заинтересираните суб-
јекти можат да ја подигнат истата од денот на огласува-
њето на јавниот повик, па се до крајниот рок за подне-
сување на понуди. 

Член 27 
Понудите се доставуваат во двојно запечатен плик. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 

носи ознаката „не отворај“ како и бројот на јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
4Соја би можел да се идентификува испраќачот. Овој 
плик треба да ги содржи придружните документи. 

Внатрешниот плик, на кој е испишано името на 
испраќачот, ја содржи самата понуда. 

Член 28 
Пратката се доставува препорачано по пошта или со 

предавање во доставната служба-архива на нарачате-
лот. 

Понудувачот е должен да обезбеди доказ за датумот 
на доставувањето на пратката. 

Член 29 
Пред одржување на јавното отворање, претседате-

лот на комисијата ја утврдува максималната цена на 
предметот на нарачката, над која не може да биде склу-
чен договор. 

Во запечатен плик истата се чува во строга тајност, 
се до моментот на нејзиното соопштување, предвидено 
во членот 30, став 1, точка 4. 

Член 30 
Отворањето на пратките го врши комисијата ве 

полн состав во присуство на понудувачите-јавноста спо-
ред следната процедура: 

1. Претседателот на комисијата ги отвора надво-
решните пликови и јавно ги соопштува имињата на 
понудувачите. Комисијата води записник во кој се вне-
суваат имињата на понудувачите, како и содржината на 
надворешните пликови без отварање на внатрешните 
пликови. 

2. Комисијата потоа се повлекува од просторијата и 
ја составува листата на прифатените понудувачи. Таа 
ги елиминира оние понудувачи кои не ја доставиле по-
требната документација, кои понудата ја доставиле со 
задоцнување, кои не ги исполнуваат критериумите 
утврдени во решението за нарачка или пак кои немаат 
право да поднесат понуда. 

3. Комисијата потоа се враќа во просторијата и при-
стапува кон отворање на пликовите кои ги содржат 
понудите. Претседателот на комисијата јавно ги соопш-
тува условите од понудите. Оние понуди кои бележат 
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битни разлики од условите предвидени во решението за 
нарачка веднаш се елиминираат. 

4. По завршеното читање на понудите, претседате- “ 
лот на комисијата го отвора пликот со утврдената мак-
симална цена. 

Претседателот на комисијата го соопштува името на 
најповолниот понудувач. 

5. Извештај за постапката и за понудите, Комиси-
јата поднесува до функционерот или одговорното лице 
кое раководи со органот на управата. 

6. Врз основа на записникот од Комисијата, функци-
онерот кој раководи со органот на управата, односно, 
одговорното лице во претпријатието донесува реше-
ние, односно одлука за избор на носител на нарачка. 

7. Нарачателот во рок од осум дена од денот на 
изборот на носителот на нарачката, писмено ги изве-
стува сите учесници во огласот. 

8. Во случаи во кои одлуката на носителот на нарач-
ката се разликува од најповолната понуда, конечно ре-
шение донесува Владата на Република Македонија. 

9. Врз основа на донесеното решение, односно од-
лука, за извршениот избор на носител на нарачката, се 
склучува договор. 

Примерок од договорот се доставува до Комисијата 
на Владата. 

Член 31 
Доколку претседателот на комисијата процени дека 

не е можно детално проучување на понудите на самото 
јавно отворање, одлуката може да биде донесена нај-
доцна во рок од 7 дена. 

Истата ќе им биде соопштена на понудувачите по 
писмен пат. 

Член 32 
Дотолку два или повеќе понудувачи ги понудиле нај-

поволните услови според критериумите утврдени во ре-
шението за нарачка, можно е на истото јавно отворање 
од нив да се побараат нови понуди. 

Доколку присутните понудувачи не се заинтереси-
рани да поднесат нова понуда, или пак поднесените 
понуди се повторно истоветни или пак доколку тие не 
се присутни во просторијата, за привремен носител на 
нарачката ќе се определи субјектот кој прв поднел по-
нуда. 

Член 33 
Доколку претседателот на комисијата процени дека 

ниту една од добиените понуди не одговара на бараните 
услови или дека на јавното отворање не се обезбедени 
потребните услови за регуларно водење на постапката, 
тој може да донесе одлука јавниот повик да се поништи. 
Тој е должен по писмен пат да ги извести понудувачите 
за поништување на повикот. 

Претседателот на комисијата е должен да го пов-
тори јавниот повик во рок од 7 дена.' 

Член 34 
Понудите на оние понудувачи кои се елиминирани 

според член 30 им се враќаат без да бидат отворени. 
Член 35 

Секој понудувач може да добие писмено образложе-
ние за отфрлањето на неговата понуда доколку тоа го 
побара по писмен пат. 

Б. ОГРАНИЧЕН ПОВИК 

Член 36 
Јавен повик може да биде објавен со прибирање на 

понуди од ограничен број на субјекти чија подобност 
претходно се утврдува според критериумите утврдени 
во решението за нарачката. 

' Член 37 
На јавниот повик од член 36 се применуваат и одред-

бите од членовите 25, 26, 28 и 29. 
Член 38 

Документацијата се доставува во запечатен плик кој 
во левиот горен агол треба да ја носи ознаката „не 
отворај“, како и бројот на јавниот повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува испраќачот. 

Член 39 
Комисијата во полн состав ја разгледува документа-

цијата и ја утврдува листата на оние субјекти од кои ќе 
се побара понуда. 

Претседателот на комисијата по писмен пат им упа-
тува барање за понуда на субјектите од претходниот 
став. 

Член 40 
Понудите се доставуваат во запечатен плик. 

Член 41 
Отворањето на понудите го врши комисијата во 

полн состав во присуство на понудувачите - јавноста. 
Претседателот на комисијата јавно ги соопштува 

условите од понудите. Оние понуди кои бележат битни 
разлики од условите предвидени во решението за на-
рачка веднаш се елиминираат. 

Потоа претседателот на комисијата ја применува по-
стапката предвидена во точка 4 од членот 30. 

Член 42 
И во оваа постапка се применуваат одредбите од 

членовите 31, 32, 33 и 35. 

И. ПОСТАПКА СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

Член 43 
Прибирање на понуди без јавно отворање се врши за 

нарачки чија вредност изнесува од 30.000 до 100.000 
германски марки во денарска противвредност. 

По исклучок, можна е примена на оваа постапка и 
при поголема вредност од претходниот став, доколку 
предметот на нарачката бара проучување на понудите, 
за што Комисијата на Владата дава одобрение^ 

Член 44 
По писмените понуди од член 43 од оваа уредба се 

одлучува без присуство на понудувачите. 
Член 45 

Во постапката - отворање на понуди без присуство 
на јавноста се применуваат членовите 27, 28 и 29. 

Член 46 
Понудата и останатата документација се испраќаат 

во запечатен плик кој содржи уште два запечатени пли-
кови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот 
повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува испраќачот. 

Првиот внатрешен плик кој ја содржи придружната 
документација ја носи ознаката „документација“. 

Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата ја 
носи ознаката „понуда“. -

Член 47 
Отворањето на пратките го врши комисијата во 

полн состав беа присуство на јавноста, според следната 
постапка: - . 
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1. Комисијата пристапува кон отворање на плико-
вите што ја носат ознаката „документација“ и ги реги-
стрира сите прилози. 

Комисијата ги елиминира оние понудувачи кои не ја 
доставиле потребната документација, кои понудата ја 
доставиле со задоцнување, кои не ги исполнуваат кри-
териумите утврдени со решение за нарачка, или пак 
кои немаат право да поднесат понуда. 

2. Потоа, комисијата ги отвора пликовите со ознака 
„понуда“ и ги регистрира сите прилози. 

Таа веднаш ги елиминира оние понуди кои битно 
отстапуваат од условите на повикот. 

3. По разгледување на сите доставени понуди, прет-
седателот го определува привремениот носител на на-
рачката според критериумите предвидени во решени-
ето за нарачка. 

Член 48 
Доколку два или повеќе субјекти доставиле исто^ 

ветни понуди со најповолни услови, комисијата може да 
побара од нив доставување на нови понуди по писмен 
пат. 

Член 49 
Директен разговор со понудувачите од страна на 

комисијата е можен исклучително заради дополнување 
или дообјаснување на понудата. 

Чле^50 
Доколку претседателот на комисијата процени дека 

не е добиена ниту една понуда која ги задоволува усло-
вите на повикот, тој може да го поништи повикот и за 
тоа по писмен пат да ги извести сите понудувачи. 

Во тој случај претседателот на комисијата е должен 
да го повтори јавниот повик во рок од 7 дена. 

III. ПОСТАПКА СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

Член 51 
Јавната нарачка може да се изврши со непосредна 

спогодба со определен носител на нарачка. 

Член 52 
Оваа постапка се применува, во следниве случаи: 
1. Доколку вредноста на нарачката не надминува 

30.000 германски марки во денарска противвредност. 
2. Доколку нарачката е наменета за елиминирање на 

последици од елементарни непогоди и други појави кои 
имаат карактер на виша сила. 

3. Доколку нарачката треба да се изврши заради 
раскин на договор. 

4. Доколку предметот на нарачката може да го 
исполни само еден субјект или пак тој има ексклузивно 
право или лиценца. 

5. Доколку и во повторениот обид по двете прет-
ходни постапки не с утврден носител на нарачката^ 

6. Доколку се работи за изградба на објект од инте-
рес за одбраната и безбедноста на земјата. 

Член 53 
И за оваа постапка може да се предвиди во решени-

ето за нарачка претходно огласување. 

Член 54 
По писмен пат комисијата ги известува утврдените 

субјекти за датумот и местото на одржување на прего-
ворите. 

Член 55 
Преговорите со субјектите ги врши комисијата во 

полн состав. 

Член 56 
Носителот на нарачката се избира според критери-

умите утврдени во решението за нарачка. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

а) Решение за јавна нарачка 

Член 57 
Пред отпочнување со постапка, претседателот на 

комисијата донесува решение за јавна нарачка. 
Решението се донесува на одделен образец што го 

утврдува Комисијата на Владата. 

б) Понуда 

Член 58 
Понудата се доставува во еден оригинален примерок 

кој треба да биде потпишан од страна на одговорното 
лице на субјектот. 

Член 59 
Понудата треба да ги содржи сите битни елементи 

назначени во јавниот повик. 
Член 60 

Во цената на понудените стоки и услуги со странско 
потекло задолжително се внесува износот на царин-
ските и сите останати давачки. 

в) Придружна документација 
Член 61 

ј Со понудата, понудувачот е должен да ги достави 
најмалку и следниве документи: 

1. Документ со кој понудувачот потврдува дека ги 
намирил сите свои обврски спрема државата во измина-
тиот сметководствен период. 

2. Изјава дека против субјектот не е поведена сте-
чајна постапка. 

Член 62 
Видот на обврските наведени под точка 1 од членот 

61 ги пропишува министерот за финансии по претходно 
мислење на министерот за стопанство. 

Член 63 
Потребната придружна, документација се утврдува 

поединечно во решението за нарачки. 
Не е дозволено барање на документација која не е 

оправдана според природата на нарачката. 

г) Договор 

Член 64 
Најдоцна во рок од седум дена по завршувањето на 

постапката, нарачателот е должен по писмен пат да то 
извести субјектот за прифаќаното на условите на пону-
дата. 

Известувањето од претходниот став претставува 
потврда за субјектот дека е дефинитивно утврден за 
носител на договорот. 

Член 65 
За секоја јавна нарачка се потпишува договор меѓу 

нарачателот и носителот, чии битни елементи ги утвр-
дува Комисијата на Владата за јавни нарачки. 

Член бб 
Од страна на нарачателот договорот го потпишува 

лице кое е овластено од страна на функционерот кој 
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раководи со орган на управата или одговорното лице на 
претпријатието. 

Секој нарачател до Комисијата на Владата на поче-
токот на буџетската година ја доставува листата на 
овластените потписници на договори, 

Од страна на носителот на јавната нарачка, догово-
рот го потпишува овластен потписник. 

Член 67 
Комисијата на Владата го определува износот на 

јавната нарачка над кој договорите задолжително ги 
потпишуваат функционерот што раководи со органот, 
односно директорот на јавното претпријатие. 

,Член 68 
По потпишувањето, нарачателот е должен во рок од 

седум дена да достави еден примерок од договорот до 
Комисијата на Владата за јавни нарачки, заедно со еден 
примерок од соодветното решение, освен за нарачките 
што имаат степен на воена и државна тајна. 

Член 69 
За секоја промена на условите под кои е склучен 

договорот со која се доведува во прашање регуларноста 
на изборот на носителот, нарачателот е должен да по-
бара одобрение од Комисијата на Владата. 

Член 70 
Носителот на договорот може дел од договорните 

обврски да му ги отстапи на подизведувач, доколку тоа 
претходно било наведено во понудата. 

Член 71 
Носителот на договорот е целосно одговорен за 

извршувањето на обврските од страна на подизведува-
чот. 

Член 72 
Нарачателот го задржува правото да не прифати 

одреден подизведувач. 

КАУЦИИ, ГАРАНЦИИ, АВАНСИ 

Член 73 
За одредени нарачки можно е да се предвиди пола-

гање на кауција за учество во јавниот повик, под услови 
кои ги утврдува Комисијата на Владата за јавни нарач-
ки. 

Член 74 
Нарачателот во договорот може да предвиди 

одредба за полагање на гаранција од страна на стопан-
скиот субјект за добро извршување на договорните 
обврски. Во договоров треба да се предвидат условите 
на полагање на гаранцијата, како и на нејзиното враќа-
ње. 

Член 75 
Во договорите можно е да се предвиди и исплаќање 

на аванси од страна на нарачателот, доколку предметот 
на договорот тоа го оправдува. 

За секој аванс кој надминува 20% од износот на 
договорот, нарачателот е должен да пббара одобрение 
од Комисијата на Владата. 

ПОСЕБНИ МЕРКИ 

Член 76 
Доколку комисијата утврди дека субјектот-носител 

на јавната нарачка внесол неточни податоци во пону-
дата или придружната документација или не ги извр-

шува договорените обврски, покрај преземањето на 
мерки утврдени со закон, таа е должна да достави пи-
смено известување до Комисијата на Владата. 

Комисијата на Владата ќе побара од субјектот -
носител на јавната нарачка објаснение за наводите 
содржани во писменото известување. 

Член 77 
Комисијата на Владата може да им наложи на нара-

чателите дека субјектот - носител на јавната нарачка 
од член 76 ќе се сме Ја за неподобен за склучување на 
договори за јавни нарачки за период од најмалку 1 го-
дина. 

Неподобноста се однесува како за субјектот, така и 
за одговорното лице на истиот. 

Член 78 
Комисијата на Владата ја доставува до сите нарача-

те л и листата на субјектите од член 77. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 79 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

Бр. 23-2649/1 
8 април 1996 година 

Скопје' 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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Врз основа на член 57, став 4 од Законот за стандар-
дизација („Службен весник на РМ“ бр. 23/95), Владата 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПО-
КРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 
НА ПРОИЗВОДИТЕ И ВРШЕЊЕ НА ДЕЈСТВИЈА 

ВО ПОСТАПКАТА 

1. За покривање на трошоците за испитување на 
производите и вршење дејствија во постапката се плаќа 
надоместок според Тарифата за надоместоци за спрове-
дување на системот за атестирање (во натамошниот 
текстѕТарифа)" што е составен дел од оваа одлука. 

2. Надоместокот на трошоците во Тарифата се изра-
зува во бодови. Вредноста на еден бод изнесува 0,3% од 
последната просечна плата во Република Македонија, 
објавена во Заводот за статистика на Република Маке-
донија. 

3. Надоместокот за покривање на трошоците според 
оваа одлука се уплатува на сметка, на Заводот за стан-
дардизација и метрологија (во натамошниот текст: За-
вод). Средствата од став 1 на оваа точка Заводот ги 
уплатува во корист на Буџетот на Република Македо-
нија секој 20-ти во месецот. 

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

Бр. 23-1208/1 Претседател на Владата 
8 април1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 
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ТАРИФА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА АТЕСТИРАЊЕ 

1. Овластување на организации за атестирање на производи 

1.1. Обработка на барањето и утврдување на можностите за добивање на 
овластувања за атестирање на производи 500 бода 

1.2. Обработка на барањето и утврдување на можностите за проширување на 
постојното овластување 250 бода 

1.3. Оценувале на исполнетоста на условите за добивање на овластување 
3000 бода 

1.4. Надзор над работата на овластените организации 1500 бода 

1:5. Уписи во списокот на овластени организации 
а) упис во списокот 1000 бода 
б) годишна обнова на уписот во списокот 500 бода 
в) промена на податоците во списокот 500 бода 

1.6. Патни трошоци ( превоз, сместување , дневници) паѓаат на товар на подносителот, 
на барањето. 
За превоз на членовите на комисијата со возила на Заводот се наплатува надоместок 
во висина од 30% од важечката цена на супер бензинот (96октани) по километар. 

1..7. За покривање на трошоците на надворешните членови на комисијата за 
оценување на исполнетоста на условите за добирање на овластување и вршење 
дејствија во постапката, се плаќа надоместок 12 бода поработен час. 

2. Атестирање на производи 

2.1. Обработка на барањето и утврдување на можностите за атестирање односно 
испитување на производите 250 бода 

2.2. Проверка на податоците наведени во барањето' за атестирање, односно 
испитување на производите кај подносителот на барањето 2500 бода 

2.3. Надзор над системот за квалитет на производителот и контрола на 
сообразноста на Производот со атестираниот тип 2500 бода 

2.4. Патни трошоци (превоз, сместување, дневници) паѓаат на товар на подносителот 
на барањето. 
За превоз на членовите на комисијата со возила на Заводот се наплатува надоместок 
во висина од 30% од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по километар. 

2.5. За покривање на трошоците на надворешните членови на комисијата за 
испитување на производите и вршење на дејствија во постапката, се плаќа 
надоместок 12 бода по работен час. 

3. Овластување на организации за оценување и признавање на системот за квалитет на 
производителот/испорачувачот. 

3.1. Обработка на барањето и утврдување на можностите за добивање на 
овластување за оценување и признавање на системот за квалитет на 
производите лот/испорачувачот 1000 бода 

3.2. Обработка на барањето и утврдување на можностите за проширување на 
постојното овластување 500бода 

3.1 Оценување на исполнетоста на условите за добивање на овластување 5000 бода 
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3 4 Надзор над работата на овластените организации 3000 бода 

3 5 Уписи во евиденцијата на овластени организации 
а) Упис во евиденцијата 10ОО бода 
б) Годишна обнова на уписот во евиденцијата 500 бода 
в) Промена на податоците во евиденцијата 500 бода 

3 6 Патни трошоци (превоз сместување дневници) паѓаат на товар на подносителот 
на барањето 
За превоз на Членовите на комисијата со возила на Заводот се наплатува надоместок 
во висина од 30% Од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по километар 

3 7 За покривање на трошоците на надворешните членови на комисија за 
оценување на исполнителноста на условите за добивање на овластување и вршење 
на дејствија во постапката се плаќа надоместок 12 бода по работен час 

4Ѕ Оценување и признавање на системот за квалитет на производителот/испорачувачот 

4 1 Обработка на барањето и утврдување на можностите за оценување и 
признавање на системот за квалитет на производителот/испорачувачот 

според стандардот 9001 9002 9003 

големо претпријатие 500 бода 450 бода 300 бода 
средно претпријатие 450 бода 400 бода 250 бода 
мало претпријатие 400 бода 350 бода 200 бода 

4 2 Обработка на Орањето и утврдување на можностите за проширување на 
Постојното признавање на системот за квалитет 50% од трошоците под 4 1 

4 3 Проверка на податоците наведени во барањето за оценување и признавање на 
системот за квалитет кај подносителот на барањето 

/ 

според етандардот 9001 9002 9003 

големо претпријатие 5000 бода 4500 бода 3000 бода 
средно претпријатие 4500 бода 4000 бода 2500 бода 
мало претпријатие 4000 бода 3500 бода 2000 бода 

4 4 Надзор над работата на признатите производители/испорачувачи 
50% од трошоците под 4 3 

4 5 Уписи ВО евиденцијата на признати производители/испорачувачи 
а) Упис во евиденцијата 

според стандардот 9001 9002 9003 

големо претпријатие 600 бода 500 бода 300 бода 
средно претпријатие 500 бода 400 бода 200 бода 
мало претпријатие 300 бода 200 бода 100 бода 

б) Годишна обнова на уписот во евиденцијата 50°/ од вредноста под а) 
в) Промена на податоците во евиденцијата 50% од вредноста под а) 

4 6 Патни Трошоци (превоз сместување дневници) паѓаат на товар на подносителот 
на барањето 
За превоз на членовите на комисијата со возила на Заводот се наплатува надоместок 
во висина од 30% од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по километар 
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4.7. За покривање на трошоците на надворешните членови на комисијата за 
оценување и признавање на системот за квалитет на производителот/испорачувачот 
и вршење на дејствија во постапката, се плаќа надоместок 12 бода по работен час. 

5. Овластување на организации за оспособување на кадри за оценување и проверување на 
системот за квалитет на производителот/испорачувачот. 

5.1. Обработка на барањето за овластување и утврдување на можностите за 
добивање на овластување за оспособување на кадри за оценување и проверување на 
системот за квалитет на производителот/исгторачувачот. 850 бода 

5.2. Обработка на барањето за промена на листата на предавачи 250 бода 

5.3. Обработка на барањето за измена на наставната програма 500 бода 

5!4. Оценување на иполнетоста на условите за добивање на овластување 
500бода 

5.5 Уписи во евиденцијата на овластени организации : 
- упис во евиденцијата ' 500 бода 
- годишна обнова во уписот на евиденцијата 400 бода 

5.6. Уписи во еводенцијата на оценувачи 
„ - водечки оценувач 100 бода-
-оценувач 80 бода 
- годишна обнова на уписот .80 бода 

5.7. Патни трошоци (превоз, сместување, дневници) паѓаат на товар на подносителот 
на барањето. 
За превоз на членовите на комисијата со возила на Заводот се наплатува надоместок 
во висина од 30% од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по километар. 

5.8. За покривање на трошоците на надворешните членови на комисијата за 
утврдување на исполнетоста на условите за добивање на овластување и вршење 
.на дејствија во постапката, се плаќа надоместок 12 бода по работ.ен час. 

6. Оспособување на кадри за оценување и проверување на системот за “квалитет на 
производителот /испорачувачот (одржување на курсеви за обука на оценувачи). 

6.1. Трошоците за одржување на курсевите што опфаќаат трошоци за предавачи, 
скрипти, простории кога курсевите се одржуваат надвор од Заводот и други 
административни трошоци паѓаат на товар на слушателите на курсевите. 

7. Оценување на способноста на лабораториите за вршење на испитување-акредитирање на 
лабораториите. 

7.1. Обработка на барањетои утврдување на можностите за добивање на 
акредитација 

- до 5 стандарди 300 бода 
- од 5-15 стандарди 500 бода 
- преку 15 стандарди 700 бода 

7.2. Оценување на исполнетоста на условите за добивање на акредитација 

- до 5 стандарди 2000 бода 
- од 5-15 стандарди 3000 бода 
- преку 15 стандарди , 4000 бода 

7.3. Надзор над работата на акредитираните лаборатории. 50% од 7.2 
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7.4. Патни трошоци (превоз, сместување, дневници) паѓаат на товар на подносителот 
на барањето. 
За превоз на членовите на комисијата со возила на Заводот се наплатува надоместок 
Во висина од 30% од важечката цена на супер б е н з и н о т (98 октани) по километар. 

7.5. За покривање на трошоците на надворешните членови на комисијата за 
оценување на исполнетоста на условите за добување на акредитација и вршење на 
дејствија во постапката, се плаќанадоместок 12 бода по работен час. 

8. Технички надзор 

8.1. За работа на стручните лица кои вршат технички надзор, производителот, 
увозникот , односно инвеститорот на опрема плаќа надоместок 12 бода по работен 
час.. ' “ 

8.2. Патни трошоци (превоз, сместување, дневници) паѓаат на товар на“ 
Производителот, уво“зникот, односно инвеститорот на опремата. 
За превоз на стручните лица со возила на Заводот се наплатува надоместок во 
висина од 30% од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по километар. 

338 
Врз основа на член 38, став 2 и 3 од Законот за 

буџетите („Службен весник на РМ“ бр. 79/93), Владата 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОЗАЈМИЦА ОД БУЏЕ-

ТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Од средствата за усогласување на приходите на 

општинските буџети се дава позајмица во износ од 
2.340.000 денари на собранијата на општините: 
1. Виница 190.000 
2. Кратово 200.000 
3. Крива Паланка 250.000 
4. Македонски Брод 200.000 
5. Струга 500.000 
6. Титов Велес 500.000 
7. Кичево 500.000 

Вкупно: 2.340.000 
2. Позајмица од точка 1 на оваа одлука се дава со 

рок на враќање од три месеци од денот на пренесува-
ното на средствата. 

3. Враќањето на позајмицата се обезбедува со депо-
нирање на акцептен налог од корисникот на позајми-
цата во Министерството за финансии. 

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

Бр 23-1323/1 Претседател на Владата 
8 април 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

339 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД БУ-
ЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1996 
ГОДИНА ЗА ОБВРСКИТЕ ПО ОСНОВ НА НЕНА-
ПЛАТЕНИ ДЕВИЗНИ ПОБАРУВАЊА НА ПРЕТ-

ПРИЈАТИЈАТА ОД СТРАНСТВО 

Член 1 
Со оваа одлука се врши распоред на средствата од 

125.000.000 денари предвидени во Буџетот на Репу-

блика Македонија за 1996 година, во раздел 12, пот^ 
ставка 44410 - Обврски по основ на ненаплатени де-
визни побарувања на претпријатијата од странство 
(„Службен весник на РМ“, бр. 64/95). 

Член 2 

Средствата од 125.000.000 денари се исплатуваат на 
претпријатијата со ненаплатени побарувања од Ирак и 
Кувајт, опфатени во Одлуката за определување на зем-
јите од кои наплатата на побарувањата е оневозможена 
или отежната и на субјектите кај кои наплатата е оне-
возможена или отежната („Службен весник на РМ“, 
бр. 2/94). 

Член 3 
Врз основа на односот меѓу расположивите средства 

од Буџетот и пријавените побарувања од претпријати-
јата од Ирак и Кувајт, и со примена на средниот курс од 
44,75 денари за 1 САД долар, средствата од 125.000.000 
денари се распоредуваат и тоа: 

Член 4 

Претпријатијата од член 3 на оваа одлука, доколку 
за наведениот износ добијат надомест од Комисијата за 



С т р 5 4 2 - Б р 18 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 12 април 1996 

компензации н а О б е д и н е т и т е н а ц и и с о с е д и ш т е в о Ж е 
н е в а - Ш в а ј ц а р и ј а д о л ж н и с е д о б и е н и т е с р е д с т в а р а 
с п о р е д е н и с о о в а а о д л у к а в е д н а ш д а г и в р а т а т в о Б у џ е 
т о т н а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а в о д е н а р с к а п р о т и в в р е д 
н о с т 

Ч л е н 5 

О в а а о д л у к а в л е г у в а в о с и л а н а р е д н и о т д е н о д д е н о т 
н а о б ј а в у в а њ е т о в о „ С л у ж б е н в е с н и к н а Р е п у б л и к а М а 
к е д о н н ј а " 

Б р 2 3 1324 /1 П р е т с е д а т е л н а В л а д а т а 
8 а п р и л 1996 година на Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а 

С к о п ј е Б р а н к о Ц р в е н к о в с к и с р 

О г л а с е н д е л 

З А П И Ш У В А Њ Е В О С У Д С К И О Т Р Е Г И С Т А Р 

Окружниот стопанска суд во Скопје со решението Срег бр 2984/ 
96 на регистарска влошка бр 1 31923-0-0-0 ја запиша во судскиот ре 
гнстар промената на овластено лице на Трговското производно прет-
пријатие „БРУНО“ ц о увоз-извоз ул „Методија Стефаноски бр 4 
Кичево 

Се брише Бруно Цветаноски директор без ограничување 
Се запишува Ве^на Цветаноска директор без ограничување 
Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 2964/96 (3581) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 2204/ 
96 на регистарска влошка бр 1 32059-0-0-0 ја запиша во судскиот ре 
гистар промената на лице на Претпријатието за производство тргови 
ја и услуги на големо и мало Б Р Н И ^ ц о експорт импорт ул ЈЕспе 
ранга бр 62 Куманово 

Се брише Елми Рецепи директор а се запишува во внатрешен и 
надворешен промет Арбен Рецепи директор 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 2204/96 (3582) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 4243/ 
96 на регистарска^ влошка бр 1-66449-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето со приватна сопственост и запишување право за 
вршење работи во надворешно-трговскиот- промет на Претпријатието 
„ЕУРО ИНВЕСГ М д о о експорт-импорт с Групчин Тетово 

Претпријатието е основано со Акт за основање бр 01-01 од 
22 02 1996 год а основач е Шерифи Мурфет 

Дејности 011314 011315 011390 011941 011949 012001 012002 
012142 012201 012202 012321 012322 013021 050100 050201 050202 
050209 050301 050302 060501 060502 060503 070111 070112 070113 
070114 070121 070122 070123 070124 070125 070126 070128 070129 
070131 070132 070140 070150 070211 070212 070213 070214 070219 
070221 070222 070223 070224 070225 070226 070227 070229 070230 
070240 070250 070260 080119 080121 080122 080129 080190 080201 
080202 090110 090121 090140 090150 090171 110109 110303 110309 
110401 110402 110403 110404 110903 110909 пренос на некретанна 
откуп на сирова кожа сточарски и земјоделски производи зеленчук 
овошје добиток свињи јагниња живина волна јајца шумски плодо-
ви лековити билки печурки полжави украсни птици желки водо-
земци семиња трупци фиданки цвеќиња стара хартија индустриски 
отпадоци и др 070310 070320 застапување странски фирми и реек 
спорт посредување во надворешно-трговскиот промет комисиони ра 
боги консигнациони работи услуги на меѓународниот транспрг на 
стоки и патници меѓународна шпедиција услуги на меѓународна шпе 

диција туристички услуги со странство меѓународни сообраќајно-
агенциски работи угостителски и туристички услуги слободни царин 
ски продавници - фришопи 

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 тргов-
ски промет е Шерифи Музафет директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 4243/96 (3583) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 166/ 
96 на регистарска влошка бр 1 27039-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар пристапувањето на основач и промена на директор на Прет-
пријатието за трговија на големо и мало МАЛИНА ц о увоз-извоз 
с Инџиково Скопје 

Во претпријатието пристапува основачот- Сејди Јагода од с Инџи-
ково Скопје. 

Од должноста директор на претпријатието и овластено лице за 
застапување во надворешно-трговското работење се разрешува Митат 

Сејдовски а се именува Сејди Јагода 
Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 166/96 (3584) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 2511/ 
96 на регистарска влошка бр 1 53181-0-0-0 ја запиша во судскиот ре 
ги стар промената на лице на Претпријатието за производство услуги 

и трговија ДИМКОМЕРЦ д о о експорт-импорт ул Бојмија бр 
5 Валандово 

Се брише Ташка Димова а се запишува во внатрешен н надворе 
шен промет Димов Глигор 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 2511/96 (3585) 

Окружниот сто“пански суд во Скопје со решението Срег бр 2513/ 
96 на регистарска влошка бр 1-65182-0-00 ја запиша во судскиот ре 
ги стар промената на лице за застапување на Производно услужното 
трго)зско претпријатие МАЛО п о извоз увоз, Валандово 

Се брише досегашниот застапник Василев Никола директор без 
ограничување се запишува нов застапник Снежана Василева дирек 
тор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 2513/96 (3586) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 2514/ 
96 на регистарска влошка бр 1-60081-0-0-0 ја запиша во судскиот ре 
гистар промената на лице за застапување на Претпријатието за прои 
^водство услуги и трговија МЕРКУР ТРЕЈД ТД д О о експорт им 
порт ул Пионерска бр 21 Валандово 

Се брише досегашниот застапник Лазаров Трајко директор без 
ограничување се запишува нов застапник Аница^ Угарчева директор 
без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 2581/96 (3^87) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 2515/ 
96 на регистарска влошка бр 1-64838-0-0-0 ја заниша во судскиот ре 
ги стар промената на лице на Претпријатието за производство услуги 
и трговија ,НАР' д о о експорт импорт с Чалакли Валандово 

Се брише Седмаков Тургут а се запишува во внатрешен и надво-
решен трговски промет Селманова Зејнеп 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 2515/96 (3588) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 2516/ 
% на регистарска влошка бр 1-44882-0-04) ја запиша во судскиот ре 
гисТар промената на лице на Претпријатието за производство услуги 
и трговија ,ЕСНАФ д о о експорт импорт с Калкова Валандово 

Се брише ИбраИм Алиев а се задишува во внатрешен и надворе 
шеи промет Атиџе Алиева 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 2516/96 (3589) 

Окружниот стопански судво Скопје сојжшеиието Срег бр 4561/ 
96 на регистарска влошка бр 1-66517-0-0-0 ѓо запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното претпријатие за производство, 

трговија на големо н мало н услуги „СИНДО“ д о о експорт-импорт 
ул „Маршал Тито бр 6/2 17 Скопје 

Основач на претпријатието е Аврамови^ Петар 
Дејности 0|194 011941 011949 011990 01220 012201 01231 

012310 01232 012321 012322 012323 01242 012421 012429 013500 
03000 030003 06050 О605ЈО1 060502 060503 07011 070111 070112 
070113 070114 07012 070121 070122 070123 070124 070125 070126 
070127 070128 070129 (/7013 070132 070140 070150 07021 070212 
070213 070214 070219 07022 070221 070222 070223 070224 070225 
070226 070229 070230 070240 070250 070260 0703 070310, 070320 
080111 080112 080114 080119 060121 080122 060190 060201 080202 
090121 090140 090181 090183 090202 090209 100351 100399 110301 
110302 110303 110309 110404 110909 120311 120321 120322 130233 

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

Во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со 
сите свои средства - целосна одговорност 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Аврамови^ Петар директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 4561/96 (3467) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 3094/ 
96 на регистарска влошка бр 1 20755-0-0-0 ја запиша во судскиот ре 
гистар промената на основач и лшде за застапување на Претпријатие 
то за производство трговија и услуга Д У М А К О д о о експорт-им 
порт ул 11-ти Октомври бр 24/5 Скопје 

Дивна Сгевческа истапи од основач на претпријатието а основач 
киот влог го отстапи на ново-пристапениот основач Горѓи Сгевчески 
од Тетово 

Се брише досегашниот директор Дивна Стевческа 
Се запишува Зоран Јендроски 
Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег бр 3094/96 (3468) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3441/ 
% на регистарска влошка бр. 1-%25-ОЧМЗ, ја запиша во Судскиот реги-
стар промената на директорка Претпријатието за трговија, туризам, 
угостителство и услуги „ТЕДИКО" џ.о. увоз-извоз, ул. „Титоградска" 
бр. 30, Т. Велес. 

ППТТУУ „ТЕ ДИКО“ д.о. увоз-извоз, ул. „Титоградска" бр. 30, 
Т. Велес изврши промена на лицето овластено за застапување: 

Се брише досегашниот директор Тепев Димче. 
Се запишува Тепев Илија, како во внатрешниот трговски промет 

така и во надворешно-трговското работење, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3441/96. (3469) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3523/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-22013-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице за застапување на Претпријатието за вна-
трешен и надворешен промет, посредување и застапување „Ф И А“ 
Д.О.О, увоз-извоз, ул. „X. Т. Карпош“ бр. 40, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Алзја Зенку, директор без огра-
ничување, се запишува нов застапник Реџебија Беељул, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3523/%. (3470) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2879/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-15977-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за трговија и тран-
спорт „ДЕН ФИЛ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Анкарска" бр. 2, Скопје. 

Се брише: Ташковска, Љубка, директор без ограничување. , 
Се запишува: Ташковски Деан, директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2879/96. (3471) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3862/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-19230-04М), ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Трговското претпријатие „ГОГО 
КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 233-6, Ско-
пје. 

Се брише Николиќ Горан, се запишува Гордана Козаровска, ди-
ректор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3862/96. (3472) 

Окружниот стопански суд во Скопје; со решението Срег. бр. 1546/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-29125-О-СИ), Ја запиша во судскиот ре-

' ги стар промената на лице на Претпријатието за производство, тргови-
ја, угостителство и туризам „СТЕНА“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Васил 
Драгомански“ бр. 18, Куманово. 

Се брише: Стојковска Надица, а се запишува во внатрешен и на-
дворешен промет Стојковски Славе, застапник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1546/96. (3473) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2752/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-4814-0-0-0 Ј а запиша во судскиот реги-

стар промената на директор на Претпријатието за внатрешен и надво-
решен промет ,,ЛИТЕКС' ц.о. ул. „Боро Трдоровиќ" бр. 91, Скопје. 

Се брише Лилјана Петрушевска ̂  се запишува Стојан Петрушев-
ски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2752/96. (3474) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3897/ 
96 т регистарска влошка бр. 1-47263-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на седиштето и лицето овластено за застапување на 
Приватното претпријатие за трговија на големо и мало „ИВАНЕЛ" 
д.о. експорт-импорт, ул. „Ацо Аџи-Илов" бр. 42, Неготино. 

Се менува деловното седиште на. претпријатието од ул. „Ацо А да-
илов“ бр. 42, Неготино на улица Л а м е Груев“ бр. 20, Неготино. 

Истапува досегашниот основач на претпријатието Манушев Ангел 
од Неготино, како основач пристапува Елизабета Манушева од Него-
тино. 

Се брише досегашното лице овластено за застапување во внатре-
шниот и надворешниот трговски промет Манушев Ангел, директор 
без ограничување. 

Како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворе-
шниот трговски промет се запишува Елизабета Манушева, директор 
без ограничување. ' 

,Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3897/96. (3460) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3517/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66414-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Радио-телевизиското 
и новинско издавачкото претпријатие „КАНАЛ-ФЕСГА" ц.о. увоз-из-
воз, ул. „Киро Антевски бр. 15, Куманово. 

Претпријатието е основано со Одлука за основање од 30.01.19% 
год. а основач е Н е џ а т Аќифи од Куманово. 

Дејности: 070123, 070128, 070129, 070132, 070140, 070223, 070225, 
070226, 070230, 070240, 070250, 120311, 120312, 120341, 120350, 120362, 
110909. 070320, застапништво и посредништво, реекспорт, консигна-

циона продажба, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција, 
Р. Србија. 

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 внатрешен и надворешен тргов-
ски промет е Неџати Акифи, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3517/96. (3461) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3551/ 
% на регистарска влошка бр. 1-19888-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на основач и зголемување на основачки влог на 
Претпријатието за професионално оспособување и вработување на ин-
валидни лица „ГЛОБ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ц.о. увоз-извоз, ул. 
„Маршал Тито“ бр. 5, Тетово. 

Пристапува основачот Дамир Бајук. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3551/96. (3462) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3047/ 
% на регистарска влошка бр. 1-66425-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за меѓународна трговија и 
консалтинг „АСИА-КОН" Д.О.О. ул. „Пролет“ бр. 31-а, Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070131, 080201, 080202, 110404, 110109, 070227, 
110309, 110909, надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување 
и посредување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, 
комисион и продажба, продажба на стоки од консигнациони склади-
шта, меѓународен транспорт на стоки и услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3047/96. (3463) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2461/ 
% на регистарска влошка бр. 1-45935-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за трговија на голе-
мо и мало „МБ" д.о.о. експорт-импорт, ул, „Борис Кидрич" бр. 64, 
Гостивар. 

Се брише досегашниот застапник: Стражи ња Римчевиќ, е.д. дирек-
тор без ограничување. 

Се запишува новиот застапник: Предраг Тримчевиќ, директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2461/96. (3464) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2062/ 
% на регистарска влошка бр. 1-61667-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Производното трговско претприја-
тие „СИтОМАК" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Коле Цветков“ бр. 113, Ти-
тов Велес. 

Се брише'. Настов Илија, директор без ограничување. 
Се запишува: Петрушевска Елизабета, директор без ограничува-

ње. 
Од Окружниот стопански1 суд во Скопје, Срег. бр. 2062/96. (3465) 

Окружниот стопански Суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3939/ 
96 на регистарска влошка бр.,, 1-15392-0-0-0, го запиша во судскиот 

' регистар проширувањето на дејноста на Услужното трговско претпри-
јатие „ФЛАЈ ЕКСПОРТ“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Едвард Кардељ" бр. 
6-1/24, Кавадарци. 

Се проширува внатрешниот промет со следните дејности: 011311, 
011319, 011390, 011291. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3939/96. (3466) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3759/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-63550-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на овластено лице на Претпријатието за промет и 
услуги „АНИМО" д.о.о., ул. „7-ми Ноември“ б.б. Гевгелија. 

Се брише Илков Зоран, директор без ограничување, а се запишу-
ва Ристова Верица, директор без ограничување. 

ОД Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3759/96. (3299) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3900/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-6646о-0-0-0, го запиша во Судскиот 

регистар основањето на Градежно, трговско и услужно претпријатие 
„ХЕЛИОДОР“, експорт-импорт, д.о.о., ул. „Васко Каранѓелевски" 

Дејности: 011920, 011990, 013010, 013021, 013022, 013041, 013042, 
013050, 013073, 013020, 013400, 020110, 020121, 020140, 020201, 020202, 
030003, 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 060501, 
060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 1170229, 070230, 070850, 070260, 080119, 080129, 
080190, 080201, 090121, ДО0171, 090179, 090189, 090201, 090209, 100101, 
100200, 110109, 110301, 110303, 110309, 110402, 110403. 110404. 110405, 
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110406, 110500, 110611, 110909, 060503, 013500, 070310, 070320, увоз и 
извоз на стоки и услуги од сите видови на царинска тарифа, посредува 
ње и застапување на странски правни и физички лица, заеднички вло-
жен странски капитал, компензациони работи, консигнациона прода-
жба, комисиона продажба, угостителски и туристички услуги, привр. 
увоз и извоз на стоки, продажба на стоки во слободни царински про-
давници, малограничен промет со соседните земји, реекспорт. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со сите 
свои средства, целосна одговорност.. 

Претпријатието“ во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
го застапува и претставува Петаноска Николина, директор без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3900/96. (3300) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр- 3607/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-35607-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на основач на Производното, услужно-трговско 
претпријатие на големо и мало увоз-извоз „КЛАУС" ц.о. Скопје, с. 
Марино, ул. „503" бр. 26. ' 

Истапуваат основачите Ванчо Павловски и Мирослав Крстевски. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3607/96. (3301) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1794/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-11880-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на назив, основач и лице за застапување на Тргов-
ското услужно превозничко претпријатие „ИГО-КОМЕРЦ" д.о.о. екс-
порт-импорт Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/4-4. 

Називот на претпријатието се менува и во иднина ќе гласи: Тргов-
ско услужно превозничко претпријатие „ЕУРО МАГНАТ“ Д.О.О, екс-
порт-импорт Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/4-4. 

Од претпријатието истапува основачот Крсте Јосифовски од Ско-
пје на 29.12.1995 г. 

Се брише досегашниот застапник Крсте Јосифовски, директор, а 
се запишува нов застапник Игор Јосифовски, директор со неограниче-
ни овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1794/96. (3302) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2298/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-38071-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за трговија-и услуги 
„СИлВИ" ц.о. с. Теарце, Тетово. 

Се брише Калина Стељевска. 
Се запишува: Марчевска Виолета како нов директор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2298/96. (3343) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3169/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-63557-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатие-
то за трговија ,тМАК-ИНФОРМ", Д.О.О експорт-импорт, ул. „Волго-
градска" бр, 2-3/10, Скопје. 

Се брише Тони Гиневски, а се запишува во внатрешен и надворе-
шен промет Анета Стојниќ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3169/96. (3344) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2184/ 
% на регистарска влошка бр. 1-35821-0^0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице на Претпријатието за инженеринг, проекти-
рање, трговија и услуги , ЈАРБИЛД-И" К О М П А Н И д.о.о. експорт-
импорт, ул. 15и бр. 42, н. Јурумлери, Скопје. 

Се брише: Борика По девска, директор, а се запишува во внатре-
шен и надворешен трговски промет Лиле Томановска, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2184/96. (3345) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2572/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-28416-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производ-
ство и трговија на големо и мало „ВИС КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз, 
ул. „СтоЈанов Арсов“ бр. 16, Куманово. 

Претпријатието во внатрешен промет се проширува со следните 
дејности: 013041, 013042, 013050, 013200, 020140, 020202, 080121, 
080122, 080129, 090150, 090209,' 110301, 110903. 

Од О р у ж н и о т стопански суд во Скопје, Срег." бр. 2572/96. (3346) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3355/ 
% на регистарска влошка бр. 1-55664-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице за застапување на Акционерското друштво 
во мешовита сопственост за трговиј“а со возила н а л о в и „МАК АУ-
ТО“ со потполна одговорност ул. „11 Октомври“ бр. 89, Куманово. 

Се брише досегашниот застапник Станко вик, директор без огра-
ничување, се запишува нов застапник Никола Лазов, в.д. директор 
без оградичување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3355/96. (3347) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3434/ 
% на регистарска влошка бр. 1-66464-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето на Трговското приватно претпријатие „АЛИ-
ШЕВЦИ КОМПАНИ“ Д.О.О. Ајдучка чешма бр. 115, Куманово. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 01-01 од 
25.01.19% год., а основач е Михаиловски Станко од Ајдучка чешма 
бр. 115, Куманово. 

Дејности: 07011, 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, 08011, 080190, 080201, 080202, 110303, 110309, 110909, 070310, 
070320, 050302, 060501, 060502, 110404. 

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

Михајловски Станко е директор без ограничување како и овластен 
застапник во внатрешен и надворешно-трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3434/%. (3348) ' 

Окружниот стопански с,уд во Скопје, со решението Срег. бр. 1 2 ф 
% на регистарска влошка бр. 1-250-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар организирањето на општественото претпријатие „МАКЕДОНИ-
ЈАПРОЕКТ" Акционерско друштво за проектирање, инженеринг и 
трговија п.о. ул. „27 Март“ бр. 5, Скопје. 

Друштвото е настанато со трансформација на О П „Македонија-
проект“ во Акционерско друштво со одлука бр. 02-241 од 13.03.1995 
год. 

Дејности: 11040, 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 100101, 
100200, 110611, 110620, 110909, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 
07012, 070121, 070122, 070123, 070124,. 070125, 070126, 070127, 070129, 
070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 08011, 080111, 080112, 080114, 080119, 
08012, 080121, 080129, 080190, 08020,, 080201, 080202, ПОЗО, 110301, 
110302, 110303, 110309, 110902, 070310, 070320, изведување на инвести-
циони работи во странство, изработка на просторни и урбанистички 
планови и п р о з д ^ , идејни, главни и детални проекти и инвестиционо-
техничка документација, '-организација на изградба на комплетни 
објекти (инженеринг), стручно-технички надзор над изградба на инве-
стициони објекти во странство. 

Внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Томислав Писев-
ски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1202/%. (3349) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3569/ 
% на регистарска влошка бр. 1-63834-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Трговското претпријатие „МИА 
УНИВЕРЗАЛ" ц.о. увоз-извоз, ул. ,јКочо Рацин“ бр. Богданци. 

Се брише Марков Ацо, се запишува Марков Зоран, директор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3569/% (3350) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3695/ 
% на регистарска влошка бр. 1-63892-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице на Претпријатието за производство, тргови-
ја, 'Транспорт, туризам и услуги „АЛФА-ГРАФУС“ д.о.о. експорт-им-
порт, с. Врапчиште, Гостивар. 

Се брише Шаќири Суперман, директор, а се запишува во внатре-
шен и надворешен промет Бајрам Абдурезељ, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3695/% (3351) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1097/ 
% на регистарска влошка бр. 1-35866-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на овластено лице и проширување на дејност на 
П р е т р ч а н о т о за трговија и превоз , Д О к " ц.о. увоз-извоз Скопје, 
ул. „Светиниколска“ бр. 1, Скопје. 

Се разрешува и се брише директор со неограничени овластувања, 
Попевски Владимир?^ се именува и се запишува: Попевска Лорета, 
директор со неограничени овластувања. 

Претпријатието "Во надворешен трговски промет: меѓународен 
превоз на патници нГстоки во друмскиот сообраќај, малограничен про-
мет со Албанија, Грција, Бугарија, СР Југославија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1097/%. (3317) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1347/ 
% на регистарска влошка бр. 1-3033-0-04), ја запиша во судскиот реги-
стар промената на директор на Претприја'тието за производство, про-
мет и услуги „ИНТРА-С" увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Партизански 
одреди“ .бр. 68, барака 6. 

Се брише Саити Саит, а се запишува-Саити Џемали, директор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1347/%. (3318) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4416/ 
% на регистарска влошка бр. 1-66006-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за увоз-извоз 
„НЕОН ЕКСПРЕС“ д.о.о. Скопје, ул. ,Железничка“ бр. 31. 

Во надворешен трговски промет се прошируваат следните дејно-
сти: меѓународен транспорт на патници, меѓународен транспорт на 
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стоки, меѓународна шпедиција, посредување во надворешниот тргов-
ски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4416/96. (3319) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4476/ 
% на регистарска влошка бр. 1-66506-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „ВАСА КОМЕРЦ 96" увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Шуто 
Оризари“ бр. 128-а, Скопје. 

Дејности: 011941, 011949, 012421, 012429, 012611, 012612, 012613, 
012614, 012621, 012622, 012623, 012624, 012820, 013099, 013121, 013122, 
013400, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 
090121, 090150, 090201, 090202, 090209, 110109, 110302, 110309, 110404, 
110909, 070310, 070320, увоз и извоз на стоки и услуги од сите видови 
на царинската тарифа, посредување и застапување во областа на про-
метот со стоки и услуги, застапување на странски лица, реекспорт, 
шпедиција и консигнација, компензациони работи, привремен увоз. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатие-
то во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Џемаил Садри, 
директор без 01раничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4476/96. (3320) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3854/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66494-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
,ЛВЕЛА-КОМЕРЦ" ц.о. Скопје, ул. „ПешБане" бр. 15. 

Основач: Велика Анѓелоска од Скопје, ул. „Пекљане" бр. 15, со 
лична карта рег. бр. 1129750 и матичен бр. 1509955455049. 

Дејности: 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070127, 070129, 
070140, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070220, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070260, 110309, 050301, 050302, 080190, 
080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 
110909, 090209, 011314, 011315 , 011320, 011390, 012611, 012612, 012613, 
012614, 012622, 012623, 070310, 070320. 

Работоводен орган на претпријатието е Велика Анѓелоска со нео-
граничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3854/96. (3321) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3251/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-26517-0-04), го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешниот промет на Прет-
пријатието за производство, внатрешна и надворешна трговија на го-
лемо и мало „АБИ-КОМ" д.о.о. Скопје, ул. „12" бр. 6, Сингелиќ, 
Скопје. 

Дејности: 020110, 020121, 020140, 030003, 060501, 060502, 060503,. 
070131, 070140, 070150, 070227, 070240, 080129, 080190, 110301, 110304. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3251/96. (3322) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2762/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-54810-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар глумената на директор на Производното трговско претприја-
тие „ИНОМАРТ" д.о.о. увоз7извоз Скопје, ул. „Мара Междурачка" 
бр. 17-6, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Бранислав Николик, директор “ 
без ограничување, а се запишува новиот застапник Савески Зоран, 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2762/96. (3323) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег, бр. 2149/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-30605-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице на Претпријатието за трговија на големо и 
мало, угостителство и туризам, увоз-извоз ц.о. „ВАЛМ" Гевгелија, 
ул. „Илинденска“ бр. 7-а, Гевгелија. 

Се брише досегашниот директор Мурџева Марика, директор без 
ограничување. 

Се запишува Мурџев Јован, директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2149/96. (3324) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3041/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-25797-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за внатрешна и на-
дворешна трговија „ТРГОТРЕЈД" експорт-импорт Скопје, ул. „Сава 
Ковачевиќ“ бр. 47/2-30. 

Се разрешува од функција директор во претпријатието, Рајковиќ 
Зоран, овластено лице со неограничена одговорност, а се именува ди-
ректор, застапник на претпријатието Душко Костески, овластено лице 
со неограничена одговорност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3041/%. (3325) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2043/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-7421-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на лице за застапување на Претпријатието „ИЛИР-
КОМЕРЦ" експорт-импорт увоз-извоз, инжињерииг со Ц.о. Тетово, 
„Маршал Тито“ бр. 84. 

Се брише досегашниот застапник Идризи Џељаљ, директор без 
ограничување, се запишува нов Застапник Ислами Абуш, директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2043/96. (3326) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3817/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66492-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство „ХАВАС 
КОМПАНИ“ д.о.о. ул. „Мишко Михајловски“ бр. 10, 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, 
011949, 013200, 090201, 013030, 013042, 013050, 013060, 013071, 013000, 
013090, 013111, 013112, 020110, 011010, 011920, 012611, 110309, 110909, 
070310, 070320, реекспорт, застапување, посредување, малограничен 
промет со Р. Грција, Бугарија, Албанија и Р. Југославија, претприја-
тието во правниот промет спрема трети лица одговара со целокупниот 
имот. 

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно-
то трговско работење е Кети Хаџи-Василева, директор. 

Од окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3817/96. (3327) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Сјрег. бр. 1192/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66442-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и запишување на право-
то за вршење на работи во надворешниот трговски промет на Прет-
пријатието за производство и трговија на големо и мало „М-М96" 
увоз-извоз, ц.о. Тетово, ул. „Радован Цониќ“ бр. 25. 

Основач: Муса Милаими од Тетово, ул. „Радован Цониќ“ бр. 25. 
Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 

012623, 013021, 013022, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214, 
070219, 070221; 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240. 
070250, 070260, 080112, 080114, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090150, 090121, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешното 
и надворешното трговско работење е Муса Милаими, со неограничени 

овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1192/96. (3328) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3252/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-41876ЧММ), ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за производство, 
трговија и угостителство и услуги на големо и мало „АЛДАМА" екс-
порт-импорт ц.о., ул. „Гоце Делчев“ бр. 4, Крива Паланка. 

Се разрешува досегашниот директор на претпријатието Емил Ри-
„стовски, овластен застапник во надворешниот трговски промет, цело-
сно и неограничено, а се именува лицето Дејановски Љупчо, директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3252/96. (3329) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3201/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-64161-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на основач на Претпријатието за трговија на големо 
и мало „ОРБИС" увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. ^трифун Хаџи Јанев“ 
2/2-9. 

Се брише Данчевски Орце, а се запишува Данчевски Димитрија, 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3201/96. (3330) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3895/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66485-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватната здравствена организација - Спе-

Здравствената организација е основана со акт за основање од 
01.02.1996 год., а основач е Јордан Јовев од Скопје. 

Дејности: 130111, 130120, 130159. 
Здравствената организација во правниот промет со трети лица ис-

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

Лице овластено за застапување е Веселинка Измнрлиева, дирек-
тор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3895/96. (3434) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
14175/96, на регистарска влошка бр. 1-66398-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трго-
вија и услуги „ЕНИЌО" д.о.о. експорт-импорт бул. , Јане Сандански“ 
бр. 45/25, 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, 70223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070310, 070320, 090150, 110302, 110303, 110309, 110905, 110909, 012516, 
012521, 012522, 012523, 012524, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 
012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 060502, 060503, изготву-
вање текстови и припрема за печатење на компјутер, изготвување на 
софтвер и хардвер, одржување на компјутерски системи, реекспорт, 
застапување странски физички и правни лица, продажба ца стока од 
консигнационен склад. 

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 е Елена Костов-
ска, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14175/96. (3439) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3202/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-50490-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за производство, 
трговија и услуга „БОГО-КОМЕРЦ л увоз-извоз д.в.о. Скопје, ул. 
„Фрањо Клуз“ бр. 26/1. 

Се брише Борис Трифуновски, а се запишува Ефремова Оливера, 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3202/96. (3331) 

Окружниот стопански суд во,Скопје, со решението Срег. бр. 3837/ 
% на регистарска влошка бр. 1-42098-0-0-0. Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената - истапување на основач на Претпријатието за про-
мет на големо и мало „ФОРА“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Ма-
напо“ бр. 6. 

Од претпријатието истапува основачот Весна Стојчевска од Ско-
пје на 28.01.1966 г. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3837/96. (3332) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3039/ 
% на регистарска влошка бр. 1-26664-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за застапување, ус-
луги и трговија на гголемо и мало „БИТАЛИС" Д.О.О, увоз-извоз Ско-
пје, ул. „189" бр. 3/10. 

Се брише Зафировска Снежана, а се запишува Иван Стојев како 
нов директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3039/96. (3333) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3376/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-55692-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице на Претпријатието за трговија на големо и 
мало со увоз-извоз, угостителство и туризам „БРАЗИЛ ПРОМ" д.о.о. 
Скопје, ул. „Ѓорѓи Димитров, деловен центар Д Ц 2, ламела 1/1. 

Се брише Крстевски Бранко, директор, а се запишува во внатре-
шен и надворешен промет Свртан Љубица, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3376/96. (3334) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1921/ 
% на регистарска влошка бр. 1-8176-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на основач и зголемување основниот влог и проширу-
вање на дејност на Трговското претпријатие „МТЦ" Д.О.О, експорт-им-
порт Скопје, ул. „Бојмија" бр. 6. 

Во претпријатието пристапува основачот Стојкоска Снежана од 
Скопје на ден 25.12.199^ год. 

Се проширува дејност во внатрешен промет со: 060401, 060402, 
070150, 070227, 070240, 080111, 080112, 080119, 080121, 080122, 080129, 
110109, 110303. 

Се проширува дејност во надворешен промет со: застапување и 
посредување, комисиона и консигнациона продажба, услуги на меѓуна-
родниот транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, аеро-
дромски услуги, туристички услуги, угостителски услуги, посредување 
и застапувањето прометот со стока и патници, агенциски услуги во 
транспортот на стока и патници, агенциски услуги во транспортот на 
стока и патници, сообраќајни услуги во меѓународниот туристички и 
угостителски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1921/96. (3335) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 975/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-40286-0-0-0, Ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лице за застапување и запишување на прокура на 
Производно, трговско претпријатие „МАТНА ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ 
увоз-извоз Д.О.О. Скопје, „Благоја Страчков“ бр. 8. 

Се брише досегашниот вд директор Леонидас Тоуроуноглоу со 
неограничени овластувања, а се запишува нов застапник Марковиќ 
Миле,' вд директор со ограничување. 

ВД директорот неможе без претходна согласност на основачите 
да заклучува правни работи ни да донесува одлуки за: набавка и про-
дажба на основни средства, инвестициони вложувања, земање на кре-
дити и превземање и подмирување на обврски према трети лица чија 
,поединечна вредност преминува 10.000,00 денари, располагање со 

вредствата на жиро сметката за износ преку 10.000,00 денари ќе се 
врши со заеднички потпис на вд директорот и про кураторот. 

Леонидас Тоуроуноглоу, прокура се овластува на склучување на 
договори и за вршење правни работи и дејствија во врска со работење-
то на претпријатието, но не и за склучување на договори што се доне-
суваат на отуѓување на недвижни предмети. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 975/96. (3336) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3932/ 
96 на регистарска влошка бр. 1-66457-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ЛАГУ" д.о.о. експорт-импорт Кичево, с. Поповјани. 

Основач: Хамзи Незири, Кичево, с. Попов јани. 
Дејности: 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 013021, 013121, 

013500, 020110, 020121, 020140, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 01)124, 070125, 070126^ 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212Г 
070213, 070215, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 
комисиона и консигнациона продажба, реекспорт, меѓународен тран-
спорт^ на стоки, меѓународен транспорт на патници, 080190, 110309,110909 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3932/96. (3337) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Со решението Ст. бр. 777/94 и 108/95 се отвора постапка за при-

силно порамнување на должникот Д О О „Јавор - репроматеријали“ -
Битола. 

На доверителите чии побарувања се утврдени се предлага да им се 
исплатат побарувањата во намален износ од 70% со рок на отплата 2 
/две/ години со 6% камата годишно. 

Се определува рочиште за присилното порамнување на 25.IV.1996 
година во 13,00 часот, соба број 3 при Окружниот стопански суд во 
Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (769) 

Со решението Ст. бр. 327/94, 443/95, 249/95 и 43/95 се отвора по-
стапка за присилно порамнување на должникот ДОО „Јавор - агротек-
етил" - Битола. 

На доверителите чии побарувања се утврдени се предлага да им се 
исплатат побарувањата во намален износ од 70% со рок на отплата 2 
(две) години со 6% камата годишно. 

Се определува рочиште за присилно порамнување на 25.IV. 1996 
година во 12,00 часот, соба број 3 при Окружниот стопански суд во 
Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. ' (770) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 424/95 од 31.1.1996 година, заклучена е стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за производство промет и услуги „Антонио 
90" - Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се избрише од реги-
старот на претпријатијата при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (766) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански'суд во Скопје, со решението Л. бр. 264/96 од 

21.III. 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Трговското занатско претпријатие на големо и мало „Атом 
Комерц“ увоз-извоз Д О О Скопје, ул. „Лисец“ бр. 96 и број на жиро 
сметка 40100-601-308950. 

За ликвидационен управник се определува Стојан Ќоќоровски од 
Скопје, ул. „Рокомија" бр. 35, телефон 612-360. 

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 30.IV.1996 година во 
11,00 часот, соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (752) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 316/96 од 
1. IV. 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
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џија над „АцдрОмахи Трејд“ Д.О.О. - Скопје, ул. „Трифун Хаџи Јане-
в“бр. 10/2-4 и број на жиро сметка 40110-601-353271. 

За ликвцдационен управник се определува Снежана Стојановска од 
Скопје, ул. Емил Зола“ бр. 16/2, телефон 233-035. 

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 7.У.1996 година во 11,00 
часот, соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (753) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 332/96 од 
3. IV. 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за промет и услуги „Саван)" - ДОО - Скопје, 
ул. „Маршал Тнто“бр. 5-1/9 и број на жиро сметка 40100-601-263468. 

За ликвцдационен управник се определува Снежана Стојановска од 
Скопје, ул. „Емил Зола“ бр. 16/2, телефон 233-035. 

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 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 7. V. 1996 година во 11,00 
часот, соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (754) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
Вр. 286/96 од29.Ш.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот ПТУ „ЦЕИТРОХЕМИЈА - КОМЕРЦ“ од Скопје, ул. „III 
Македонска бригада“. 

За ликвндационен управник е одреден Јовчевски Градимир од 
Скопје, ул. „Зеленгора" бр. 22, телефон 203-487. 

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 пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
13.У.1996 година во 8,15 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Округлиот стопански суд во Скопје. (755) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 333/96 од XIV. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за трговија на големо и мало „Нама-Комерц" од 
Скопје, ул. „Никола Русински“ број 10/2-14, со жиро сметка број 40120-
601-287400. 

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

Се повикуваат доверителите 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 првава 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 10.V. 1996 година во 9 часот, соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (756) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 337/96 од 3. IV. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација 
над Книгово^ственото услужно трговско претпријатие „ЕКОС" од 
Скопје, ул. „Виктор Иго“ бр.7, со жиро сметка број 40100-601-102665. 

За ликвкдационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. Ј а н е Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите 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 првава 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 10.V. 1996 година во 9 часот, соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (757) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 317/96 од 2.IV. 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Трговското услужно претпријатие „БК-Мак" од Скопје, улица „Ј-
НА“ бб, со жиро сметка број^ 40100-601-234803. 

За лнквЦдационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. Ј а н е Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ 
до ликвидациониот совет Јна овој с ^ ф 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 ма 10. V. 1996 година во 9 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (758) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 334/96 од 3.IV.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација 

над Трговското претпријатие „Хемтекс" од Скопје, ул. „Партизански 
одреди“ бр. 125, со жиро сметка број 40120-601-125799. 

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

Се повикуваат доверителите 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 укажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на 10.У.1996 година во 9 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (759) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 335/% од 3.1У.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство и трговија „Перо Комерц“ од с. 
Стајковци - Скопско, со жиро сметка број 40110-601-245861. 

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

Се повикуваат доверителите 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 10.V. 1996 година во 9 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (760) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 335/96 од 3.1У. 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, услуги и трговија „Ами П ром'' од 
Скопје, ул. „Црногорска“ бр. 43, со жиро сметка број 40120-601-279433. 

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

Се повикуваат доверителите 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 10 V. 1996 година во 9 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (761) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 318/96 од 2. IV. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за промет на големи и мало „Фора“ од Скопје, ул. 
„Мацапо“ бр. в , со жиро сметка број 40120-601-235613. 

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

Се повикуваат доверителите 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 10. V. 1996 година во 9 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (762) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 319/96 од 2.1 V.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација 
над Агенцијата за маркетинг „Допир“ од Скопје, ул. „29 Ноември“ број 
52/11-18, со жиро сметка број 40100-601-342229. 

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

Се повикуваат доверителите 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 10. УЛ996 година 9 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (763) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 340/96 од 3.1 V. 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над должникот Претпријатие за сообраќајно воспитување и промет 
„Скоп-Стоп" Ц.О. од Скопје со седиште на ул. „Трифун Хаџи Јанев“ 
бр. 8. 

За ликвидациона управник се одредува дипл. ек. Игне Касниоски 
со стан на ул. „Торонто" бр. 28, телефон 318-267. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 30 дена но 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 
на 13.1 V. 1996 година 9 часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (764) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 341/96 од 3.1У.1996 година е отворена ликвидациона постапка над 
Претпријатието за лов, одгој, преработка, промет со риба, угостител-
ство, бродопромет „Јадран-Риболов" Д.О.О. Скопје, ул. Ј а н е Сандан-
ски“ бр. 63, жиро сметка број 40100-601-112455. 
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За ликвндационен управник е определен Илија Димитријевски од 
Скопје, ул. „Димо Хаџидимов" бр. 41-а, телефон 203-937. 

Се повикуваат доверителите 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 утврдување на побарувањата на доверите-
лите на ликвидациониот должник на 16.V. 1996 година во 11,30 часот, 
соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (765) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Решение бр. 12-1464 од 22.11.1990 година издадено на 
име Весна Јакимовска, Скопје. (1962) 

Пасош бр. 80297 издаден од ОВР Струга на име 
Калиќи Меди с. Корошишта, Струга. (1798-а) 

Пасош бр. 0049978 издаден од ОВР Демир Хисар на 
име Киро Дамевски с. Суводол, Д. Хисар. (1766-а) 

Пасош бр. 0049979 издаден од ОВР Демир Хисар на 
Бориславка Дамевска, с. Суводол, Демир Хисар. 

(1767-а) 
Пасош бр. 78353 издаден од ОВР Струга на име Лога 

Шпејтим с. Ливада, Струга. (1769-а) 
Пасош бр. 0048935 на име Рај нановска Васа с. Со-

потско, Ресен. (1770-а) 
Лична карта на име Рецепи Перије, с. Долна Бела 

Црква, Ресен. (1771-а) 
Пасош бр. 0074500 на име Асани Екуран с. Дело-

гожда, Струга. (1772-а) 
Пасош бр. 0493311 издаден од УВР Куманово на име 

Сашо Јовановски ул. „IIIМУБ" бр. 67-с Куманово. 
(1936-а) 

Пасош бр. 737779 на име Берзати Локман, с. Јелов-
јане, Тетово. (1973-а) 

Пасош бр. 0127928/93 издаден од УВР Скопје на име 
Харун Јакупи с. Радуша, Скопје. (1937) 

Пасош бр. 483672/94 издаден од УВР Скопје на име 
Миле Молеровиќ ул: „Иван Аговски“ бр. 9-1У/6, 
Скопје. (1938) 

Пасош бр. 790431/95 издаден од ГУВР Скопје на име 
Ружди Рецепи Сарај ул. „М. Тито“ бр. 74, Скопје. (1939) 

Пасош бр. 387305/94 издаден од ГУВР Скопје на име 
Речи Вељи ул. „Р. Бурџевиќ" бр. 67, Скопје. (1940) 

Пасош бр. 282284/94 издаден од УВР Скопје на име 
Есад Календер ул. „Лазо Москов“ бр. 4/4-3, Скопје. 

(1941) 
Пасош бр. 840025/96 издаден од УВР Скопје на име 

Љубица Здравкова ул. „Хусеин Бајрам“ бр. 17, Скопје. 
(1942) 

Пасош бр. 0196522 издаден од УВР Гостивар на име 
Салихи Ќерамедин с. Добридол, Гостивар. (1956) 

Пасош бр. 0550629/95 издаден од ГУВР Скопје на 
име Стојановски Велимир ул. „Војдан Чернодрински" 
бр. 84/3-9, Скопје. (1957) 

Пасош бр. 838219/96 издаден од УВР Скопје на име 
Стојановска Јелена ул. „Војдан Чернодрински" бр. 84/ 
3-9, Скопје. (1958) 

Пасош бр. 0005282/92 издаден од УВР Скопје на име 
Душко Балабурски ул. „Даме Груев“ бр. 7-11/5, Скопје. 

(1959) 
Пасош бр. 0537171/95 издаден од УВР Скопје на име 

Сенад Дупљак ул. „391" бр. 22, Скопје. (1960) 
Пасош бр. 158929/94 издаден од УВР Скопје на име 

Селими Арзенијат с. Бојане, Скопје. (1961) 
Чековна картичка бр. 864/01 и чекови бр. 92530 и од 

бр. 92525 до 92528 и од бр. 159853 до 159862 издадени од 
Македонска банка на име Трајковска Билјана ул. „11 
Октомври“ 76, Куманово. (1761-а) 

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 Р. Македонија“ бр. 38/93), Прет-
пријатието во општествена сопственост „Пелагонија-
комерц" - Битола објавува 

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

ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 
1. АД „Пелагонијакомерц" - Битола ги повикува 

поранешните сопственици и нивните правни наслед-
ници, државјани на Република Македонија, доколку 
имаат да ги пријават своите побарувања кон претприја-
тието, во рок од 60 дена сметано од денот на објавува-
њето на огласот. 

2. Седиштето на Претпријатието во општествена 
сопственост „Пелагонијакомерц" - Битола е на улица 
„Железничка“ бб во Битола. 

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) кои истовремено се доста-
вуваат и до Агенцијата на Република Македонија во 
Скопје на улица „Илинден“ бб и АД „Пелагонијако-
мерц" - Битола, ул. „Железничка“ бб Битола. 

АД „Пелагонијакомерц" - Битола 

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

на претпријатијата со општествен капитал, „ФЕ-
НИКС“ -Претпријатие за професионално оспособување 
и вработување на инвалиди - Скопје 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.02.19% 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. „Пролетерска“ бб 
во време од 8 до 14 часот. 

СОДРЖИНА 
336. Уредба за јавни нарачки 533 
337. Одлука за височината на надоместокот за 

покривање на трошоците за испитување на 
производите и вршење на дејствија во по-
стапката 537 

338. Одлука за одобрување на позајмица од Буџе-
тот на Република Македонија 541 

339. Одлука за распоредување на средствата од 
Буџетот на Република Македонија за 1996 
година за обврските по основ на неплатени 
девизни побарувања на претпријатијата од 
странство 541 
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