
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 

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

Петок, 19 мај 1995 
Скопје 

Број 26 Год.LI 

Аконтацијата за 1995 година изнесува 
5.000 денари. Овој број чини 300 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

593. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 52/91), Претседателот на Република 
Македонија, донесе 

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

ДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС 

СЕ ПОСТАВУВА 
I 

Д-р Гане Тодоровска, вонреден и ополномоттен амба-
садор на Република Македонија во Руската Федерација, 
за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Република Беларус. 

И 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ број 24 
15 мај 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Бр. 23-1329/1 
25 април 1995 година 

Скопје Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

595, 
Врз основа на член 85-а и 89 од Законот за шумите 

(„Службен весник на РМ“, бр. 20/74,15/86, 51/88, 20/90, 
37/91 и 83/92) и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/ 
90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПРО-
ГРАМА ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ВО 

1995 ГОДИНА 

I 

Во Финансиската програма за пошумување на голи-
ните во 1995 година („Службен весник на РМ“, бр. 24/ 
95) во дел V став 1 точка 2, износот „9.400.000,00" се 
заменува со износот „1.400.000,00", а во точка 4 изно-
сот „3.000.000,00" се заменува со износот 
„11.000.000,00". 

II 

Оваа финансиска програма влегува во сила со денот 
на донесуваното, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-1256/2 
15 мај 1995 година 

Скопје 

594. 
Врз основа на член 91, став 1 алинеја 9 од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 52/92) и член 45 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕ-

ПУБЛИКА ПОЛСКА 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Република Полска на амбасадорско ниво. 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни ра-
боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

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

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 
596. 

Врз основа на член 74 став 1 точка 3 од Законот за 
внатрешни работи („Службен весник на РМ“ бр. 19/95) 
министерот за внатрешни работи, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОЗНАКИТЕ ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ГРАНИ-

ЧНИОТ ПОЈАС НА КОПНО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат обликот, бојата, 

димензиите, содржината и местото на поставување на 
ознаките за обележување на граничниот појас на коп-
но. 

Член 2 
Ознака за обележување на граничниот појас на 

копно претставува правоаголна метална табла со ди-
' мензии 100x150 см. Основата на таблата е во бледо-
жолта рефлектирачка боја со букви во црна боја. 

На таблата е испишан натпис на македонски јазик со 
кирилско писмо: „ВНИМАНИЕ! ГРАНИЧЕН ПО-
ЈАС, ДВИЖЕЊЕ САМО СО ДОЗВОЛА“. 

Истиот натпис е испишан и на англиски јазик со 
латинско писмо и гласи: „ATTENTION! BORDER 
ZONE, ONLY PERSONS WITH PERMISSION ARE 
ALLOWED". 

Формата на таблата и димензиите на натписот се 
утврдени со образец број ], кој е составен дел на овој 
правилник. 
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Член 3 
Таблите за означување на граничниот појас на 

копно се поставуваат од десната страна на приодните 
патишта кои влегуваат во граничниот појас или на ме-
стата каде што има позачестено движење на лица кон 
граничниот појас, така што да бидат лесно уочливи во 
текот на денот и ноќта. 

Член 4 
Таблите се поставуваат на два метални столба од 6/4 

(цол), чија должина изнесува 280 см. Таблите се поста-
вуваат во висина од 120 см од површината на земјата. 
Столбовите се вкопуваат во земјата на длабочина од 60 
см во бетонска подлога. 

Димензиите на столбовите и начинот на поставу-
вање се утврдени со образец бр. 1-А, кој е составен дел 
на овој правилник. 

Член 5 
На ознаките предвидени со овој правилник како и на 

столбовите на кои тие се поставуваат не можат да се 
поставуваат други ознаки плк дополнителни табли. 

Член 6 
' Ознаките за обележување на фаничниот појас на 

копно, поставени пред донесувањето на овој правилник 
ќе се заменат со нови во рок од 2 (две) години од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен бесник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 121-17105/1 
10 мај 1995 година 

Скопје Министер 
за внатрешни работи, 

д-р Љубомир Фрчкоскн, с.р. 

Образец б р . 1 

Образец 6 р . 1 - А 
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597. 
Врз основа на член 14 од Законот за гаранција на 

Република Македонија за депонираните девизни вло-
гови на граѓаните и за обезбедување на средства и на-
чин за исплата на депонираните девизни влогови на 
граѓаните во 1993,1994 и 1995 година („Службен весник 
на Република Македонија“, број 31/93 и 70/94), министе-
рот за финансии, донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА ЗА ИСПЛАТА НА ДЕНАРСКИ 
СРЕДСТВА ОД ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛО-

ГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Во Упатството за начинот и постапката за ис-
плата на денарски средства од депонираните девизни 
влогови на граѓаните („Службен весник на РМ“, број 
36/93, 54/93, 70/93 и 2/95) во точката 2, став 2 зборот 
„куповните“ се заменува со зборот „средните“. 

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

Број 11-2918/1 Министер 
11 мај 1995 година за финансии, 

Скопје Д-р Јане Миљовски, с.р. 
598. 

Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита 
на животните од заразни болести што ја загрозуваат 
целата земја („Сл .лист на СФРЈ" бр. 43/86 и 53/91 и „Сл. 
весник на РМ“ бр. 83/92), кој со член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија е преземен како републички пропис, министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗА-
БРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЧАПУНКАРИ И НА 
ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПО-
ТЕКЛО ОД ЧАПУНКАРИ ОД РЕПУБЛИКА 

ГРЦИЈА 

1. Во Наредбата за забрана на увоз во Република 
Македонија и провоз преку Територијата на Република 
Македонија на чапункари и на производи, суровини и 
отпадоци по потекло од чапункари од Република Грција 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 42/94) во точка 1 потточка 2) 
точката на крајот се брише и се додаваат зборовите: 
„освен долготрајно млеко (УХП) и млечни производи 
произведени од млеко третирано на температура од 
најмалку + 135^С во траење од најмалку една секунда“. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја“ 

Министер 
за земјоделство, шумарство 

и водостопанство 
д-р Иван Ангелов, с.р. 

599. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 и член 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана 
на 26 април 1995 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за прекинување со 

работа на адвокатите во постапуваа пред судските и 
управните органи во Република Македонија, донесена 

од Адвокатската комора на Македонија на 26 март 1994 
година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несена иницијатива на Владимир Бочваров од Свети 
Николе, поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината 
согласност со Уставот на Република Македонија и со 
закон. 

4. Судот на седницата утврди дека членот 1 на Одлу-
ката предвидува прекинување с,о работа во постапува-
њето пред судските и управните органи во Република 
Македонија, кое да почне на 27 март 1994 година и дека 
продолжувањето со работа ќе биде одлучено од Прет-
седателството на Комората. Членот 2 предвидува за-
должителност на Одлуката за сите. адвокати на Македо-
нија, а непочитувањето на оваа одлука, повлекува су-
спензија и бришење на адвокатот од Именикот на адво-
катите. Членот 4 од Одлуката содржи констатација 
дека Инструкцијата на органите на управата за при-
ходи, издадена од министеров за финансии, за пресме-
тување на данокот на промет на производи и услуги е во 
спротивност со Законот што ја регулира оваа материја. 
Со членот 5 е предвидено на адвокатите да им се пре-
сметува персонален данок според бараното на адвока-
тите - паушално. Членот 6 предвидува Одлуката да 
влезе во сила веднаш со нејзиното донесувана, а истата 
да ја спроведе Извршниот одбор на Претседателството 
на Адвокатската комора на Македонија. Членот 7 
содржи овластуваме Претседателството на Адвокат-
ската комора да може да преговара со надлежните ор-
гани во Републиката за надминував на настанатите 
состојби. Членот 8 содржи обврска претседателот на 
Комората за прекинот на работата да ги извести сите 
судови во Република Македонија, Министерството за 
правосудство и управа, Собранието на Република Ма-
кедонија и Претседателот на Владата на Република Ма-
кедонија. , 

5. Согласно член 53 од Уставот адвокатурата е само-
стојна и независна јавна служба што обезбедува Правна 
помош и врши јавни овластувања во согласност со за-
кон. 

Според член 27 од Законот за адвокатурата („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 80/92) адво-
катите се организираат во Адвокатска комора на Репу-
блика Македонија, која има својство на правно лице, и 
е самостојна и независна. 

Согласно член 18 од Законот за адвокатурата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/92) 
на адвокатот може да му престане правото на врше-
њето на адвокатската дејност ако се откаже од тоа 
право; ако заснова работен однос; ако го изгуби држав-
јанството на Република Македонија; ако биде лишен од 
деловна способност или трајно ја загуби способноста за 
вршење адвокатска дејност, што го утврдува Адвокат-
ската комора и ако е осуден за кривично дело на безу-
словна казна затвор од најмалку 6 мсссци или ако му е 
изречена мерка на безбедност забрана на вршење адво-
катска дејност. 

Според член 24 од овој закон, адвокатите се одго-
ворни за совесно вршење на адвокатската дејност и за 
чување на угледот на адвокатурата. 

Со ставот 2 на овој член од Законот е предвидено 
дека како потешка повреда на адвокатската должност и 
угледот на адвокатурата се смета неизвршување на 
правна помош, непостапување по овластувањето и не-
прсземањето дејствија што адвокатот с должен да ги 
преземе во заштитата на правата и интересите на 
странката и повредување на должноста на чување 
тајна. 
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Со Статутот на Адвокатската комора на Република 
Македонија, согласно став 3 на овој член од Законот, 
може да се предвидат и други повреди на адвокатската 
должност и угледот на адвокатурата. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
правото на обавувањето на адвокатската дејност може 
да се запре само во случаи кои се утврдени во Законот и 
само на одделен адвокат, а не на сите адвокати одед-
наш. 

Исто така, од овие одредби произлегува дека е 
право на Адвокатската комора со општ акт да ги утвр-
дува повредите на должностите и угледот на адвокату-
рата како и постапката за утврдување на повредите и 
мерките што се преземаат кон адвокатот, но тие по-
вреди мора да бидат утврдени како повреди што прои-
злегуваат од вршењето на должностите на адвокатите. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука се предви-
дува обврска за запирање на вршењето на адвокатурата 
во случаи кои не се утврдени во Законот, што запира-
њето на вршевте на адвокатурата е предвидено за 
сите адвокати генерално и што повредите на должно-
стите и угледот на адвокатурата не се утврдени како 
повреди што произлегуваат од вршењето на должно-
стите на адвокатурата, односно што како потешка по-
вреда на адвокатската должност е предвидено дејствие 
на адвокатот што не е поврзано со барањето за профе-
сионалното вршена на адвокатската дејност и почиту-
ваното на угледот на адвокатурата, туку се преземени 
активности на Комората заради остварување определен 
интерес на адвокатите, независно од законски опреде-
лените рамки за утврдување на повреди на должностите 
и угледот на адвокатурата, Судот утврди дека оспоре-
ната одлука е несогласна со Уставот на Република Ма-
кедонија. 

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

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

У. бр. 88/94 
26 април 1995 година л, Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Јован Проевски, с.р. 
600. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член НО алинеја 1 од Уставот на Република Македо-
нија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 5 април 
1995 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување 
уставноста на член 5 став 2 од Законот за личното име 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/95). 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Назми Малиќи од Скопје на Уставниот суд на 
Република Македонија му поднесе иницијатива за пове-
дување постапка за оценувано уставноста на закон-
ската одредба означена во точката 1 од ова решение. 
Според наводите од иницијативата со оспорената за-
конска одредба се повредувала приватноста на личниот 
и семејниот живот на граѓаните загарантирана со член 
25 од Уставот, затоа што за промената на личното име, 
која спаѓа во доменот на приватноста, и во случаите 
кога ја бараат родителите за своите деца се барала 
согласност од органот за старателство. Со оспорената 
законска одредба се повредувала, исто така, и слобо-

дата на граѓаните да создаваат деца, загарантирана сс 
член 41 од Уставот, затоа што давањето и промената ш 
личното име на децата од страна на родителите прет 
ставува посебна манифестација на слободата за созда 
вање деца. Во иницијативата уште се наведува дека 
оспорената законска одредба не била во согласност со 
Законот за семејството и со други одредби од Законот 
за лично име. 

4. На седницата Судот утврди дека според член 1 од 
Законот, личното име е лично право на граѓаниниот а 
според член 2 ставовите 1, 2, 3, 4 и 5, личното име на 
детето го определуваат родителите, или надлежниот 
орган за старателство односно старателот кога детето 
нема родители. 

Со член 5 став 1 од Законот е утврдено дека граѓани-
нот има право да го промени личното име односно само 
името или презимето. Според оспорениот став 2 на 
малолетно лице ќе му се промени личното име односно 
само името или презимето на барање на родителите или 
посвоителите, односно на старателот со согласност од 
надлежниот орган за старателство. 

5. Согласно член 25 од Уставот на Република Маке-
донија се гарантира приватноста на личниот и семеј-
ниот живот на граѓаните и нивното достоинство и 
углед. Според член 40 став 1 од Уставот Републиката 
обезбедува посебна грижа и заштита на семејството, а 
според ставот 4 Републиката им обезбедува посебна 
заштита на децата без родители и децата без родител-
ска грижа. Со член 41 став 1 од Уставот загарантирано 
му е правото на човекот слободно да одлучува за созда-
вање на деца. 

Според мислењето на Судот од целината на Законот 
за личното име произлегува дека за личното име, како 
лично право, по правило, одлучува самото лице што е 
носител на името односно неговите родители додека 
лицето е малолетно, а по исклучок, старателот односно 
органот за старателство кога малолетното лице нема 
родители. Наведените односи уредени со Законот прои-
злегуваат како од уставните гаранции за приватноста 
на човекот така и од уставната обврска на Републиката 
да обезбедува посебна заштита на децата без родители 
односно без родителска грижа. 

Судот смета дека оспорената законска одредба уре-
дува наведените односи на таков начин кој обврзува 
органот за старателство да дава согласност на проме-
ната на личното име само во случаите кога промената 
на личното име ја бара старателот на малолетното лице 
без родители, а не и во случаите кога таа промена ја 
бараат родителот односно посвоителот. Имено, во на-
бројувањето на субјектите што можат да бараат про-
мена на личното име на малолетното лице се ставени 
родителот и посвоителот како меѓусебно рамноправни 
алтернативи, а само во посебни случаи ~ кога малолет-
ното лице нема ниту родител ниту посвоител - промена 
на личното име може да бара неговиот старател, меѓу-
тоа не самостојно, како во случајот на родителот или 
посвоителот, туку само со согласност на органот за 
старателство. Според тоа, согласноста на надлежниот 
орган за старателство како услов за промена на лич-
ното име на малолетното лице се однесува само на 
старателот на малолетното лице кое нема родители, а 
не на сите субјекти што Законот ги утврдува како носи-
тели на иницијатива за промена на личното име на 
малолетното лице. 

Што се однесува до наводите од иницијативата во 
врска со несогласноста на оспорената законска одредба 
со Законот за семејството и со други одредби од Зако-
нот за личното име, согласно член 110 од Уставот на 
Република Македонија, Уставниот суд на Република 
Македонија не е надлежен да одлучува по тие прашан,а. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 
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Ова решение Судот го донесе во состав од претседа-
телот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 103/95 
5 април 1995 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
д-р Јован Проевски, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Општинскиот суд Скопје I - Скопје н а 

тужените Елена Бунева, Нева Бунева и Перса Џек исе-
лени во САД со непозната адреса, во смисла на чл. 84 
ст. 2 т. 5 од ЗПП им определува привремен застапник 
од редот на адвокатите во Скопје во постапката по 
тужбата на тужителот Светозар Митревски од Скопје, 
против тужените Република Македонија и наведените 
физички лица за утврдување на правна сопственост на 
станбена зграда во Скопје на ул. „Славејко Арсов - 2" 
бр. 16 при што застапникот ќе ги застапува тужените 
физички лица во постапката се додека не се појават 
пред судот лично или преку полномошник до нејзиното 
завршувано. 

Од Општинскиот суд Скопје, XIV. П. бр. 4644/94. 
. (215) 

Општинскиот суд Скопје I - Скопје потврдува дека 
тужителот Миодраг Тасиќ од Скопје со стан на ул. 
„АСНОМ“ бр. 18-4/9 поднел тужба против тужената 
Мај Гроннеберг со непозната адреса во Норвешка за 
развод на брак согласно чл. 41 од Законот за семејство. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса во стран-
ство, судот постави привремен застапник согласно чл. 
84 од ЗПП и тоа го постави адвокатот од Скопје Васил 
Ковачевски ул. „Ѓорѓи Сугаре" бр. 8/1-15, кој ќе ги 
штити правата и интересите на тужената во текот на 
оваа постапка со до појавувано на тужената ЈШ нејзин 
полномошник или додека Меѓуопштинскиот центар за 
социјални работи на општините на град Скопје не го 
извести судот дека поставил привремен старател на ту-
жената. Странките немаат деца и брачната заедница е 
раскината веќе 4 години. 

Од Општинскиот суд во Скопје I - Скопје, XIX. 
П.бр. 1706/95. 

(217) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје заведен е 
спор по тужбата на тужителката Валентина Фејзули од 
Скопје ул. „173" бр. 2 против тужениот Фејзули Имер 
од Скопје, а сега со непознато место на живеење за 
развод на брак. 

Се повикува тужениот Фејзули Имер во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд и 
ја достави сегашната адреса на живеење,во спротивно 
за него ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги 
застапува неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, XI П. бр. 
945/95. (218) 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје е заведен 
спор за развод на брак по тужбата на тужителката Суза 
Матковска од Скопје, на привремена работа во Австра-
лија, против тужениот Никола Митковски од Скопје, 
на привремена работа во Австралија со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот Никола Митковски од Скопје 
да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот или во истиот рок да ја достави својата 
адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на 
истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги 
застапува неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 1874/ 
95. О 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје заведен е 
спор за долг по тужбата на тужителот Димитар Атана-
сов од Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 155, против 
тужениот Небојша Томиќ, ул. „Владимир Комаров“ 
бр. 13/21 Скопје, а сега со непозната адреса на живеење 

Вредност на спорот 8.760 германски марки. 
Се повикува тужениот Небојша Томиќ да се јави во 

овој суд и да ја достави сегашната адреса на живеење во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
спротивно, на истиот ќе му биде одреден привремен 
старател кој ќе ги застапува неговите интересу пред 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, XVI П. бр. 
1050/94. (212) 

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужи-
телот Момчило Костовски од Скопје против тужениот 
Петар Наумчев од Скопје сега со непозната адреса на 
живеење за утврдување право на сопственост. 

Се повикува тужениот Петар Нуамчев од Скопје во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во 
овој суд или во истиот рок даја достави својата сегашна 
точна адреса на живеење. 

Доколку тужениот во определениот рок не се јави во 
овој суд судот ќе му постави привремен старател кој ќе 
ги застапува неговите интереси до окончувањето на 
постапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 1641/ 
95. 

(216) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е граѓан-
ската постапка по тужбата на тужителката Шеапи род. 
Лимани Леонора од с. Балиндол - Гостиварско пода-
дена против тужениот Шеапи Рафис од с. Дебреште -
гостиварско кој моментално се наоѓал во Германија со 
непозната адреса за развод на брак согласно член 41 од 
Законот за семејство на РМ. 

Бидејќи престојувалиштето на тужениот е непоз-
нато а истиот нема полномошник во постапката со-
гласно член 84 став 2 точка 4 од ЗПП за привремен 
застапник на тужителот е назначен Шоип Фидани стру-
чен соработник при Општинскиот суд Гостивар. 

Привремениот застапник кој ќе го застапува туже-
ниот ќе биде во постапката се додека не се појави пред 
овој суд за да ги превземе дејствијата. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 489/95. 
(220) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води брако-
разводен спор по тужбата на тужителот Сулејман Џе-
ват од с. Дебреше, застапував од пол. Елези Ферат, 
адвокат од Гостивар, против тужената Сулејмани Кев-
сере, со непозната адреса во Приштина. 

Бидејќи тужената Сулејмани Ќевсере е со непозната 
адреса во Приштина, за нејзин привремен застапник е 
назначен Фазлиу Имер, стручен соработник од Гости-
вар кој ќе ја застапува се додека не се појави пред судот 
односно додека Органот за старателство не го извести 
судот дека и поставил старател. 

Од Општинскиот суд Гостивар, П. бр. 171/94. (213) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор по 
тужбата на тужителот Трпче Петковски од с. Лешок 
против тужениот Билбил Петковски од с. Лешок, сега 
со непозната адреса во СР Југославија, за сопственост. 
Вредност 2.000 денари. 

Се поканува тужениот Билбил Петковски од с. Ле-
шок сега со непозната адреса во СР Југославија да во 
рок од 30 дена се јави пред овој суд, ја достави неговата 
сегашна адреса, или, пак, постави свој полномошник 
или, пак судот ќе му постави привремен старател кој ќе 
се грижи за неговите права и интереси во постапката 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 796/95. (219) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 415/ 
, на регистарска влошка бр. 1-57820-0-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето во приватна сопственост како Д.О.О, и запишу-
вање надворешно-трговски промет на Производно-трговското и 
услужно претпријатие „МАРИЈО“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. 
„Крсте Асенов“ бр. 22/2-5. 

Основачи на претпријатието се: Манов Мане од Скопје, Алексов-
ски Ристо од Скопје и Бапски Зоран од Тетово. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260., 0701 И, 070112, 070113, 070114, (570121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
110909, 110309, 110903, 080121, 080202, 080190, 080201, 050301, 050302, 
060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 
070320. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 415/95. (1367) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 169/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-58279-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производното, трговско, услужно претприја-
тие „ИНТЕРГРАД" увоз-извоз Д.О.О. Гостивар, ул. „Браќа Гиновски“ 
бб. 

Претпријатието е основано со договор за основање бр. 1/94 од 
8.12.1994 година, а основачи се: С.З. „СРЕЌЕН ДОМ“ ц.о. Гостивар, 
ул. „Браќа биноски“ бб, застапувала од директорот со основачки влог 
од 311.188,00 и П.Т.Т.У. „РУДИНА" увоз-извоз Д.О.О. Гостивар, ул. 
„Железничка“ бр. 18, застапувала од директорот Ѓерасимовски Гере од 
Гостивар, со л.к. бр. 159413 од МВР - Гостивар и м.ф. 2106953473003 со 
основачки влог од 311.188,00. 

Дејности: 012421, 012429, 030001, 050100, 050201, 050202, 050203, 
050209, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070Д14, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
07014, 070140, 07015, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219 , 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 080111, 
080112, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 110303, 110402, 
110403, 110404, 110309, 110902, 110903, 110909, 070310, 070320, меѓуна-
роден транспорт, посредување и малограничен промет со: Албанија, 
Бугарија, Грција и Југославија. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешно-трговскиот промет е Ѓерасимовски Ѓере, директор без 
ограничување. 

Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 169/95. (1833) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег, бр. 398/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-58442-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за 
промет на големо и мало, производство на накит „ОНИКС - 3" ек-
спорт-импорт Д.О.О. Скопје, ул. „Беровска“ бр. 4/1-8. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01 од 11.01.1995 
година, а основач е Зунун Фејзула. 

Дејности: 013904, 010890, 011949, 012622, 012623, 013121, 013122, 
013200, 020110, 020121, 020140, 050302^ 060501, 060502, 060601, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080190, 080201, 
080202, 090131, 090132, 090181, 090201, 110302, 110303, 110304, 110309 
110908, 110404, 110901, 110902, во надворешно-трговскиот промет: 
070310, 070320, застапување на странски фирми, посредување и реек-
спорт, комисиона и консигнациона продажба, малограничен промет со: 
Албанија, Грција, Бугарија, 110109, менувачки работи. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со нео1раниченн овластувања. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара 
со целокупниот свој имот со целосна одговорност. 

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

Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 398/95. (1834) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1425/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-38394-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за проекти-
рање, инженеринг, внатрешна и надворешна трговија „СИСТЕМ И 
ИНЖИНЕРИНГ" ц.о. извоз-увоз Скопје, ул. „Варшавска“ бр. бб. 

Претпријатието во внатрешен промет се проширува со: 120341. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1425/95. (1361) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 525/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-57898-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и правото на вршење работи во надворешно-
трговскиот промет на Претпријатието во приватна сопственост за трго-
вија на големо и мало „ЕСТИВА“ увоз-извоз ц.о. Скопје, бул. „Јане 
Сандански“ бр. 56/3-2. 

Скратен назив на фирмата: Трговско претпријатие „ЕСТИВА“ 
увоз-извоз ц.о. Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 
110304, 110309, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Шенај Реџепагиќ - директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 525/95. (1362) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. ЗШ 
95, на регистарска влошка бр. 1-57779-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија, 
транспорт и услуги „СИ-МА КОМЕРЦ“ експорт-импорт Д.О.О. Гости-
вар, ул. „Никола Парапулов" бр. 209. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 02-100 од 
30.12.1994 година, а основач е Зоксимовски Аркадија од Скопје. 

Дејности: 01303, 013030, 013121, 02011, 020110, 020121, 030003, 
060501, 060502, 07011, 070111, 070112, 070113, 07012, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 
070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 07021, 070211', 070212, 070213, 
070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 
070260, 08011, 08012, 080201, 080202, 110309, 110903, 110909, во надво-
решно-трговскиот промет: 070310,070320, посредување и застапување, 
консигнација, реекспорт, малограничен промет со сите соседни земји: 
СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Зоксимовски Арка-
дија - директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 316/95. (1363) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15532/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-58142-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето како Д.О.О, и правото на надворешниот промет на 
Мешовитото претпријатие за производство, трговија и угостителство 
„АБ-ХЕРМЕС" експорт-импорт со н.о. Д.О.О. Скопје, ул. „Гаврил Ко-
стантнновиќ" бр. 64. 

Претпријатието е основано со“ договор за основање од 28.11.1994 
година, а основачи се: Претпријатието - Друштво со ограничена одго-
ворност „АБ АУТО ЛЕАС" Брно, Чешка, преку преговорник Иван 
Корет, Јованов Кирил од Скопје, Михаил Милков од Скопје. 

Дејности: 013021, 013022, 013121, 013122, 013042, 103099, 013030, 
013400, 050302, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 110303, 110309, 110909, 060503, 080190, 080201, 080202, 090121, 
090122, 090131, 090139, 090181, 090183, во надворешно-трговскиот про-
мет: 070310, 070320, посредување, реекспорт, консигнација, застапу-
вање на странски фирми, шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај, лизинг. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ел иза бета Јованов-
ска. в.д. директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15532/94. (1364) 



19 мај 1995 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 26 - Стр. 615 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 898/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-58490-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „ОСКАР - М" д.о.о. Тетово, Комплекс Ловец, спрат II бр. 86. 

Дејности: 011390, 012830, 012622, 012810, 012820, 07012, 070121, 
070122, 070123, 070132, 070140, 07022, 070221, 070223, 070230, 070226, 
070250, 070320, 110304, 110309. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Муамер Рамадани - директор без ограничување на мандатот. 

Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 898/95. (1850) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16589/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-57067-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватното претпријатие за производство, 
трговија и услуги „ЉАКО-КОМЕРЦ" експорт-импорт Д.О.О. Скопје, с. 
Љубош. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01 од 17.12.1994 
година, а основач е Кумановиќ Ханкија од с. Љубош, Скопје. 

Дејности: 012611, 012613, 012621, 012622, 012623, 012691, 012699, 
012810, 012820, 012830, 090182, 070110, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070120, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070130, 070140, 070150, 070210, 070211, 070213, 070214, 070219, 
070220, 07022, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Нумановиќ Ханкија, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16589/94. (397) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16561/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56793-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„КАБОР4 ц.о. експорт-импорт Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 
127. 

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 070227, 070229", 070230, 070240, 
070260, 110309, 110909, 020110, 013099, 120363, 110109, 060501, 060502, 
060503, 080201. 080202, 080190, во надворешно-трговскиот промет: 
0703, 070310, 070320. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16561/94. (398) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 300/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-57^22-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за градежништво, трговија и 
услуги „ЦАМ-ИНЖИНЕРИНГ4 увоз-извоз д.о.о. Скопје, с. Долно Ко-
њаре. 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-01 од 
10.01.1995 година, а основач е Цамиќ Бајрам. 

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050301, 050302, 060501, 060502, 
060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114 , 070121, 070122, 
070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, во надворешно-трговскиот промет: 070310,070320, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна 
шпедиција, инженеринг и изведување градежни работи во странство. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 300/95. (399) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11567/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-6739-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен 
промет на Друштвото за туризам и угостителство „С.Т.У." д.о.о. 
Скопје, ул. „Првомајска“ бб. 

Се брише Точкова Лилјана, е.д. директор, без ограничување. 
Се запишува Малиновска Васка, в.д. директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11567/94. (400) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 17276/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-1210-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапување на Претприја-
тието, за проектирање и , производство на електрични производи и 

опрема „РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА“ г Акционерско 
друштво во мешовита сопственост п.о. Скопје, бул. „III Македонска 
бригада“ бб. 

Да се брише досегашниот законски застапник Јармов Кирил, дипл. 
ел. инж., директор на А.Д. го застапува неограничени во рамките на 
дејностите на А.Д. 

Да се запише како законски застапник Симиџиевски Звонко, дипл. 
ел. инж. директор на А.Д. го застапува неограничено во рамките на 
дејностите на А-Д. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 17276/94. (401) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 17491/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-57420-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „СИВИНГ" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Јордан Констан-
тинов - Џинот“ бр. 1/2—6. 

Основач на претпријатието е Ристовска Весна од Скопје. 
Дејности: 050301, 050302, 050100, 0^1320, 011949, 012201, 012202, 

012321, 012322, 012323, 012421, 012429, 011721, 012723, 012724, 012729, 
012612, 012613 , 012615, 012621, 012622, 012624, 012699, 012810, 012820, 
012830, 011810, 011920, 011990, 060502, 011390, 011949, 012310, 012322, 
090131, 013022, 110403, 110404, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226. 070229, 070240, 070250, 070260, 110620, 
110901, 110902, 110903, 110905, 110303, 080111, 080112, 080113, 080114, 
080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 
110302, 110309,110909, 090129, 090139, 090140,090160,090181, во надво-
решно-трговскиот промет: 070310, 070320, застапување на странски 
лица, посредување во надворешно-трговскиот промет, продажба на 
странска стока од консигнационен СКЛАД, вршење на сервисни услуги за 
одржување на увезената опрема и трајни добра за лична потрошувачка, 
вршење на туристички работи во странство, вршење на малограничен 
промет со: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт на стока во патен сообраќај. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ристовска Весна, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 17491/94. (402) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16750/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56750-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за организирање и давање на 
спортско-рекреативни услуги „ПАРКО" - Капиштец Д.О.О. Скопје, ул. 
„Киро Гавриловски“ бр. 7. 

Претпријатието е основано со договор за основање бр. 01/94 од 
12.12.1994 година, а основачи се: Приватното претпријатие за произ-
водство, внатрешна и надворешна трговија „МАМИМЕ“ п.о. Скопје и 
Претпријатието за трговија, производство и услуги „ЕДЕЛВАЈС" увоз-
извоз д.о.о. Скопје, ул. „Козле“ бр. 26-6. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114 , 07012, 070121, 
070122, 070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
0)70131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080129, 080190, 
110302, 110309, 1Г0620, 110909, 120420. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот трговски промет е Драган Лазарески - директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16750/94. (408) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 17259/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-57244-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги во проме-
тот „В.М.Д." увоз-извоз Д.О.О. Скопје, ул. „Социјалистичка зора“ бр. 9/ 
2-12. 

Скратен назив: „В.М.Д." увоз-извоз Д.О.О. Скопје. 
Основач на претпријатието е Димитрија Златановски. 
Дејности: 013041, 013042, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 

070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070130, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080129, 080201, 
080202, 090121, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110620, 110902, 
110903, 110905, 110909, откуп на земјоделски производи, шумски пло-
дови, дибиток, млеко и млечни производи и нивни преработки, 070310, 
070320, реекспорт, застапување и посредување, меѓународен транспорт 
и шпедиција на стоки во друмскиот сообраќај, консигнација, консигна-
циони складови и продавници, слободни царински продавници. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 17259/94. (409) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16447/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-24605-0-0-0, го запиша во с у д с к и о т 
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регистар истапувањето на основач и промената на лице овластено за 
застапување на Претпријатието за трговија на големо и мало „САН-
ДРА С.Ж.и увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Војвода Ивец“ бр. 27. 

Со одлука од 19.12.1994 година од претпријатието истапува основа-
чот Севда Арсовска од Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Севда Арсовска, директор, без 
ограничување, а се запишува Стасовски Аце, директор, без ограничу-
вање за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16447/94. (410) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 17152/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-57211-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „ОПЕРАТИВА“ увоз-извоз Д.О.О. Скопје, с. Сопиште, бр. 2-а. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/94 од 
21.12.1994 година, а основач е Љубе Костовски од Скопје. 

Дејности: 011312, 011319, 011710, 011721, 011722, 011723, 011729 
011741, 011742, 011743, 011749, 011791, 011793, 011799, 050202, 05020' 
050301, 050302, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 07012Г 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131 
070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219' 
07022, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070227 , 070229 
070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 090110, 090123 , 090131' 
090133, 090189, 110109, 10309, 110404, 110903, 110905, 110909, во надво-
решно-трговскиот промет: 070310, 070320, вршење на туристички ра-
боти во странство, посредување и застапување во надворешно-тргов-
скиот промет, реекспорт, продажба на стока во слободни царински 
продавници, консигнациони работи, меѓународна шпедиција, малогра-
ничен промет со: Бугарија, Албанија и Грција. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 17152/94. (411) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16857/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-57005-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост како Д.О.О, и право на 
надворешно-трговскиот промет на Производното, прометно, услужи о 
претпријатие „КРЕСТ" експорт-импорт Д.О.О. Т. Велес, ул. „Тодор 
Ацев“ бр. 7. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 19.12.1994 го-
дина, а основач е Ѓоре Андоновски од Т. Велес. 

Дејности: 011232, 011721, 011941, 011949, 013021, 013030, 013050, 
013113, 013121, 013122, 013400, 013909, 020140, 060502, 060503, 060803 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212' 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 07022б' 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310,070320, 080190, 080201 
080202, 110202, 110301,110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110909. ' 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во надворешниот трговски промет е Горе Андоновски, директор, без 

ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16857/94. (412) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 142161 
94, на регистарска влошка бр. 1-3650-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на друштвото „МЗТ КОМЕРЦ“ д.о.о. 
Скопје, ул. „III Македонска бригада“ бб. 

Дејности: 060503, 060601, 060602, 090212, 090123, 090131. 090132, 
090133, 090139, 011831, 011832, 011311, 011312, 011313, 011314, 011319, 
011320, 011390, 011411, 011412, 011413, 011419, 011420, 011430, 011521, 
011522, 011523, 011524, 011525, 011526, 011527, 011590. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег: бр. 14216/94. (403) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 174581 
94, на регистарска влошка бр. 1-45264-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиште на Трговско-производ нето претприја-
тие „МАФИК" п.о. увоз-извоз Куманово, ул. „Трајко Прокопиев“ бр. 
44. 

Досегашното седиште на трговско-производното претпријатие 
„МАФИК" п.о. увоз-извоз Куманово, ул. „Трајко Прокопиев“ бр. 44 во 
иднина се менува и ќе гласи: Трговско-производно претпријатие „МА-
ФИК" п.о. увоз-извоз Куманово, ул. „Иго Трпковиќ“ бр. 14. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 17458/94. (404) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. Ј3691/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-56256-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „БИТ КОМПАНИ“ експорт-импорт ц.о. Куманово, ул. 
„Страшко Арсов“ бр. 10-2/1. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 18.10.1994 
година, а основач е Спириќ Биљана од Куманово. 

Дејности: 011313, 011315, 011390, 013904, 013909, 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, 080190, 080201, 080202, 090123, 090124, 
090129, 090189, 110903, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 
070310, 070320. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13691/94. (405) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16148/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-57178-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија, транспорт и шпе-
диција Ј1АКИ-КОМПАНИ - 1" увоз-извоз Д.О.О. Скопје, ул. „Исаија 
Мажовски“ бр. 24/3-19. 

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

070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224 , 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080201, 080202, 080119, 080121, 080190, 110303, 110909, 110304, 110309, 
060501, 060502, 060503, 013200, 012820, 012901, 012310, 011420, 011010, 
011314,010941,020942,010999,013030,070310,070320, реекспорт, заста-
пување и посредување во прометот со стоки и услуги, малограничен 
промет со: Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, меѓународна 
шпедиција, комисиона продажба, продажба на стоки од консигнациони 
складишта, меѓународен транспорт на стоки и услуги. 

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

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
е Горан Крстиќ, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16148/94. (406) 

Окружниот стопански суд во Скопје, ро решението Срег. бр. 14666/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-13542-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар прокурата на Претпријатието за промет на големо и мало 
„УНИКОМЕРЦ" увоз-извоз ц.о. Скопје, ул. „Никола Русински“ бр. V/ 

. 5-6. 
Се запишува Атанасов Бојан - прокурист. 
Прокуристот е овластен да склучува договори и да врши правни 

работи и дејствија во врска со работењето на претпријатието. 
Прокуристот нема овластување за склучување на договори што се 

однесуваат на оттуѓување на недвижни предмети - во внатрешен и 
надворешно-трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14666/94. (407) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
17013/94, на регистарска влошка бр. 1-5/121-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар.основањето на Претпријатието за производство, про-
мет и услуги „НЕРЕТСКИ" д.о о. увоз-извоз, бул. „Кузман Јосифов-
ски Питу“ бр 15 вл. 2 лок. 27, Скопје. 

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011316, 011319, 
011390, 011411, 011413, 011419 , 011430, 011710, 011721, 011722, 011723, 
011724, 011729, 011741, 011742 , 011743, 011749, 011791, 011792, 011793, 
011799, 011920, 011930, 011941, 011949, 011990, 012201, 012202, 012203, 
012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 012511, 0121512, 
012513, 012515, 012516, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 
012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 012701, 012702, 012703, 012810, 
012820, 012830, 013071, 013072, 012073, 013099, 013121, 013122, 013400, 
013500, 014901, 013903, 013909, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060503 , 0701 И, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122. 070123 , 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260 , 080111, 080112, 080114 , 080119, 080121, 080122, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090123, 090124, 090129, 090131, 
090132, 090133 , 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090179, 090181, 
090182, 090183 , 090189, 090201, 090202, 090209, 110109, 110302, 110303, 
110309, 110402, 110403, 110404, 110620, 110901, 110902, 110903, 110905, 
070310, 070320, увоз-извоз на стоки и услуги од сите видови на царин-
ската тарифа, посредништво и застанување на странски лица, компен-
зациони работи, привремен увоз, меѓународна шпедиција, консигна-
циона продажба, увоз и извоз на стоки во малограничен промет со 
соседните земји: Бугарија, Албанија и Грција. 

Претпријатието работи во свое име и за своја сметка. Неограниче-
на одговорност. 

Лице овластено за застапување во вршење на надворешно-тргов-
ски промет Топаловски Танас, неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 17013/94. (413) -

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
17014/94, на регистарска влошка бр. 1-57122-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на шлемо 
и мало „ФЕРПЛЕЈ" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Валандовска“ бр. 4/1-15, 
Скопје. 

Дејности: 012322, 012429, 012511, 012521, 012612, 012614, 012622, 
012623, 012701, 012810, 012820, 012830, 012901, 013021, 013030. 013072, 
013121, 012122 , 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202 , 090201, 110302, 110309, 
110404, 110903, 110905, 110909, 120190, 070310, 070320, уврз-извоз на 
стоки и услуги од сите видови на царинската тарифа, посредништво и 
застапување на странски лица, компензациони работи, привремен 
увоз, меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, увоз и извоз 
на стоки во малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Алба-
нија и Грција. 
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Претпријатието работи во свое име и за своја сметка. Неограниче-
на одговорност. 

Лице овластено за застапување во вршење на надворешно-тргов-
ски промет Ѓинска Цветанка - неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 17014/94. (414) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег, бр. 
17217/94, на регистарска влошка бр. 1-57233-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трго-
вија, угостителство и туризам „ЌИБО“ Д.О.О, увоз-извоз, ул. „Соле 
Стојчев“ бр. 5/1-2, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 26.12.1994 годи-
на а основачи се: Кирил Георгиевски и Боро Варошлија. 

Дејности: 010302, 013022, 013072, 020110, 020121, 020131, 060501, 
060502, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122 , 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129,070132, 070140, 070211, 070212, 
070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080119, 080121, 080122, 080190, 
080201, 080202, 090201, 090209, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 
110309, 110404, 110620, 110902, 110903, 110905, 110909, 120190, 070310, 
070320, застапување, посредување, консигнација, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, инженеринг, слободни царински продавници, мало-
граничен промет со соседните земји. 

Неограничени овластуваа Целосна одговорност. 
Лице овластено за застанување во внатрешниот и надворешниот 

трговски промет е Кирил Георгиевски. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 17217/94. (415) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
15622/94, на регистарска влошка бр. 1-56939-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието Ја производство, про-
мет и услуги „СУНАЈ А.А." д о.о експорт-импорт, с Арачиново бр 
26, Скопје. 

Дејности: 010500, 011941, 011949, Д12321, 012323, 012421. 012429. 
012611, 012615, 012622, 012623, 012699, 013400, 013500, 013909, 060501. 
060502, 060503, 060601, 060602, откуп на земјоделски производи, печур-
ки, шумски плодови и иодоземци, 070111, 070112 , 070113. 070 П4. 
070121, 070122, 070123 , 070124 , 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129. 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221. 
070222 , 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070227 , 070229 . 070230, 070240. 
070250, 070260, 070310, 070320, {истапување на странски лица во Маке-
донија, работи за посредување {а надворешниот гр| овски промет 
увоз-извоз на стоки и услуги во малограничниот промет со соседните 

земји: Бугарија, Албанија, реекспорт, консигнација, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, туристичко-агенциски УСЛУГИ, шпедици-
ја, 080190, 080201, 080202, 090121, 090160, 090172,'090179. 090181: 
090189,090209, 110309, 110903, 110905, 110909. 

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

Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот промет 
е Атнан Азири, директор 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 15622/94 (416) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
15530/94, на регистарска влошка бр. 1-34519-0-0-0, Ја ѕапиша во суд-
скиот регистар промената на лице овластено за застапување на Прои-
зводното прометно претпријатие „МЕРИ-КОМЕРЦ" н.о. експорт-им-
порт, ул. „Јани Лукровски“ бр. 5-11/9, Скопје. 

Се брише Митровски Благоја директор без ограничување, а се 
запишува Лукаревска Розета, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 15530/94 (417) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
13995/94̂  на регистарска влошка бр. 1-55806-0-0-0, го ѕапиша во суд-
скиот регистар основаното на Претпријатието за угостителство и 
трговија на големо и мало „БАМБУС“ Д.О.О, извоз-увоз, ул ..Маршал 
Тито“ бб, Тетово. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122. 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223. 
070224 , 070225 , 070226, 070229 , 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 
070320, 080119, 080121, 080122 , 080190, 080201, 080202 , 060502, 110109, 
110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110620, 110909. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштво-
то одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно-тргов-
ското работење е Перо Мичевски, в.д. директор со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13895/94. (418) 

Окружниот стопански суд во Скопје,; со решението Срег. бр. 
15734/94' на регистарска влошка бр. 1-57170-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Трговското претпријатие „ТОКИ“ 
д о.о увоз-извоз, с. Кадино, Скопје. ' 

Претпријатието е основано со одлука бр. 01-01 од 9.12.1994 год., а 
основач е Страхињиќ Стојанка од с. Кадино, Скопје. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 
070111, 070112 , 070113, 070114 , 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070132 , 070140, 110303, 110309, 
070310, 070320. 

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 сиот свој имот. 

Страхињиќ Стојанка е директор без ограничување и овластено ли-
це со неограничени овластуваа 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 15734/94 (419) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
16436/94, на регистарска влошка бр. 1-5/185-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Производното, трговско и услужно 
претпријатие „КРКО-ПРОМ" Д.О.О, увоз-извоз, ул. „Тушинска" бр 
18, Скопје. 

Скратениот назив на претпријатието гласи: ПТУП „КРКО-
ПРОМ" д.о.о. увоз-извоз, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 16.12.1994 
год., а основачи се Александар Ѓорѓиевски од Скопје и Димитар Ѓор-
ѓиевски од Скопје. 

Дејности: 012521, 012522, 012524, 012611, 012612, 012613, 012614, 
012615 , 012621, 012622, 012623, 012699, 013021, 013022, 013030, 013041. 
013042, 013043, 013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121. 
013122 , 013200, 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 020140, 020201, 
020202 , 050100, 050201, 050209 , 050301, 050302, 060501, 050502, 060503, 
070111, 070112, 070113, 070114 , 070121, 070132-, 070140, 070150, 070211, 
070212 , 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
07026, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 
080129 , 080190, 080201, 080202 , 090150, 090171, 090172; 090179, 090189, 
110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110909,070310, 
070320, продажба на стоки од консигнациони складови, застапувале и 
посредување во прометот со стоки и услуги и реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен 
промет со соседните земји (Бугарија, Грција, Албанија и СР Југосла-
вија), консигнациона продажба, комисиона продажба, туристички ра-
боти со странство. 

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 внатрешниот и надворешниот 
промет е Александар Ѓорѓиевски, директор со неограничени овласту-
вања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16436/94 (420) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
16639/94, на регистарска влошка бр. 1-50438-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување 
во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет на Претпријатието 
за трговија и шпедиција „МАРЕЈ1И-С" Д.О.О, експорт-импорт, ул. „11 
Октомври“ бр. 22, Т. Велес. 

Од претпријатието со одлука од 19.12.1994 год., истапува Нада 
Јованова од Т. Велес а пристапува Методи Јованов од Т. Велес. 

Се брише Нада Јованова, директор без ограничување. 
Се запишува Методи Јованов, директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16639/94. (421) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
17278/94, на регистарска влошка бр. 1-57251-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги 
„СЕМ-КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Методија Митевски“ 
бр. 8/2-16, 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, 
080201, 080202, 110109, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, посреду-
вање, застапување, реекспорт, шпедиција, консигнација, комисион и 
малофаничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 

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

Претпријатието за обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Снежана Спировска-Ефтимова, директор со неограничени 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 17278/94. (422) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
15683/94, на регистарска влошка бр. 1-4161-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување на Градежно-
инжинеринг претпријатието „ИНЖИЊЕРИНГ-БИРО" Д.ОО ул. 
..Каирска" бр. 2. Скопје. 

Во Градежно-инж и неринг претпријатието „ИНЖИЊЕРИПГ-БИ-
РО" Д.О.О. Скопје, ул. „Каирска" бр. 2, е извршена промена на лице 
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овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски про-
мет. 

Се брише Шекутковски Костел, диркетор со неограничено овла-
стување. 

Се запишува: Шекутковска Татјана, директор со неограничено 
овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15683/94 (423) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
17499/94, на регистарска влошка бр. 1-15991-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието во при-
ватна сопственост за промет, услуги и надворешна трговија ,ДАДО-
КОМЕРЦ" експорт-импорт, бул. „АСНОМ“ бр. 12-1-26, Скопје. 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 060501, 060502, 
060503, 080201, 080202, 080190, 090131, 090132, 090133, 090139, 110303, 
110309. 

Во надворешен промет се прошируваат дејностите: меѓународен 
превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на пат-
ници во драмскиот сообраќај, малограничен промет со Грција, Бугари-
ја, Албанија и Југославија, застапување и посредување во прометот 
со стоки и услуги, консигнација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 17499/94. (424) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
16559/94, на регистарска влошка бр. 1-12005-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на назив и проширување на дејноста во на-
дворешно-трговскиот промет на Услужното. трговско претпријатие 
„ВАЛ-ТОМ" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Киро Ќучук“ бр. 22, Т. Ве-
лес. 

Се менува фирмата Услужно трговско претпријатие „ВАЈ1-ТОМ" 
д.о.о. експорт-импорт ул. „Киро Ќучук“ бр. 22, Титов Велес и во 
иднина ќе гласи: Услужно, трговско и транспортно претпријатие 
,ЗАЛ-ТОМ" д.о.о. експорт-импорт, ул. Киро Ќучук бр. 22, Титов Ве-
лес. 

Дејностите во надворешен трговски промет се прошируваат со: 
меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообракај и меѓународ-
на шпедиција. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16559/94. (425) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
16425/94, на регистарска влошка бр. 1-57272-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост на Транспортно-
то, производно, градежно и трговско претпријатие „ВЕТИ-ТРАНС" 
д.о.о. експорт-импорт, с. Мало Турчане, Гостивар. 

Претпријатието е основано со акт за основање 01-01 од 19.12.1994 
год. а основач е Зијаедин Акику од с. Мала Речица, Гостивар. 

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, 
060501, 060502, 080190, 080201, 080202, 110304, 110309, 110909. 

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

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

Директор на претпријатието ќе биде лицето Акику Зијаедин од с. 
М. Речица, Гостивар. 

Лице овластено за заситување на претпријатието во надворешно-
трговскиот промет ќе биде Акику Зијаедин од с. М. Речица, Гостивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16425/94. (426) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 285/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-14367-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар проширувањето на дејноста во внатрешен и надворешен тргов-
ски промет на Претпријатието за трговија и занаетчиски услуги „БО-
МА" ц.о. увоз-извоз, ул. „Октомвриска Револуција“ бр. Б4/4-1, Кума-
ново. 

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 110404, 
110401, 110402, 110403, 050100, 050209, 050201, 050302, 110304, 060503, 
060501. 

Дејностите во надворешен трговски промет се прошируваат со: 
шпедиција, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стока 
и патници и изведување инвестициони и градежни работи во стран-
ство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 285/95. (427) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
16755/94, на регистарска влошка бр.1-2635-(М)-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице на Општественото претпријатие за Јечјо-
делско производство „ДУШАН КИРИЌ“ ц.о. с. Росоман. 

Се брише Дафинчо Ристов, директор, а се запишува во внатрешен 
и надворешен промет Трајче Миладиновски, диркетор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16755/94. (428) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
17431/94, на регистарска влошка бр. 1-15986-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лице овластено за застапување на Прет-

пријатието за промет и услуги „ПАКО-1" н.о. ул. „Доситеј Обрадо-
виќ" бр. 17/5, Скопје 

Се брише Даниела Нелепа, а се запишува Виктор Нелепа дирек-
тор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 17431/94. (429) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
15966/94, на регистарска влошка бр.1-56424-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за услуги и трговија 
„ЗИКО“ д.о.о. ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 68/3-24, Скопје. 

Основач на претпријатието е Александар Зиков од Скопје. 
Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 

070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 110301, 110302, 110303, 
110309, 080190, 080201, 080202, 090121, 110109, 110909. 

Претпријатието во правниот промет како друштво со ограничена 
одговорност истапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства. 
Директор на претпријатието е Зиков Александар, без ограничува-

ње. 
Овластено лице за надворешно-трговски промет е Зиков Алексан-

дар. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15966/94. (430) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
16428/94, на регистарска влошка бр. 1-56741-0-0-0, го заниша во суд-
скиот регистар основаното на Претпријатието за внатрешен и надво-
решен промет „ФАРЈСО-КОМ II Д.О.О, увоз-извоз, ул. „Македонска 
Косовска Бригада 3" бр. 44, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 024)1 од 
15.12.1994 год. а основач е Фарук Невзади, од Скопје. 

Дејности: 070111, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 110301, 110303, 110109, 110909, 110903, 060502, 
060503, 090110, 090121, 090140, 090150, 090160. 090181, 090189, 070310, 
070320, реекспорт, услуги во областа на прометот, меѓународна шпе-
диција и пружам услуги и работи на посредуваа. 

Претпријатието во правниот промет ќе 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 застапуваа на претпријатието во внатрешен и 
надворешен промет е Фарук Невзади, директор без ограничувано. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16428/94. (431) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
17272/94, на регистарска влошка бр. 1-57248-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за завршни работи во 
градежништво, внатрешна и надворешна трговија „АКВАМОНТ-СК" 
д.о.о. ул. „Козле-18" бр. 10, Скопје.' 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 02-01 од 
15.12.1994 год., а основач е Јованче Здравковски од Скопје. 

Дејности: 050301, 050302, 050100, 050209, 050201, 060105, 060502, 
090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 110303, 
110309, 110404, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070213, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070250, 
070260, 070310, 070320, поставување и поправка на гадежни инстала-
ции во странство, завршни занаетчиски работи во градежништвото во 
странство и превоз на стоки во меѓуанродниот транспорт. 

Претпријатието во правниот промет ќе 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 про-
мет е Јованче Здравевски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 17272/94. (432) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
16584/94, на регистарска влошка бр. 1-57065-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Трговското претпријатие на големо и 
мало „ДИДИ-МА К“ Д .О.О. ул. „Првомајска“ бр. 12-А, Скопје. 

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

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

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одгова-
ра со сите свои средства (целокупниот имот). 

Претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет ќе го 
претставува и застапува директорот Јотевски Игор, без ограничува-
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16584/94. (433) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
16414/94, на регистарска влошка бр. 1-56972-0-0-0, го запиша во суд-
скиот решстар основањето и запишување право на работа во надворе-
шно-трговското работење на Трговското претпријатие „СИМСАР 
БС" д о о. експорт-импорт, бул. „Јане Сандански“ 36/2-7. Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 17.12.1994 год , 
а основач е Билјана СилЈановска 

Дејности: 011810, 011820, 011941, 011949, 012611, 012612, 012613, 
012614, 012615 , 012622, 012699 , 060501, 060503 , 080129, 080201, 080190, 
110301, 110302, 110303, 110309, 110909, 110109, 070111. 070112. 070113, 
070114 , 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129 . 070132 . 070140, 070150 , 070211, 070212 , 070213 , 070214, 070219, 
070221. 070222 , 070223 , 070224 , 070225, 070226, 070227, 070228, 070230, 
070240, 070250 , 070260 , 070310 , 070320, консигнациона продажба на 
стоки, продажба на стоки во бесцарински продавници, претставувано 
и застанување на странски фирми, посредување во трговскиот промет, 
меѓународен превоз на стоки, меѓународна шпедиција 

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. 

Претпријатието го застапува во надворешниот промет Билјана Си-
лјановска, директор со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16414/94 (434) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
16358/94, на регистарска влошка бр. 1-57271-0-0-0. го заниша во суд-
скиот регистар основањето на Приватната здравствена организација 
со специјалистичка ординација „ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР ИН-
ТЕР-КАРДДИО МЕДИКА“ ц.о. ул. „Димитра Туцовиќ" бр 19, I 
спрат, Скопје. 

Основачи на здравствената организација се: Весна Доневска-Пет-
ковска и примариус сци д-р Зоран Сајков од Скопје. 

Дејности: 130120. 
Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Весна Доновска-Петковска, в д. 

директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег', бр 16358/94 (435) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
15794/94, на регистарска влошка бр. 1-57173-0-0-0,''го заниша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост на Производното 
трговско претпријатие „ДЕМ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. ,.23" бр.. 19, 
с. Вучидол, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 
06.12.1994 год., а основач е Милески Миле од с. Вучидол, Скопје. 

, Дејности: 011793, 011810, 011820, 011920, 011990, хемиска и елек-
трохемиска галванска заштита, површинска заштита на метали, 
012701, 012702, 012703, 013022, 013121, 020110, 020121, 020140, 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 , 07022.3 . 070224, 070225, 
070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110301, 110302, 
110303, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување, посредува-
ње и реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет 

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 во висина на вложените средства 

Милески Миле, директор без ограничување, овластено лице со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 15794/94. (436) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег. бр. 
17158/94, на регистарска влошка бр. 1-57266-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост на странско лице 
на Претпријатието за трговија, консалтинг и инженеринг „МАКО-
КОНСАЛТИНГ" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 32/76, 
Скопје 

Претпријатието е основано со одлука за основање на п р е т р г а т е 
во приватна сопственост на странско лице бр 01-01 од 19 !2 1994 ЈОД 
а основач е Ханс-Улрих Лудиве од Берлин, Германија. 

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, 
080201,080202, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110402. 110403, 
110404, 110611, 110612, 110620, 110903, 110905. 110909, 070310, 070320, 
ѕа стап ување. посредување и реекспорт, консигнациона продажба, ма-
ло! раничен промет 

Претпријатието но правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и Ја СВОЈ а сметка 

За обврски (е корени во правниот промет со трети лица прс1 при-
јатното одговара ш целокупниот имот 

Ханс-Улрих Лунике, директор без ограничувал,е, овластено лице 
со нео1раничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 17158/94 (437) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
12853/94, на регистарска влошка бр. 1-55537-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, про-
мет и услу1и ,.ЛИБРА-Х" д о о увоз-извоз, ул. „50 Дивизии" бр 43. 
Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 03 08 
1994 год , а основачи се Никола Котушевски и Лидија Котушевска од 
Скопје. 

Дејности- 011910, 011941. 011949, 012321, 012421, 013021. 013022. 
013121, 013400, 013500 . 0701. 070111, 070112 , 070113, 070114, (170121 
070122 , 070123, 070124. 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131. 
070132, 070140, 0701Ѕ0 0702. 070211, 070212, 070213, 070214. 070219 
070221, 070222, 070223 070224. 070225. 070226, 070227, 070229. 070230 
070240, 070250, 070260. 080190. 0Ѕ0201. 110109 , 060501. 060502. 050302 
060503, 110303. 110309 110909. 070310, 070320, 08011, 080111. 080119 
120190, 130160, посредување и Јастапување на странски фирми, реек-
спорт, меѓународен превоз на стока во друмски сообраќај, меѓунаро-
ден превоз на патници во друмски сообраќај. 

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

Лице овластено' Ја застапуваа на претпријатието во внатрешниот 
и надворешно трговскиот промет е Тодор Атушевски, директор Пем 
ограничувам,е 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 12853/94 (438) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 

16310/94, на регистарска влошка бр. 1-56863-0-0-0, го запиша во суд-
скиот решета р основањето на Производното трговско претпријатие 
„АКВАРИУС 7" ц.о увоз-извоз ул. „Боро Менков“ бр 6/2-14, Ско-
пје ' ' , 

Претпријатието е основано со акт за основана бр. 01/94 од 
15.12 1994 год , а основач е Рада Борисова. 

Дејности: 07011, 070112, 070113, 070114, 070122, 070123, 070124 
070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070200, 070212 , 070203 , 070219 , 070222 , 070223 , 070224, 070225, 070226. 
070227 . 070229 , 070230, 0702.40 , 070250, 070260, 080201, 090110, 090131, 
090132 , 090133 „090139, 090140, 110301, 110303, 110304, 110309, 110909, 
070310, 070320, консигнациона продажба, застапување и посредувам,е 
во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет е Рада Борисова, директор без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16310/94. (439) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
16161/94, на регистарска влошка бр. 1-904-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице на Трговското претпријатие во опште-
ствена сопственост, „ВЕЛОСИПЕДИСТ“ ц.о. увоз-извоз ул. „Битпа-
зарска" бр. 60, СКОПЈС. 

Се брише Миодраг Милошевиќ, директор, а се запишува во вна-
трешен и надворешен промет Розета Стојановска, в д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16161/94. (440) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 45/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-5509-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар прошируваното на дејноста во внатрешен и надворешен премет 
на Агенцијата за стопанска авијација, услуги и застапување „ЈУГ 
АВИО СЕРВИС“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Никола Тесла“ 2/1-50, 
Скопје. 

Дејности: 060502, 060503, 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 
070123 , 070124 , 070125 , 070126 , 070127 , 070128, 070129, 070132, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 0702221, 070223, 070225, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070310, 070320. 

) 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 45/95. (441) 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 

16647/94, на регистарска влошка бр. 1-56840-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и запишување на право на работа во на-
дворешно трговксото работење на Услужното трговско претпријатие 
-НИК-ЕЛИ“ д.о.о. увоз-извоз ул. ^Вамбел“ бр. 6/3-17, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 12.12. 1994 год., 
а основач е Виолета Трајковска. 

Дејности: 090201, 090181, 110109. 110309, 110909, 080129. 080190, 
080201, 060502 , 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070310, 070320, посредуваа во надворешно трговскиот промет, заста-
пуваа и преставувало на странски фирми, меѓународна шпедиција, 
меѓународен превоз на стоки, продажба во бесцарински продавници, 
консигнациона продажба. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно 
трговскиот промет е Виолета Трајковска, директор без офаничува1ве. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16647/94. (442) 



Стр. 620 - Бр. 26 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 мај 1995 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
16127/94, на регистарска влошка бр. 1-56952-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основаното на Производното трговско услужно прет-
пријатие „ИГАИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. ,,Бл. Тоска“ бр. 246, Те-
тово. 

Основач: Арифи Ислјам од Тетово. 
Дејности: 011315, 011390, 011742, 011941, 012142, 012310, 012322, 

012429, 012614, 012810, 013010, 013021, 013041, 013042, 013050, 013099, 
013121, 013909, 020110, 020140, 020201, 050100, 050209, 050301, 050302, 
060501, 060502 , 060503, 060601, 060602 , 070111, 070112, 070113, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212 , 070214, 070221, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080129, 080190, 
080201, 080202 , 090121, 090123 , 090131, 090132, 090139, 090140, 090189, 
090201, 110109, 110301, 110303, 110304, 110309,070310,070320, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

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

Лице овластено за застапувало на претпријатието во надворе-
шниот трговски промет е Арифи Ислјам, директор без ограничувано. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16127/94. (443) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
15257/94, на регистарска влошка бр. 1-56936-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основаното на Производното трговско услужно прет-
пријатие „ГАЈУС-ИНТЕРНАТИОНАЛ-ГМБХ" ц.о. увоз-извоз с. Ка-
мењане, Тетово. 

Основач: Елези Јусуф од с. Камењане, Тетово. 
Дејности: 011315, 011390, 011741, 011743, 011941, 012142, 012310, 

012322, 012614, 012810, 013010, 013021, 013042, 013041, 013050, 013074, 
013099, 013121, 013909, 020110, 020121, 020140, 020201, 020202, 050100, 
050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 
070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214, 070221, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090131, 090132, 090133, 
090139, 090140, 090189, 090201, 110109, 110301, 110303, 110304, 110309, 
110909, 070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворе-
шниот трговски промет е Елези Јусуф, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15257/94. (444) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
16988/94, на регистарска влошка бр. 1-50306-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на Производното трговско и услужно прет-
пријатие „ПАЛЕТ МАРКЕР' Д.О.О. увоз-извоз ул. ,Даме Груев“ бб, 
Скопје. 

Да се брише Иван Обадија в.д. директор без ограничување. 
Да се запише Роза Андонова, директор без ограничувано. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16988/94. (445) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
15937/94, на регистарска влошка бр. 1-57337-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, производ-
ство и услуги „АН-ТРЕИД" Д.О.О, увоз-извоз ул. „Кочо Рацин“ бр. 
10/17, Скопје. 

Основачи: Наум Прентоски и Александар Николовски. 
Дејности: 011310, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013050, 

013060, 013071, 013072, 013073 , 013080, 013099, 013113, 013114, 013121, 
013122, 013200, 060501, 060502 , 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122 , 070123, 070124 , 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222 , 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080119, 080201, 080202, 080190, 
080121,080122 , 080129,090181,090183,090189. 110109, 110301, 110302, 
110303, 110309, 110404, 110620, 110905, 110909, 120311, 012312, 070310, 
070320, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југо-
славија, реекспорт, застапување и посредување, меѓународен тран-
спорт и шпедиција на стоки во друмскиот сообраќај, консигнација, 
консигнациони складови и продавници, слободни царински продавници 
(фри-шоп). 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието е Александар 
Николовски, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15937/94. (446) 

на право за вршење на трговија во надворешно трговскиот промет на 
Трговското производствено претпријатие ,ДЕЈАНОСКИ-3П“ д.о.о. 
увоз-извоз ул. „Питу Гули“ бр. 17, Кичево. ' 

Претпријатието е основнао со одлука за основано од 27.12, 1994 
год., а основач е Зора Дејаноска од Кичево. 

Дејности: 011112, 011113, 011119, 011231, 011232, 011315, 011320, 
011390, 011799, 011920, 011941, 011949, 012001, 012002, 012003, 012111, 
012112, 012130, 012142 , 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 
012324, 012410, 012421, 012429, 012522, 012611, 012612, 012613, 012621, 
012622, 012623 , 012699, 012703 , 012820, 012830, 013010, 013021, 013022, 
013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013071, 013072, 013099, 013111, 
013113, 013114, 013115, 013121, 013122, 013200, 013310, 013400, 013500, 
013903, 013909, 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 020140, 020201, 
020202, 030003, 030004, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 
060602, 060803 , 070111, 070112 , 070113 , 070114 , 070121, 070122, 00123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080124, 
090129, 090131, 090132, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 
090181, 090183, 090189, 090201, 090202 , 09029, 100101, 100391, 110109, 
110202, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, П0901, 110902, 
110903, 110905, 110909, 070310, 070320, реекспорт, извоз-увоз, малогра-
ничен промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународни сообраќајно-агенци-
ски работи, туристички работи со странство, снабдување со превозни 
средства, услуги на складирање на сток^, застапување на странски 
фирми, консигнациони складишта, посредување, лизинг. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 17274/94. (447) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
15512/94, на регистарска влошка бр. 1-56588-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на приватно претпријатие и запишување 
на право на вршено работи во надворешно трговскиот промет на 
Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало 
„СЕВИЛ-КОМЕРЦ" ц.о. експорт-импорт с. Пагаруша, Скопје. 

Дејности: 07021, 070211, 070212, 070213 , 070214 , 070219, 07022, 
070221, 070222. 070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 
070121, 070122 , 070123, 070124 , 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 080119, 080121, 080190, 110303, 1010302, 110304, 
110309, 110909, 0802, 08020, 080201, 080202, 090150, 090160, 013121, 
013122, 050301, 050302, 012820, 012830, 050100, 012615, 012521, 4070131, 
080111, 080112, 0120420, 090189, 060501, 060502, 060601, 120312, 080129, 
060401, 060403, 070310, 070320, реекспорт, посредување и застапување 
во надворешно трговскиот промет, меѓународен превоз на стоки-меѓу-
народен превоз на патници, консигнациона продажба, малограничен 
промет со соседните земји Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметкава ул обврските настанати во правниот 
промет со трети липи претпријатието1, целосно одговара со целокуп-
ниот имот. , 

Лице овластено за застапување на претпријатието е Александар 
Николовски, директор без ограничувано. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр., 15512/94. (448) 

Окружниот стопанска суд во Скопје, со решението Срег. бр. 89/ 
95, на регистарска влошка бр 1-23945-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на седиште на Претпријатието за внатрешна и на-
дворешна трговија и угостителство „КОМЕТ-МАК" д.о.о.'ул. „Влади-' 
мир Комаров“ бр. 20/9, Скопје. 

Досегашното седмин-: на „КОМЕТ-МАК" приватно претпријатие 
за внатрешнам надворешна трговија и угостителство по. ул. „Влади-
мир Комаров^ бр. 20/9, Скопје, во иднина се менува и ќе гласи: Бул. 
,АВНОЈ“ бр 34 реон 88. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 89/95. (449) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
17274/94, на регистарска влошка бр.1-5/250-0-О-О, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на приватно претпријатие и забележувано 

Окружниот стопански СУД во Скопје, со решението Срег. бр. 
16481/94, на регистарска влошка бр 1-56978 0-0-0, 10 запиша во суд-
скиот регистар основаното нл Претпријатие го за промет на големо и 
мало „ПАЈЧО-КОМЕРЦ" д.о.и, извоз-увоз ул. „П“ бр. 52, Скопје. 

Основачи: Игор Манчевски и Павле Манчевски од Скопје. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 071021, 070122, 070123 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224 
070225, 070226, 070229, 070230, 07024(1, 070250, 070260, 080190, 080201,' 
080202, 090121, 090123, 090131, 090140, 090150, 090160, 090171, 090181 
090183, 090202, 090209, 110109, 110309, 110909, 120190, 060502, 070310,' 
070320, консигнација, комисион и реекспорт. 

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

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешно и 
надворешно трговски промет' е лицето . ' ЈСЈ ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16481/94. (452) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 17064/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-16681-0-0-0, ја заниша во судскиот 
регистар промената на основач, пропишување на дејности на Претпри-
јатието за производство, трговија, услуги и увоз-извоз „ХЕМ-КОМ" 
д.о.о. Скопје, ул. „Партизанска“ бр. 18/2-2. 

На ден 23.12.1994 година во претпријатието пристапил Камчев 
Влатко. 

Во надворешен промет се прошируваат дејностите: превоз на стоки 
во меѓународен сообраќај, услуги во меѓународен сообраќај. 

Се брише Камчев Влатко, в д директор, а се занишува во внатре-
шен и надворешен промет Камчева Сузана, в д директор 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 17064/94 (1365) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 412/ 
95, на регистарска влошка бр. 1 -3327,8 0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластено лице на Производно-трговското и 
услужно претпријатие „ГАЛЕКС“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. 
„Ј Сандански“ бр. 110. 

Да се брише Трајковски Раде, а да се запише Трајковска Јованка со 
неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. С“рег. бр. 412/95. (1366) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 6821 
95, на регистарска влошка бр. 1-58002-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето во приватна сопственост и правото за вршење на 
работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за вна-
трешна и надворешна трговија на големо и мало „РАШИТ КОМПА-
НИ'4 експорт-импорт д.о. Гостивар, с. Балиндол. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01/1 од 
16.01.1995 година, а основач е Таири Рашит од с. Балиндол - Гостивар. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124 , 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 
080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110304, 
110309, 110903, 110909, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070110, 
070320. 

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

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

Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 682/95. (1838) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Окружниот стопански суд Битола, преку стечајниот совет, со реше-

нието Ст. бр. 50/95 од 28.1 V. 1995 год. го прифати предлогот на довери 
телите за привремено запирање на стечајната постапка отворена со 
решение Ст. бр. 50/95 од 6.111.1995 година привремено ја запре и долж-
никот продолжува со работа. Со истото решение формиран е одбор на 
доверители и тоа: АД „Агроплод" - Ресен, АД „Македонија“ Осигуру-
вање и реосигурување-филијала Ресен, Управи за јавни приходи -
Ресен, АД „Жито Битола“-Китола, Стопанска оа^ка-Скопје-АД Фили-
јала Ресен; Ф-ка за масло Благој Горев - Т. Велес, АД „Македонија-
табак“ Скопје. 

Рочиштето за испитување на побарувањата закажано за 24 У.1995 
година не се одржува. 

Од Окружниот стпански суд во Битола. (821) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. 
бр. 128/95 од 6.IV.1995 година е отворена стечајна постапка над 33 
„Гоце Делчев“ с. Ангелци, Струмица. 

За стечаен судија е определена Зорица Бочварска, судија на овој 
суд. 

За стечаен управник е поставен Митко Спасов од Струмица. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на РМ“ со пријава таксирана со 600,00 денари и докази во 
два примеров. За испитување на побарувањата се закажува рочиште 
за 19.VI. 1995 година во 12 часот во просториите на овој суд, соба бр. 10. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите 
долгови. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (822) 

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со решението Ст. бр. 107/94 од 10.111.1995 година е отворена 
стечајна постапка над ДОО Рудина експорт-Свети Николе. 

За стечаен судија е определена Зорица Бочварска, судија на овој 
суд, а за стечаен управник е поставен Стојчевски Борче од с. Милино, 
Свети Николе. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ со пријава и докази во два примероци такси-
р а н со 600,00 денари вирмански на жиро сметка 41400-840-028-3338. За 
испитување на побарувањата се закажува рочиште на ден 19. VI. 1995 
година во 11,30 часот во просториите на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. в (824) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. 
бр. 54/95 од 3.IV. 1995 година е отворена стечајна постапка над АД 
„Комуна“-! Пехчево. 

За стечаен судија е определена Зорица Бочварска, судија на овој 
суд. 

За стечаен управник е поставен Тренчовски Ѓорѓи од Пехчево. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на РМ“ со пријава таксирана со 600,00 денари и вирманска 
уплатаница на жиро с-ка 41400-840-028-3338 и докази во два примероци. 
За испитување на побарувањата се закажува рочиште за 19.1У-1995 
година во 11 часот во просториите на овој суд. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите 
долгови. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. ' (824) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 142/95 од 26.1 V. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот'Грготекстил Малопродажба,АД „Марс-комерц" ДОО 
од Скопје ул^Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 50. 

За стечаен управник е одреден Ефтим Дувалевски од Скопје ул. 
„Вич“ бр. 10 8/3, Телефон 221-455. 

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

Се задолжуваат должниц,ите да ги намират долговите према стечај-
ниот, должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 12. VI. 1995 година во 10,30 часот, соба број 
83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (793) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 459/95 од 27. IV. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ДОО МИК Н,О од Кавадарци. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Рамов Јован од Кавадарци, ул. 

„Индустриска“ бр. 38, телефон 77-917. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

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

Се задоволуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува 
13.У1.1995 година, во 11,00 часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (812) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 

бр. 110/95 од 4.V. 1995 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за промет на големо и мало „Сунајком" увоз-извоз, 
Д.О.О. Скопје. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник 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 пријави во два примероци а) 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; за ден 19.VI. 1995 година, во 
8,30 часот во ОВОЈ суд, соба бр 60 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (814) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л 
бр. 115/95 од IV 1995 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над 11ретнријатието за промет на големо и мало и услуги во прометот 
„БАЉО“ увоз-извоз, Н,О Скопје, ул „Виргано" бр. 140-а. 

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

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

Се повикуваат должниците да ги измират долговите према ликвида-
циониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за ден 19.У1.1995 година, во 
8,50 часот во соба број 154 во оној суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје I - Скопје. (815) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 109/95 од 4.V. 1995 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, услуги и промет „С и С“ Д.О.О, 
експорт-импорт Скопје. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. 
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Се задолжуваат должниците да ги нзмират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување 
на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник за ден 19.VI. 1995 година, во 8,30 часот во овој суд, соба бр. 60. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (813) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 

бр. 85/95 од 31.III. 1995 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за трговија, транспорт и туризам „РИНИ А“ од 
Гостивар, ул. „210" бр. 21. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за ден 19.VI. 1995 година, во 
9,30 часот, соба број 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (816) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 131/95 од 8^.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство по нат на кооперација, промет на 
големо и мало „АЕГ КОМЕРЦ“ Ц.О. увоз-извоз од Скопје, ул. ,До-
бромир Хрс“ бр. 8 и жиро сметка бр. 40100-601-26399 - филијала 
Скопје. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги измират Долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за ден 19. VI. 1995 година, во 
9,40 часот во соба бр. 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (817) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 113/95 од 4^.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за трговија, меѓународна и внатрешна шпедиција 
„ВИКТОР 1ИПЕД" експорт импорт д.о.о. од Скопје, улица „29 Ноем-
ври“ број 62. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. „Јане Сандански“ број 109-3/34, телефон 418-623. 

Се повикуваат доверителите на л и к вида циониот 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 за ден 16^1.1995 година, во 
9,10 часот, соба број 154 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (818) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 100/95 од 13.^.1995 година отвори ликвидациона постапка над 
должникот П.Т.П. „ТАБАКО" од Скопје, ул. „Поп Богомил“ бр. 2-а. 

За ликвидационен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при 
овој суд. 

За ликвидационен управник е одредена Мартиновска Зорица, теле-
фон 209-782. 

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 ликви-
дациониот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 13. VI. 1995 година во 9,00 часот, соба 
број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (819) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Л. бр. 47/95 од 
10.IV.1995 година над ПП „ПИК-АС“ Битола отвори ликвидациона 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (820) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 125/95 од 24.^.1995 година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Д,О.О. „ПЕРУН“ од с. Рожден, Кавадарци. 

За ликвидационен управник е одредена Мартиновска Зорица, ул. 
„Пушкинова" бр. 6-3/31, телефон 209-782, Скопје. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 22. VI. 1995 година во 9,00 часот, соба 
број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважечки следните документи: 

Пасош бр. 0222795 издаден од УВР Струмица на 
име Сапунџијев Кољо, с. Вељуса 341, Струмица. 

(1813-а) 
Пасош бр. 120576 издаден од УВР Струмица на име 

Прокева Митра, Градско Балдовци" бр. 14, Струмица. 
(1814-а) 

Пасош бр. 132455 издаден од УВР Скопје на име 
Оливер Димитров, ул. ,Д. Благоев“ бр. 9-6, Скопје. 

(1814-6) 
Пасош бр. 367210 на име Бектеши Фериз, с. Ве-

лешта, Струга. (1814-в) 
Пасош бр. 080126 на име Славе Димоски, ул. „В. 

Новичик" 352, Охрид. (1815-а) 
Пасош бр. 469602 на име Велинов Радомир, ул. 

„Мите Богоевски“ бр. 17, т. Велес. (1815-6) 

ОГЛАСИ З А П О В И К У В А Њ Е Н А ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ П Р А В Н И 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93) ОП „Овие Поле - Турист“ Св. 
Николе, објавува 

О Г Л А С 
СО КОЈ СЕ УПАТУВА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРА-
НЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ 
ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА 
ПОБАРУВАЊАТА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА-

РАДИ ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1. ОП „Овие Поле -Турист“ Св. Николе објавува 
дека ја започна трансформацијата на претпријатието во 
согласност со одредбите на Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици, од-
носно нивните правни наследници, државјани на Репу-
блика Македонија, да ги најават своите побарувања од 
претпријатието во рок до 60 дена, сметано од денот на 
објавувавте на огласот. 

3. Пријавувавте на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал кои истовремно се доставуваат до претрпијати-
ето и до Агенцијата. 

4. Седиштето на претпријатието се наоѓа на улица 
„Велко Влаховиќ" бб Св. Николе. 

(848) 
Врз основа на член ЗЗ и 35 од Законот за трансфор-

мација на претпријатијата со општествен капиал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93), АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-
ТВО „4-ти НОЕМВРИ“ ФАБРИКА ЗА ШЕЌЕР - Би-
тола, објавува 

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

ВАЊА 
1. АД „4-ти НОЕМВРИ“ ФАБРИКА ЗА ШЕЌЕР -

Битола, отпочнува со постапката за довршување на 
трансформацијата на општествениот капитал во со-
гласност со одредбите на Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници кои се државјани на Република 
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Македонија, доколку имаат да ги пријават своите поба-
рувања во рок од 60 дена, сметано од денот на објавува-
њето на огласот. 

3. Седиштето на АД „4-ти Ноември“ Фабрика за 
шеќер Битола е на улица ИНДУСТРИСКА бб 97000 
Битола. 

4. Своите побарувања барателите да ги достават 
истовремено до АД „4-ти Ноември“ Фабрика за шеќер 
Битола и до Агенцијата на Република Македонија за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал, на посебен образец пропишан од Агенцијата 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 3/94). 

(850) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Златара „Ру-
бин“ - 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 3.05.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Во постапката за трансформација целокупниот опш-
тествен капитал го има трансформирано во приватен. 

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. Самоилова бр. 10 во 
време од 13 до 15 часот. 

(846) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ПОС „Тр-
говија“ - 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 26.04.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатија со општествен капитал. 

Трансформација 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. „Кеј Димитар Вла-
хов“ бб во време од 10 до 12 часот. 

(847) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, А.Д. „МЕ-
ГАПАК" - ШТИП 

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 03.05.1995. го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на улица: БУЛ. „ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ“ бб, ШТИП во време од 730 до 14 часот, 

_ _ (Н49) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Хидрант“ 
- Крушево 

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 ни 26.04.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет 
пријатна со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе сс изврши 
со издавање на акции заради дополнително вложувана. 

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 индус. зона „Опалник“ 
бб - Крушево во време од 07 до Ј4.30 часот. 

(851) 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Максдо 
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен'капитал на седницата одржана на 03.05.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прст 
пријатието, согласно Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на Претпријатието на лица кои го презе 
маат управуваното со претпријатие. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да со запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Леце Котески4' бб, 
Прилеп во време од 07 до 15 часот. 

(852) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „Ел 
мар" - Штип 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Максдо 
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 03.05.1995 го 
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на Претпријатието на лица кои го презе-
маат у праву вањето. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски гаѓани и лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул, во време од 7 до 15 
часот. 

(853) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „Витамин 
ка" - Прилеп. 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, Институтот 
за заваруваа ,ЈУГ“ А.Д. - 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 26.04.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „15 Корпус“ бр. 1, 
во време од 8 до 14 часот. 

(853) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „2 Август“ 
- 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 03.05.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „11 Октомври“ бб 
во време од 6 до 14 часот. 

(855) 

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

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 1995 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на цените на производи-
телите на индустриски производи во април 1995 година 
во однос на март 1995 година е 0,007. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на април 1995 година е 0,014. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во април 1995 го-
дина во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува 0,068. 

4. Коефициентот на порастот на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на април 1995 година 
во однос на просекот на животните трошоци во Репу-
блика Македонија во 1994 година е 0,172. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 

чот. 

Генералниот застапник, Претпријатието за трговија 
на големо и мало „ОПАЛ-КОМ" П.О. експорт-импорт 
од Ресен, на седницата одржана на 03 - 05 - 95 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 
ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД УВОЗ НАМЕНЕТИ ЗА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Се усвојува и прогласува малопродажната цена на 
цигарите. 

Член 2 
Цената на цигарите марка „ПРИНЦЕС во продаж-

бата на мало за една кутија - парче изнесува: 
- Бленд, Лахт, Ултра Лахт и Ментол 60,00 ден. 

Член 3 
Во цената на член 2 е содржан и износот на пропи-

шаната акциза на цигарите. 
Член 4 

Во цената од член 2 е содржан и износот за покри-
вање на трошоците на прометот (рабат). 

Член 5 
Цената од член 2 важи ф-ко магацинот на продава-

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 10 мај 95 година. 
Бр. 06-3/1 Директор, 

3 мај 1995 година Сотир Крстевски, с. р. 
Ресен 

С О Д Р Ж И Н А 

593. Указ за поставувана вонреден и ополно-
моштен амбасадор на Република Македо-
нија во Република Беларус 609 

594. Одлука за воспоставување на дипломатски 
односи меѓу Република Македонија и Репу-
блика Полска 609 

595. Одлука за изменување На Финансиската 
програма за пошумуван,е на голините во 
1995 година 609 

596. Правилник за ознаките за обележување 
на граничниот појас на копно г 609 

597. Упатство за измена на Упатството за начи-
нот и постапката за исплата на денарски 
средства од депонираните девизни влогови 
на граѓаните 611 

598. Наредба за дополнувани на Наредбата за 
забрана на увоз во Република Македонија и 
превоз преку територија на Република Ма-
кедонија на чапункари и на производи ,суро-
вини и отпадоци по потекло од чадункари од 
Република Грција 611 

599. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 88/94 од 26 април 1995 го-
дина 612 

600. Решение на Уставниот суд на Република 
Македонија У. бр. 103/95 од 5 април 1995 
година 613 

Коефициенти за порастот на цените и 
порастот на трошоците на животот во Ре-
публика Македонија за месец април 1995 
година с 624 
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