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

„Службен ресник на Република 
Македонија“ излегува по потреба 
Рок на рекламации 15 дена 

Ч е т в р т о к 10 септември 1992 
Скоцје 

Број 54 , Год,XLVIII 

1074. 
Врз основа на член 86 став еден и два од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕ-
НОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 

Поради престанок на функцијата се разрешуваат 
од членови на Советот за безбедност на Република Ма-
кедонија: 

1. д-р Никола Кљусев, 
2. д-р Трајан Гоцевски, 

II 

За членови на Советот за безбедност на Република 
Македонија се именуваат: 

1. Бранко Црвенковски, претседател на Владата 
на Република Македонија, 

2. д-р Владо Поповски, министер за одбрана. 

III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 08-1831 
9 септември 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

1075. 
Врз основа на член 67 од Законот за девизното 

работење, а во врска со член 30, став 2 од Законот на 
Народната банка на Македонија и член 45 од Законот 
за Владата на Република Македонија, Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 10.09.1992 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕФЕКТИВНИТЕ СТРАНСКИ 
ПАРИ ПО ОСНОВ НА ОТКУПЕНИ БЕНЗИНСКИ 

БОНОВИ 

1. Народната банка на Република Македонија ќе 
врши продажба на девизни средства од постојните де-
визни резерви на Република Македонија за плаќање на 
увозот на нафта и нафтени деривати во висина на отку-
пените ефективни странски пари по основ на продаде-
ните бензиски бонови на домашни и странски лица. 

2. Како купувач на девизните средства од точка 1 
може да се јави Рафинеријата „Скопје“ - Скопје како 
преработувач на нафтата или регистриран увозник на 
нафта и нафтени деривати. 

3. Продажбата на девизните средства од точка 1 на 
оваа одлука се врши по продажен курс за девизи на 
денот на продавањето. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-

^ Број 23-2720/1 Претседател на Владата, 
10 септември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р. 

Скопје 

1076. 
Врз основа на член 39-д и 39-е од Законот за опш-

тествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Министерот за труд и 
социјална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦЕ-
НИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ЗА ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА ВО 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИ-
ТАНИЕ НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВО-

ЗРАСТ И ЗАБАВИШТАТА 
Член 1 

Во Правилникот за цешѓге на услугите за престој 
на децата од предучилишна возраст и забавишта 
(„Службен весник на РМ“ број 38/92 и 49/92), во член 3 
став 1 точка 1, алинеа 1 и 2, бројот „7.500,00" се заме-
нува со бројот „10.000,00", а точка 2, се менува и гласи: 

2. Полудневен престој - забавишта 
- престој со ужина 4.000,00 денари 
- престој со комбиниран (топол и ладен) оброк 

5.500,00 денари 
Во истиот став од овој член во точка 3, бројот „250,00" 
се заменува со бројот „400,00". 

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

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Број 11 - 5522 
5 септември 1992 година Министер 

Скопје за труд и социјална политика, 
Илјаз Сабриу, с. р. 

1077. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

нова на член 12 став 1 алинеја 1 и член 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Македо-
нија и за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 4 септември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. СЕ ОТФРЛА барањето на пратеничката група 

на ВМРО-ДПМНЕ во Собранието на Република Маке-
донија за оценување уставноста на дејствието односно 
актот бр. 08-15% од 16 август 1992 година на Претседа-
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телот на Република Македонија со кој за мандатор за 
состав на Владата на Република Македонија се опреде-
лува Бранко Црвенковски - пратеник во Собранието на 
Република Македонија.. 

2. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ во Со-
бранието на Република Македонија, преку координато-
рот Стефковски Томислав, му поднесе иницијатива на 
Уставниот суд на Република Македонија за поведување 
постапка за оценување уставноста на дејствието од-
носно актот означен во точка 1 од ова решение, затоа 
што Претседателот на Република Македонија за манда-
тор определил кандидат од иста политичка партија која 
го искористила правото во уставно пропишаниот рок да 
предложи мандатор за состав на Владата на Република 
Македонија. 

3. Судот на седницата утврди дека Претседателот 
на Републиката на 16 август 1992 година го известил 
Претседателот на Собранието на Република Македо-
нија дека за мандатор за состав на Владата на Репу-
блика Македонија, по предлог на Сбцијалдемократ-
скиот сојуз, го определил Бранко Црвенковски - прате-
ник во Собранието. 

4. Според член 84 алинеја 1 од Уставот на Репу-
блика Македонија Претседателот на Република Маке-
донија го определува мандаторот за состав на Владата 
на Републиката, а според член 90 дгав 1 од Уставот, 
Претседателот на Република Македонија е должен ман-
датот за состав на Владата да му го довери на кандидат 
од партијата односно партиите што имаат Мнозинство 
во Собранието. 

Според мислењето на Судот, определувањето на 
мандатор за состав на Владата на Република Македо-
нија е дејствие на Претседателот на Републиката во 
остварување на неговото уставно овластување со кое 
отпочнува постапка за избор на Владата. Поради тоа, 
Судот оцени дека ова дејствие, односно актот на Прет-
седателот на Република Македонија за определување 
на мандатор за состав на Владата не претставува 'про-
пис во смисла на член 110 алинеја 2 од Уставот на 
Република Македонија. 

Согласно член 110 од Уставот на Република Маке-
донија Уставниот суд е надлежен да одлучува за соглас-
носта на законите со Уставот, за согласноста на дру-
гите прописи и на колективните договори со Уставот и 
со законите, да штити одделни слободи и права на чове-
кот и граѓанинот утврдени со Уставот, да одлучува за 
одговорноста на Претседателот на Републиката, како и 
за други прашања утврдени со Уставот. 

Со оглед на тоа што оспореното дејствие односно 
акт не преставува пропис или друг општ акт во смисла 
на чден НО од Уставот, ниту со иницијативата се бара 
заштита на слободите и правата на човекот и граѓани-
нот определени во алинеја 3 на овој член од Уставот, 
ниту, пак, постои барање за одговорност на Претседа-
телот на Републиката во смисла на член 87 од Уставот, 
Судот оцени дека не е надлежен да одлучува по бара-
њето во иницијативата. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

У. бр. 184/92 
4 септември 1992 година Претседател 

Скопје н а Уставниот суд на Република 
Македонија, 

м-р Јордан Арсов, с. р. 

1078. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз ос-

нова на член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 4 
септември 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување 

уставноста на Одлуката за изгласување недоверба на 
Владата на Република Македонија, донесена од Собра-
нието на Република Македонија на седницата одржана 
на 7 јули 1992 година. 

2. Стојановски Томислав од Куманово поднесе 
иницијатива за поведување постапка за оценување 
уставноста на одлуката на Собранието на Република 
Македонија означена во точка 1 од ова решение, затоа 
што, согласно член 10 став 1 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Република Македонија, 
прашањето за доверба на Владата не можело да се 
постави пред одржувањето на нови избори, до кога 
постојниот состав на Владата имал право непречено да 
ги врши своите функции. 

Исто така, подносителот на иницијативата побара 
Уставниот суд на Република Македонија да го запре 
извршувањето на поединечните акти и дејствија презе-
мени врз основа на оспорената одлука односно да го 
спречи одржувањето на седницата на Собранието на 
Република Македонија на која треба да се одлучува за 
избор на нова Влада, до донесувањето конечна одлука. 

3. На седницата Судот утврди дека Собранието на 
Република Македонија, по иницијатива на 23 прате-
ници, на седницата одржана на 7 јули 1992 година и 
изгласало недоверба н,а Владата на Република Македо-
нија со мнозинство гласови од вкупниот број прате-
ници. Судот, исто така, утврди дека Владата на 16 јули 
1992 година писмено го известила Собранието дека, 
согласно член 92 од Уставот, поднесува оставка. 

4. Согласно член 92 став 2 и 3 од Уставот на Репу-
блика Македонија Собранието на Република1 Македо-
нија може да и изгласа недоверба на Владата, а праша-
њето за доверба на Владата можат да го постават нај-
малку 20 пратеници. Според став 5 на овој член од 
Уставот одлуката за изгласување на недоверба на Вла-
дата се донесува со мнозинство гласови од вкупниот 
број пратеници, а ако на Владата и е изгласана недо-
верба, Владата е должна да поднесе оставка. 

Согласно член 1 од Уставниот закон за спроведу-
вање на Уставот на Република Македонија, Уставот на 
Република Македонија се применува од денот на про-
гласувањето од Собранието на Република Македонија 
ако за примената на одделни негови одредби со Устав-
ниот закон не е поинаку определено. Според член 10 
став 1 од Уставниот закон за спроведување на Уставот 
на Република Македонија во постојниот пратенички со-
став, Цретседателот на Република Македонија и Вла-
дата на Република Македонија продолжуваат да ги 
вршат функциите со права и должности утврдени со 
Уставот до одржувањето на новите избори. 

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека не е 
во несогласност со член 10 став 1 од Уставниот закон во 
Собранието на Република Македонија да се постави 
прашањето за доверба и да се изгласа недоверба на 
Владата пред одржувањето на новите избори. При зазе-
мањето на ваков став Судот го имаше предвид каракте-
рот, смислата и целите на Уставниот закон со кој треба 
да се обезбеди премин во новиот уставен систем, а во 
тие рамки да се утврди и положбата на органите на 
власта образувани според поранешниот Устав. Во таа 
смисла, во член 1 од Уставниот закон е определено дека 
Уставот почнува да се применува од денот на неговото 
прогласување од Собранието на Република Македо-
нија, освен ако за примената на одделни одредби со 
Уставниот закон не е поинаку определен^), како што е 
постапено и во член 10 став 2 од Уставниот закон. 
Понатаму, Судот оцени дека во член 10 став 1 од Устав-
ниот закон се одлага примената само на одредбите од 
Уставот што се однесуваат на изборот и конституира-
њето на Собранието на Република Македонија, Претсе-
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дателот на Република Македонија и Владата на Репу-
блика Македонија, со што се обезбедува легитимитет и 
легалитет на органите на власта конституирани во по-
ранешниот уставен систем. Меѓутоа, со оваа одредба од 
Уставниот закон не се одлага примената на одредбите 
од Уставот што се однесуваат на правата и должно-
стите на овие органи и на нивните меѓусебни односи, од 
што произлегува дека тие ги вршат своите функции во 
новиот уставен систем со сите права и должности утвр-
дени во Уставот на Република Македонија, до одржува-
њето на новите избори. Во тие права и должности, 
според Уставот, спаѓаат и правата и должностите на 
Владата спрема Собранието на Република Македонија 
и нејзиното право и должност да поднесе оставка и 
правото на Собранието да го постави прашањето за 
доверба на Владата, на начин и по постапка уредени со 
членовите 92 и 93 од Уставот. 

Од наведените причини Судот смета дека од член 
10 став 1 од Уставниот закон не може да се изведе 

заклучок дека се суспендираат одредбите од Уставот 
што се однесуваат на правата и должностите на Вла-
дата и на нејзините односи со Собранието на Република 
Македонија, поради што оцени дека не може да се по-
стави прашањето за согласноста на оспорената одлука 
со Уставот на Република Македонија. 

5. Со оглед на тоа што нема основица поведување 
постапка за оценување уставноста на оспорената од-
лука, Судот утврди дека не се исполнети условите да 
одлучува за барањето за запирање на извршувањето на 
поединечните акти и дејствија донесени врз основа на 
оспорената одлука. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

У. бр. 180/92 
4 септември 1992 година х Претседател 

Скопје н а Уставниот суд на Република 
Македонија, 

м-р Јордан Арсов, с. р. 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 
51. 

Врз основа на член 85 од Законот за основните 
права од работниот однос („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 60/89 
и 42/90), член 2 од Општиот колективен договор на 
Република Македонија (рл. весник на Република Маке-
донија“ бр. 29/92), Републичкиот одбор на Синдика-
тот за градежништво, индустрија за градежни матери-
јали и проектирање на Македонија и Соборот за гра-
дежништво и индустрија за градежни материјали на 
Стопанската комора на Македонија на ден 11. 09 1992 
година склучија 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 
ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ИНДУСТРИЈА НА ГРА-
ДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ И ПРОЕКТИРАЊЕ НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТ ДЕЛ 
Член 1 

Со овој колективен договор, во согласност со 
Општиот колективен договор на Република Македо-
нија, се утврдуваат специфичните права и обврски на 
работниците на работа во претпријатијата, односно кај 
работодавачите од дејностите од областа на градеж-
ништвото, индустријата за градежни материјали, про-
ектирањето и други сродни дејности. 

Член 2 
Утврдените права и обврски на работниците, вра-

ботени во претпријатијата, односно кај работодавачите 
од дејностите, посочени во член 1, кои не се разрабо-
тени во овој колективен договор, а се регулирани со 
Закон и со^пштиот колективен договор на Република 
Македонија, се применуваат непосредно. 

Член 3 
Со Колективниот договор на ниво на претприја-

тие, односно работодавач, со општ акт, односно со до-
говор за работа, не може да се утврдат помали права и 
обврски од утврдените во Општиот колективен договор 
на Република Македонија и со овој колективен дого-
вор, 

Член 4 
Пред засновање работен однос, претпријатието,, 

односно работодавачот е должен на работникот да му 
овозможи увид во одредбите на колективните дого-
вори, односно акти со кои се регулираат неговите 
права, обврски и одговорности. 

Член 5 
Бесплатна заштита на економските и социјалните 

права од работен однос, утврдени со закон и колекти-
вен договор, односно општ акт, преку соодветните ор-
гани и тела и службата за правна помош на ССМ, ја 
остварува само членот на Синдикатот. 

И. ПОСЕБЕН ДЕЛ 
Посебни услови за засновање работен однос 

Член 6 
Посебните услови за засновање работен однос, 

како што се: видот и степенот на стручната подготовка, 
посебните знаења и способности за извршување соод-
ветни работи, работното искуство, посебната здрав-
ствена состојба, психофизичките и физичките способ-
ности, се утврдуват со колективен договор, односно 
општ акт на претпријатието, односно работодавачот. 

Засновање работен однос 

Член 7 
Пред стапување на работа, претпријатието, од-

носно работодавачот е должен со работникот да склучи 
писмен договор за работа. Содржината на договорот за 
работа е утврдена до член 7, став 3 од Општиот колек-
тивен договор на Република Македонија. 

Претпријатието, односно работодавачот со колек-
тивниот дрговор односцо општиот акт утврдува дали ќе 
се склучат писмени договори за работа и со работни-
ците кои се во работен однос од денот на стапувањето 
на сила на овој Колективен договор. 

Распоредување за работа на терен 

Член 8 
Ако дејноста на претпријатието, односно работо-

давачот е од таква природа што работите се извршу-
ваат надвор од седиштето на претпријатието, односно 
работната единица (градежништво, монтажни работи и 
сл.) работникот може привремено да биде распореден 
во друго мест^ на работа. 

Ако оддалеченоста е помала од педесет киломе-
три, на работникот мора да му се обезбеди превоз до 
работа и од работа, преку јавниот сообраќај или со 
превозно средство на претпријатието, односно работо-
давачот. 
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Во случај на поголема оддалеченост, утврдена во 
став 2 од овој член, на работникот треба да му се обез-
беди соодветно сместувала и исхрана, односно зголе-
мени трошоци за работа на терен, утврдени со Закон, 
овој Колективен договор, односно општ акт на прет-
пријатието, или на работодавачот. 

Член 9 
Синдикалниот претставник, заради непречено ор-

ганизирање и водење на синдикалната активност во 
синдикалната организација на претпријатието, односно 
работодавачот не може да биде распореден на работа 
во друго место надвор од седиштето на претпријатието, 
а треба да му се овозможи по потреба да врши увид во 
условите за сместување, исхрана и заштита при работа 
на работниците, распоредени на работа на терен. 

Распоредување на работници на нрнвремена работа во 
странство 

Член 10 
Под распоредување на работниците на привремена 

работа во странство согласно овој Колективен договор, 
се подразбира распоредување на работниците на работа 
надвор од територијата на Република Македонија за 
изведување на инвестициони работи. 

Член И 
Одлука за бројот, структурата и условите за распо-

редување на работниците на привремена работа во 
странство донесува органот согласно актот во претпри-
јатието на предлог од работоводниот орган, односно 
работодавачот или од него овластено лице. 

Член 12 
Врз основа на одлуката за распоредување на ра-

ботниците на привремена работа во странство, работо-
водниот орган, односно од него овластеното лице, до-
несува поединечни решенија за работа во странство по 
чија конечност работоводниот орган, или од него овла-
стеното лице, или работодавачот и работникот склучу-
ваат договор. 

Договорот од став 1 од овој член содржи одредби 
за: 

- место на работа; 
- времетраењето на распоредувањето; 
- превозот; 
- работното место; 
- работното време; 
- обврските и одговорностите на работникот; 
- правата и обврските од заштита при работа; 
- условите за здравствена заштита; 
- одморот, отсуствата и годишниот одмор; 
- условите за сместување и исхрана; 
- платата, денарскиот и девизниот дел, начинот и 

времето на исплатата; 
- надоместокот на платата и останатите надоме-

стоци; ѕ 

- условите, начинот и постапката за скратувањето, 
односно продолжувањето на времето на распоре-
дувањето на работникот на привремена работа 
во странство; 

- и друго. 
Член 13 

Работникот може да одбие да замине на'привре-
мена работа во странство од оправдани причини кои ги 
утврдува органот предвиден во актот на претпријати-
ето. 

Член 14 
Работниците распоредени на привремена работа 

во странство имаат право на синдикално организирање 

и дејствување согласно колективниот договор, статутот 
и правилата за работа на синдикалната организација во 
претпријатието. 

Услови, начин и постапка за утврдување, технолошки, 
економски и организационен вишок 

Член 15 
Технолошките, организационите и другите уна-

предувања со кои се овозможува зголемување на про-
дуктивноста и деловниот успех на претпријатието, мо-
жат да бидат причина за оптимализирање на потребите 
од работна сила, односно за утврдување технолошки, 
економски и организационен вишок. 

Член 16 
Причините од претходниот член се утврдуваат со 

Програмата за долгорочен развој што ја предлага рабо-
товодниот орган или работодавачот, односно елабора-
тот со кој се оптимализираат потребите за работењето 
на претпријатието. 

Работоводниот орган или друг орган утврден со 
актот на претпријатието со одлука ја потврдува потре-
бата од прогласување технолошки, економски и орга-
низационен вишок утврден на начин определен во прет-
ходниот став. 

Член 17 
Поединечното утврдување на работниците за чија 

работа престанала потребата, се врши врз основа на 
критериумите содржани во колективниот договор, од-
носно општиот акт на претпријатието. 

Член 18 
. Правата на работниците за чија работа престанала 

потребата поради технолошки, економски и организа-
циони причини и начинот на нивното остварување се 
утврдува со општ акт - програма, во согласност со 
законот, Општиот и овој Колективен договор. 

Програмата од став 1 на овој член се донесува врз 
основа на претходно добиеното мислење од синдикал-
ната организација во претпријатието. 

Член 19 
На работникот за чија работа престанала потре-

бата поради технолошки, организациони, економски и 
слични причини, му се обезбедува едно од правата по 
основ на работа и под услови утврдени со закон и Опш-
тиот колективен договор на Република Македонија. 

Работно време 
Член 20 

Заради сезонскиот карактер на дејностите, од-
носно работите и задачите, може да се врши прераспре-
делба на работното време. 

Распоредот на работното време со прераспределба 
се утврдува со општ акт, а во рамките на вкупното 
дозволено годишно работно време, утврдено со закон. 

Годишен одмор 
Член 21 

Работникот има право на годишен одмор од нај-
малку 18 работни денови, а најдолго 30 работни денови, 
без посебните услови за работа утврдени во член 23 од 
овој колективен договор. 

Ако во календарската година, во која работникот 
засновал работен однос нема една година работа, има 
право на годишен одмор во траење од по два работни 
дена за секој месец поминат на работа, но не повеќе од 
18 работни денови. 
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Член 22 
Должината на годишниот одмор од 18 денови се 

зголемува и конечно се утврдува според следните кри-
териуми: 

1. По основ на работен стаж 

- од 1 до 3 години 
- од 3 до 5 години 
- од 5 до 10 години 
- од 10 до 15 години 
- од 15 до 20 години 
- преку 20 години 

2. По основ на натпросечен придонес во 
работата 
3. По основ на социјално-здравствена со-
стојба 
- на работник инвалид на трудот со прео-
станатата и изменета работна способност 
- на работник-мајка со дете до 7 години 
- на самохран родител со дете до 7 години 
- на работник помлад од 18 години 
4. По основ на сложеност на работа 
- до III степен на сложеност 
- од IV до VII степен на сложеност 
- над VII степен на сложеност 

Член 23 

ден 
дена 
дена 
дена 
дена 
дена 

2 дена 

3 дена 
2 дена 
2 дена 
7 дена 

1 ден 
2 дена 
3 дена 

Должината на годишниот одмор утврдена со член 
22 на работниците кои поголемиот дел од работното 
време во годината се распоредени на работа, на ра-
ботни места тешки и по здравјето штетни, а кои се 
утврдени со општ акт на претпријатието може да им се 
зголеми уште 5 работни денови. 

Заштита на работа 

Член 24 
Претпријатието, односно работодавачот со колек-

тивен договор или општ акт мора да ги уреди и обез-
беди потребните услови за заштита при работа, во со-
гласност со законот и Општиот колективен договор на 
Република Македонија. „ 

Претставникот на Синдикатот има право и обвр-
ска да изврши увид во состојбите во врска со заштитата 
при работа, Да предложи спроведување на пропиша-
ните мерки, како и да поднесе барање до надлежните 
органи за подобрување на истите. 

Надлежниот орган е должен во определениот рок 
да го извести претставникот на Синдикатот за превзе-
мените мерки по барањето од став 2 на овој член. 

Обврски и одговорности на работниците 

Член 25 

Во текот на работењето работниците се должни да 
ги исполнуваат обврските утврдени со закон, колектив-
ните договори и општиот акт на претпријатието. 

Член 26 
Неисполнувањето на обврските и неодговорното 

однесување на работниците повлекува нивна одговор-
ност. 

Со колективен договор, односно општ акт, а во 
согласност со одредбите на Законот и Општиот колек-
тивен догоѕор, претпријатието, односно работодавачот 
ги уредува прашањата сврзани со одговорноста на ра-
ботниците. 

Услови за работа на Синдикатот 

Член 27 
Уставното право на синдикално организирање на 

работниците и активноста на Синдикатот во претприја-
тието, која е во согласност со закон и колективен дого-
вор, не може да се ограничи со одлука на органите на 
претпријатието, односно на работодавачот. 

Член 28 
Претпријатието, односно работодавачот е должен 

да му создава услови за работење и дејствување на Син-
дикатот согласно со законот, како и: 

- на барал,е на Синдикатот да му доставуваат пода-
тоци и информации за оние прашања што имаат најне-
посредно влијание врз материјалната и социјалната по-
ложба на членовите на Синдикатот (работниците), 
како и информации за општествено економската, мате-
ријалната и социјалната положба на работниците од 
работа и работниот однос; 

- да дава мислење и предлози во постапката на 
донесување одлуки и решенија што имаат битно влија-
ние врз материјално-социјалната поиложба на работни-
ците, а органите во претпријатијата или работодавачот 
да ги разгледуваат мислењата и предлозите во прису-
ство на Синдикатот; 

- во случај кога поголем број работници не ги 
исполнуваат утврдените норми и стандарди, Синдика-
тот покренува барање за нивно преиспитување. До-
колку Синдикатот не се согласува со извршеното преи-
спитување во претпријатието, се бара мислење на соод-
ветни стручни институции; 

- да дава мислења во постапката за утврдување на 
одговорноста на работникот за сторени повреди на ра-
ботната должност и работните обврски, како и застапу-
вање на работниците пред надлежните органи на рабо-
тодавачот и надвор од него; 

- стручни, административни и технички услови за 
работа на Син^Јжатот за остварување на синдикалните 
функции во согласност со надлежните орга“ни на рабо-
тодавачот и за собирање и уплата на синдикалната чле-
нарина; 

- на претставникот на Синдикатот треба да му се 
овозможи непречено комуницирање со претставници 
на органот на управување, директорот, функционерот 
и работодавачот, како и да им се дозволи пристап на 
работните места кај работодавачот, кога тоа е неоп-
ходно за остварување на функциите на Синдикатот. 

Член 29 
Претставникот на Синдикатот не може да биде 

повикан на одговорност, ниту доведен во понеповолна 
положба, в1р1учувајќи го и неговото отпуштање од ра-
бота, за време Аа мандатот и 2 години потоа, поради 
синдикална активност со која се штитат правата и инте-
ресите на работниците, доколку постапувал во соглас-
ност со законот, колективниот договор и општиот акт. 

Член 30 
На претставникот на Синдикатот треба да му се 

овозможи ослободување од работа за негово оспособу-
вање и ефикасно вршење на функциите во Синдикатот. 

Овластениот претставник на Синдикатот на ниво 
на претпријатие или работодавач се ослободува од ра-
ботните обврски на работното место заради извршу-
вање на функциите на Синдикатот најмногу до 40 ча-
сови, претставникот на основната организација до 20 
часови, а претставникот на подружницата до 10 часови 
во текот на месецот. 

За тоа време претставникот на Синдикатот има 
право на надомест на плата во висина на неговата 
плата. 
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Начинот и времето на користење на слободните 
часови на синдикалист претставник се утврдуваат со 
колективен договор, односно општ акт на работодава-
чот. 

Член 31 
Во претпријатие со над 500 членови на Синдика-

тот, претставникот на Синдикатот функцијата ја извр-
шува професионално, ако тоа е предвидено со колекти-
вен договор, односно општ акт на работодавачот. За 
тоа време му припаѓа плата во висина на онаа што ја 
остварувал пред отпочнувањето на функцијата, но не 
помалку од основната плата што ја добиваат работни-
ците од VII степен на сложеност. Неговата плата се 
валоризира со остварениот пораст на платите кај рабо-
тодавачот и има право на плата по основ на учество во 
добивката. 

Член 32 
Правата, обврските, и одговорностите на синдикал-

ниот претставник од работниот однос се уредуваат со 
општ акт на работодавачот, во согласнот со Синдика-
тот за градежништво, ИГМ и проектирање на Македо-
нија. 

Остварување на правото на штрајк 
Член 33 

Правото на штрајк работниците го остваруваат 
според Правилата за штрајк на Советот на ССМ во 
согласност со закон. 

За време на штрајкот, работниците имаат право на 
надомест согласно колективен договор, односно општ 
акт, но не помал од 70% од најниската плата утврдена 
со овој колективен договор. 

III. ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТИ И 
ДРУГИ ПРИМАЊА 

Плати 

Член 34 
Платата на работникот се состои од плата за завр-

шена работа, плата од учество во добивката и надоме-
сток на плата. 

. Платите се пресметуваат во нето износ. 
Придонесите и даноците на платите на работни-

ците ги плаќа претпријатието, односно работодавачот. 

Плата за извршена работа 

Член 35 
Платата на работникот за полно работно време и 

реално очекувани резултати од работењето, а врз ос-
нова на сложеноста на работните задачи не може да 
биде пониска од најниската утврдена за одделни сте-
пени на сложеност според член 39 од овој Колективен 
договор, која претпријатието, односно работодавачот е 
должен дц му ја 'исплати на работникот. 

Член 36 
Со колективен договор, односно општ акт, прет-

пријатието, односно работодавачот ги утврдува норма-
тивите, стандардите за работа, односно реално очеку-
ваните резултати од работењето, а резултатите ги оце-
нува работникот кој го води и организира процесот на 
работа. 

Член 37 
Најниската плата договорно ја утврдуваат и обја-

вуваат потписниците на Општиот колективен договор 
на Република Македонија. 

Најниската плата од став 1 на овој член се усогла-
сува најмалку еднаш квартално со порастот на трошо-
ците на животот во однос на декември од претходната 
година, односно месечно, доколку месечниот пораст на 
трошоците на живот е над 5% според податоците на 
Републичкиот завод за статистика. 

Член 38 
Претпријатието, односно работодавачот кај кого 

настанале тешкотии во работењето, врз основа на изго-
твена програма со која се обезбедува надминување на 
настанатите проблеми и прибавено мислење од Синди-
катот, може да утврди отстапување од најниската плата 
утврдена со член 37 од овој колективен договор, но не 
повеќе од 20% од износот на најниската плата, а нама-
лувањето не може да трае подолго од 6 месеци. 

По исклучок, потписниците на овој колективен до-
говор, заеднички го проценуваат нарушувањето на ра-
ботењето во одделни претпријатија и го утврдуваат 
процентот и рокот на отстапување од став 1 од овој 
член, но не повеќе од една година, доколку се оценува 
дека тоа е услов за избегнување на отворање стечајна 
постапка. 

Претпријатието, односно работодавачот се 
должни да им извршат исплата на помалку исплатените 
плати во смисла на став 1 и 2 од овој член, доколку 
финансиските резултати по шестомесечната, односно 
годишната пресметка го овозможуваат тоа. 

Член 39 

( Најниската плата на одделните степени на сложе-
ност на работи и работни задачи претставува основна 
плата. 

Основната плата за одделните степени на сложе-
ност се утврдува така што најниската плата се множи со 
следните коефициенти: 

Група на Степен на Коефициент 
Сложеност образование 

I НКВ 1,00 
И гаев 1,20 

ТИ кв 1,60 
IV ССС 1,80 . 
V ВКВ 2,00 
VI В1ПС 2,20 
VII в е е 2,60 
VIII М-р 2,90 
IX ^ Д-Р 3,20 

Претпријатието, односно работодавачот со колек-
тивен договор или општ акт поконкретно ги класифи-
цираат работните места по одделните групи од став 2 на 
овој член. 

Член 40 
Со колективен договор, односно општ акт на прет-

пријатието или работодавачот може да се утврдат по-
себни нормативи врз основа на кои на работникот може 
да му се исплати поголема основна плата за одделни 
степени на сложеност од предвидените со член 39 од 
овој договор за што се склучува посебен договор. 

Член 41 
Основната плата на работникот кој е распореден 

на привремена работа во странство, по основ на- по-
себни услови за живот и работа во странство се зголе-
мува во зависност од климатските услови, оддалечено-
ста, можноста за посета на семејството и слично. 

Зголемувањето од претходниот став се регулира со 
одлука на органот на управување во претпријатието, 
односно на работодавачот во согласност со закон или 
други прописи. 
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Член 42 
Доколку две или повеќе претпријатија, односно 

работодавачи изведуваат работи на ист објект во Репу-
бликата и во странство, висината на основната плата 
утврдена со член 39 и 41 од овој колективен договор ќе 
ја утврдат спогодбено. 

Член 43 
Работникот кој со спогодба времено е распореден 

кај друго претпријатие, односно работодавач, на ра-
ботно место кое одговара на неговиот степен на 
стручна подготовка, не може да добие плата пониска од 
основната плата утврдена согласно со член 39 од овој 
колективен договор. 

Член 44 
Работникот со намалена работна способност за-

ради старост и истоштеност, а кој е 5 години пр^д одење 
во пензија и е распореден на помалку вреднувано ра-
ботно место, добива плата во височина на основната 
плата од претходното работно место, валоризирана со 
тековниот пораст на платите во претпријатието, од-
носно кај работодавачот. 

Додатоци на основната плата 

Член 45 
Основната плата на работникот се зголемува кога 

работникот работи во услови потешки од нормалните 
за дотичното работно место. Со колективните дого-
вори и со општите акти се утврдуваат условите за ра-
бота потешки од нормалните за одделни работни места 
и процентот на зголемувањето. 

Како потешки услови за работа, во смисла на став 
1 на овој член, се сметаат: влага, бучава, опасност од 
инфекција, височина, прашина, зрачење, температура, 
чад, работа под земја и други специфичности. 

Член 46 
Работникот има право на 0,7% додаток на основ-

ната плата за секоја година работен стаж, но вкупно не 
повеќе од 20%. 

Член 47 
Основната плата на работникот се зголемува нај-

малку по час; 
- за прекувремена работа - 35% 
- за работа ноќе - 35% 
- за работа во турнус - 5% 

За работа во денови на празници, утврдени со за-
кон, работникот има право на надомест на платата што 
му припаѓа кога во тие денови не работи и плата за 
поминатите часови на работа зголемена за 50%. 

Додатоците од член 45, 46 и од став 1 и 2 од овој 
член меѓусебно не се исклучуваат. 

Плата од учество во добивка 

Член 48 
Работникот има право на плата и по основ на 

остварена добивка, во согласност со закон, колективен 
договор, односно општ акт. 

Претпријатието, односно работодавачот однапред 
го определува делот од добивката што ќе се распоре-
дува за плати, кој не може да биде помал од 30% од 
добивката, а за тоа го известува Синдикатот. 

Член 49 
Поединечното учество на секој работник во ра-

спределбата на делот од добивката за плати е сраз-

мерно на учеството на неговата плата во вкупните сред-
ства за плати во пресметковниот период за кој се утвр-
дува добивката. Добивката може да се исплатува и во 
вид на акции. 

Во платата на работникот во смисла на став 1 од 
овој член не се засметуваат надоместоците на плата. 

Член 50 
За работоводните органи и работниците со по-

себни овластувања и одговорности, утврдени со стату-
тот или друг општ акт на претпријатието или работода-
вачот, не важи член 39 од овој договор со кој се регули-
раат платите. 

Платите на лицата од став 1 на овој член ги опреде-
лува органот што ги избрал или именувал. 

Платите на раководните работници без посебни 
овластувања ги утврдува работоводниот орган во прет-
пријатието односно работодавачот. 

Надоместоци на плата 

Член 51 
На работникот му припаѓаат надоместоци на плата 

за: 

- годишен одмор; 
- празници, согласно закон; 
- отсуства од работа, согласно Општиот колекти-

вен договор; 
- стручно оспособување и преквалификација, од-

носно доквалификација, согласно потребите на 
работодавачот; 

- чекана на работа4 (застој на работниот процес без 
вина на работникот); 

- други случаи утврдени со колективен договор и 
општ акт. 

Надоместок на плата на работникот во случаите од 
став 1 на овој член се утврдува во височина на стартната 
плата што работникот би ја имал во тековниот месец со 
надоместок за минат труд. 

Член 52 
Надоместокот по основ на придонесот во зголему-

вањето на доходот и добивката од иновации, рациона-
лизации и други видови творештва, се утврдува нај-
малку во износ од 10% од нето годишната добивка, што 
се остварува од примената на иновацијата, рационали-
зацијата или друг вид творештво, врз основа на договор 
склучен меѓу работникот односно работодавачот. 

Член 53 
За време на приправничкиот стаж на работникот 

му припаѓа 80% од основната плата предвидена за ра-
ботното место за кое се оспособува. 

На приправник волонтер за вршење на работите и 
работните задачи му се исплатува паричен надомест на 
товар на средствата на организацијата надлежна 'за ра-
ботите и задачите на вработувањето во висина утврдена 
со нејзин акт. 

Член 54 
На учениците и студентите за време на задолжи-

телна производна работа, и практика им припаѓа надо-
месток, доколку тоа е утврдено со колективен договор, 
односно, со општ акт. ,4 

Учениците и студентите имаат право на исхрана и 
превоз до и од работа, каде се тие организирани. 

Член 55 
Претпријатието односно работодавачот со колек-

тивен договор, односно општ акт ги утврдува условите 
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и околностите во кои може да се организира привремен 
принуден одмор. 

На работникот за време на принуден одмор му 
припаѓа надоместок на плата најмалку 80% од основ-
ната плата што би ја остварил во тековниот месец со 
надоместок за работен стаж. 

Член 56 
За време на неспособност за работа од 7 денови, 

работникот има право на надомест на плата во висина 
од 70%, од 15 денови, почнувајќи од првиот ден на 
боледуваното 80% и до 60 денови за сите денови 90% од 
просечната плата на работникот исплатена во претход-
ниот месец. 

За професионални заболувања и повредите на ра-
бота и за други случаи утврдени со Закон, надоместо-
кот се утврдува во висина од 100% од основицата утвр-
дена во став 1 на овој член. 

Други примања 

Член 57 
Работникот има право на одделни надоместоци и 

приман,а во висина утврдена со овој Договор. 
Основица за пресметување на надоместоците и 

другите примања на работниците претставува просеч-
ната месечна плата во стопанството на Републиката 
исплатена во претходните 3 месеци. 

Висината на одделните надоместоци и примања се 
утврдува во процент од основицата, и тоа: 

- 25% за регрес за исхрана, доколку општествената 
исхрана не е организирана; 

- доколку општествената исхрана е организирана, 
во висина утврдена од специјализирана установа; 

- 100% за регрес за годишен одмор; 
- 8% за дневници за службени патувања, а за стран-

ство во висина што е пропишана за работници во 
органите на управата. 

Покрај надоместоците од став 3 на овој член, на 
работникот му се исплатува и: 

- трикратен износ од основицата при заминување во 
пензија; 
- трошоци за превоз во локалниот јавен сообраќај 
до и од работа над 2 км. само во случај кога нема 
оргднизирано превоз; 
- до 30% од цената на литар гориво за соодветното 
возило по поминат километар со патен налог за на-
домест на трошоците за користење на сопствен ав-
томобил; 

- во случај на смрт на работник или член на се-
мејно домаќинство, што го издржува работникот, за 
потешки последици од елементарни непогоди, како и за 
подолго боледување, надоместок чија висина се утвр-
дува со општ акт на претпријатието односно работода-
вачот, при што не може да биде помала од основицата 
од став 2 на овој член; 

- во случај на селено за службени потреби, во 
висина на трошоците за селење; 

- јубилејни награди за најмалку 10 години работа 
кај ист работодавач, во висина на основицата од став 2 
на овој член, доколку е утврдена со колективен дого-
вор, односно општ акт. 

Теренски додаток 

Член 58 
Претпријатието, односно работодавачот се 

должни да обезбедат услови за престој на работникот 
на терен. Трошоците по овој основ се сметаат за мате-

ријални трошоци на работење и се покриваат во висина 
на вистинските трошоци. 

Работникот има право на надоместок на име терен-
ски додаток, зависно од обезбедените услови за престој 
на работникот на терен, и тоа: 

- кога е обезбедено сместувања л исхрана од 10% 
дневно од висината на дневницата; 

- кога е обезбедено само сместување во висина на 
дневницата; и 

- кога е обезбедена (.имо исхрана во висина на 
трошоците за спиење, како и до 10% дневно од виси-
ната на дневницата. 

Одредбите од овој член ^ регулираат со општ акт 
на претпријатието, односно . ботодавачот. 

Член 59 . 
Дневниците за службени патувања, регрес за ис-

храна и теренски додаток меѓусебно се исклучуваат. 
Надоместокот за одвоен живот и теренски додаток 

меѓусебно се исклучуваат. 

Член 60 
На работникот му припаѓа испратнина во случај 

кога е прогласен за технолошки вишок или економски 
вишок и кога писмено ќе изјави дека сака да му пре-
стане работниот однос и дека трајно ќе го реши врабо-
тувањето и таа не може да биде помала од 24 просечни 
месечни плати. 

Основицата за пресметување на овој надоместок 
претставува просечната месечна плата во претпријати-
ето или кај работодавачот остварена во тромесечието 
во кое се остварува правото на испратнина. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 61 
Овој колективен договор важи најмалку 1 година 

од денот на склучуваното. 
Потписниците можат во било кое време, спогод-

бено да го изменат и дополнат овој колективен дого-
вор, а задолжително кога се менуваат одредбите на 
Општиот колективен договор на Република Македо-
нија. 

Член 62 
Претпријатијата односно работодавачите се 

должни во рок од два месеца по стапувањето во сила на 
овој договор, да ги усогласат општите акти, односно да 
склучат колективен договор. 

Колективниот договор од став 1 на овој член го 
склучуваат работоводниот орган и претставникот на 
Синдикатот во претпријатието. 

Член 63 
Потписниците се должни да го спроведуваат и сле-

дат остваруваното на договорот. ѕ 

За следење на спроведувањето и за толкување на 
одредбите од овој Колективен договор, потписниците 
формираат комисија. 

Секој од потписниците именува по 3 члена во со-
став на комисијата од став 2 на овој член. 

Член 64 
Со влегувањето во сила на овој договор, преста-

нува да важи Колективниот договор за градежништво, 
индустрија за градежни материјали и проектирање на 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 2/91). 
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Член 65 
Овој колективен договор влегува на сила со денот 

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

Синдикат за градежниш-
тво, индустрија за градежни 
материјалк и проектирање 
на Република Македонија 

Републички одбор 
Претседател, 

Владимир Панков, с.р. 

Стопанска комора 
на Република 
Македонија, 

Собор за градежништво 
и индустрија за 

градежни материјали 

Претседател, 
Стојан Андреевски, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I - Скопје се води постапка за 
развод на брак помеѓу тужителката Сулис Амиде од Скопје, с. Синге-
лиќ, ул. „15" бр. 7 и тужениот Сулис Идриз со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува тужениот Сулис Идриз, да се јави во судот во рок од 
30 дена од денот нЗ објавувањето на овој оглас. Во спротивно, постап-
ката ќе продолжи со негов привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, Х.П.,бр. 3882/92. (216) 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет претприја-
тието одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет е Саракинов Владимир, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2913/92 (1240) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2502/91, на регистарска влошка бр. 1-3701, го запиша во судскиот реги-
стар приватното претпријатие за трговија на големо и мало „Јокица-
комерц", извоз-увоз, Битола, П.О. Основач е Томислав Чапкуноски. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 
020201; 020202; 090209; 060803; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 
070221; 070222; 070223; 07022;4; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 
070250; 070260; 050100; 050301; 050302; 100101; 110401; 110402; 110403; 
110404; 110309; 110909; 090209; 080129; 080190; 080201; 090131; 090139; 
070310; 070320; малограничен промет. 
Во прометот со трети лица, претпријатието настапува со целосни овла-
стувања - целосна одговорност. 

Томислав Чапкуноскн е директор, со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2502/91 (1126) 

Пред овој суд се води постапка за издршка по туж-
бата на малолетната тужителка Ваљбона Селмани 
преку законскиот застапник Ќамиле Селмани од с. Бу-
ковик - Скопско, против тужениот Зија Селмани од с. 
Палатица - Тетовско, со непозната адреса во Швајца-
рија. 

За привремен застапник на тужениот е поставен 
адвокатот Кодевски Гаврил од Скопје, со решение на 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на опш-
тините на град Скопје, бр. 0911-2170 од 7.VII.1992 го-
дина, кој ќе го застапува тужениот од неговото појаву-
вање во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, XX 
П.бр.2226/91. (218) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор за развод на 

брак по тужбата на тужителката Черкези Аџеле од Гостивар, против 
тужениот Черкези Мурат Селим од Гостивар, сега на привремена ра-
бота во Италија. 

Се повикува тужениот, да се јави пред Општинскиот суд во Го-
стивар, или, пак, постави свој полномошник. Доколку не се јави, ниту 
постави полномошник во постапката ќе го застапува привремениот 
застапник Петрески Васил од Гостивар, се до окончувањето на постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 953/92. (953) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2913/92, на регистарска влошка бр. 1-17429-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за превоз и услуги „Транс Експорт44 друштво 
со офаничена одговорност, Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 58-1/11. Прет-
пријатието е основано од основачот Саракинов Владимир, ул. „Ленино-
ва“ бр. 58-1/11, Скопје. 
Дејности: 060501; 060502; 060503; 060601; 060602; 060609; 070111; 070112; 
070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 
070128; 070129; 070131; 070132, 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 
070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070227; 
070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320; 080190; 090110; 
090140; 090150; 090160% 090181; 090182; 090183; 090189. 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1023/91, на регистарска влошка бр. 1-2764, го запиша во судскиот реги-
стар претпријатието за производство, трговија и услуги „СТОЛЕ“, 
увоз-извоз, Охрид, П.О., ул. „7-мн Ноември“ бр. 43, Охрид. Основач е 
Стоиме Спасески, со акт од 27.V. 1991 година. 
Дејности: 011315; 011319; 011390; 011710; 011724; 011741; 011742; 011730; 
011749; 011791; 011799; 011949; 012001; 012909; 012042; 050100; 050301 
050302; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150 
070211; 070212; 070213; 070214; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225 
070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320; малогра 
ничен промет, 090122; 090123; 090131; 090132; 090133; 090139; 110309. 

Овластувања на субјектот на уписот со правниот промет со трети 
лица, целосни овластувања. Вид и обем на одговорноста во обврските 
на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица, целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Стоиме 
Спасески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1023/91 (1124) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 877/ 
91, на регистарска влошка бр. 1-2703, го запиша во судскиот регистар 
претпријатието за производство, земјоделство, градежништво, трго-
вија и услуги „ГОРАН“ увоз-извоз, с. Д. Лакочереј, Охрид, П.О. Осно-
вач е Роберт Трајкоски со акт од 22.1 V. 1991 година. 
Дејности: 011313; 011314; 011319; 011320; 012614; 013021; 020110; 020120; 
020302; 050100; 050301; 050302; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121 
070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131 
070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221 
070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250 
070260; 070310; 070320; 080190; 090209. 
Овластување на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица, 
целосни овластувања. Вид и обем на одговорноста во обврските на 
субјектот на уписот во правниот промет со трети лица, целосна одго-
ворност. Лице овластено за застапување на субјектот е Роберт Трајко-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 877/91 (1125) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3191/92 на регистарска влошка бр. 1-17613-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар Претпријатието за производство, преработка и промет 
на големо и мало ,,ДАИВА", Д.О.О., увоз-извоз, Скопје, ул. „Анкар-
ска" бр. 23/21. Претпријатието е основано со Договор за основање бр. 1 
од 20.111.1992 година, а основачи се Попова Даница, Кујунџиев Иван, 
Попов Трајко и Попова Васка. Дејности - производство: 013030; 
013099; 020201; Трговија на мало: 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 
070121; 070122; 070123; 070124; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 
070140; трговија на големо: 0702; 07021; 070211; 070212; 070213; 070214; 
070219; 07022; 070221; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 
070250; 070260; туристички агенции: 080201; услуги во областа на про-
метот: ПОЗО; 110303; 110304; 110309; 11090; 110903; 11095; 110909; 
110404; превоз на стока во патниот сообраќај, 060502; надворешна трго-
вија: 070310; 070320. ' 
Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети 
лица претпријатието одговара со сите свои средства. 
Лицето овластено за застапување и претставување, на претпријатието 
во правниот промет е Кујунџнев Иван, в. д. директор, без впаничу-
ва ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3191/92 (1287) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 874/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-12689-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на претпријатието за промет на големо и мало 
„Рибар-Комерц, експорт-импорт, Д.О.О.,^Скопје, ул. „Коста Новако-
виќ'1 бр. 46 1/5. 
Се брише досегашниот застапник во внатрешно и надворешно-тргов-
скиот промет Рибаров Петар, директор, без ограничување, а се запи-
шува новиот застапник Рибаров Кирил, директор, без ограничување. 

Од Окружниот суд во Скопје, Срег. бр. 874/92. ^ (1288) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4955/92, на регистарска влошка бр. 1-2461-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на законски застапник на трговското општествено 
претпријатие купром“ ЦО, увоз-извоз, Скопје, ул. „Самоилова“ бр. 6. 
Се брише досегашниот е.д. директор на претпријатието, Мекиќ Аљо, 
кој го застапуваше претпријатието и во надворешно-трговскиот про-
мет, а се запишува новиот директор како застапник Јакимовски Раде, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот суд во Скопје, Срег. бр. 4955/92. (1291) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4299/92, на регистарска влошка бр. 1-18474-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар претпријатието за економски, правни и инженерец 
услуги, производство, промет и посредување ,ДИОМ", извоз-увоз, Ц. 
О. Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 52-9/2, Скопје, основано со одлука 
бр. 1/92 од 10.1 V. 1992 година, а основач е Оливера Чудуловска. 
Дејноста 011231; 011232; 011320; 011390; 011749; 011791; 011799; 011810; 
011930; 011941; 011949; 012001; 012002; 012111; 012202; 012310; 012321; 
012322; 012323; 012324; 012511; 012512; 012513; 012521; 012522; 012611; 
012612; 012613; 012614; 012615; 012691; 012699; 012703; 012820; 013021; 
013022; 013030; 013042; 013043; 013050; 013072; 013074; 013113; 013114; 
013115; 013119; 013121; 013122; 013200; 013901; 013903 ; 013909; 020110; 
020121; 020129; 020140; 020201; 020202; 020302; 030003 ; 030004; 050100; 
050201; 050202; 050203; 050209; 050301; 050302; 060502; 060503; 060602; 
060609; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127; 070128^070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 
070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223 ; 070224; 070225; 
070226; 070227;,070229; 070230; 070240; 070250; 070310; 070320; 080111; 
090110; 090110; 090140; 090150; 100101; 100102; 100103; 100200; 110109; 
110302; 110309; 110401; 110402; 110403; 110404; 110405; 110620; 110903; 
110904; 110905; 110909. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица има неограничени 
овластувања. Истапува во свое име и за своја сметка. Одговорноста на 
претпријатието за обврските во правниот промет со трети лица е це-
лосна. 
Лице овластено за застапување во Надворешно-трговскиот промет е 
Оливера Чудуловска, директор, која го застапува претпријатието, со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 4299/92 (1289) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр. 
3787/92, на регистарска влошка бр. 1-18513-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето претпријатие во сопственост на странско 
лице и запишување право на вршење работи во надворешно-трговскиот 
промет под фирма: Трговско претпријатие „ЕКСИМКОС", експорт-
импорт," Д.О.О., Скопје, ул. „Љермонтова" бр. 19. Претпријатието е 
основано со одлука за основање од 16 Ш.1992 година, а основач е ПСТ 
„ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ЌОСОВА ' „ЕКСИМКОС", Приштина Дејно-
сти: 070211; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 
070240; 070250; 070260; 110309; дејности во надворешен трговски про-
мет: 070310; 070320; вршење работи во надворешен трговски промет, 
застапување и посредување во надворешно-трговскиот промет. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет, 
одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е 
Ангеловска Снежана, директор на претпријатието, без ограннегување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3787/92 (1290) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4114/92. на регистарска влошка бр. 1-17846-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар приватното претпријатие за трговија на големо и мало „КО-
ДАК", увоз-извоз, Д.О., Крива Паланка, ул. „БорисКидрич" 35. Осно-
вач еАлександар Михајловски од Крива Паланка, ул. „Борис Кидрич" 
бр. 35. Претпријатието е основано со одлука од 1.IV. 1992 година. 
Дејности: 070112; 070114, 070123; 070127; 070128;070140,070150,070160; 
070212; 070213; 070219; откуп на земјоделски производи, 070223; 070225; 
070226; надворешна трговија 070310; 070320; малограничен промет со 
Грција, Романија, Албанија, Бугарија, Австрија и Италија, слободни 
царински продавници. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот СВОЈ 
имот. 

Директорот на претпријатието Александар Михајловски е овла-
стен застапник на претпријатието во надворешно-трговскиот промет, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4114/92. (1278) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 644/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-15862-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на приватната компанија за производство и трго-
вија „ЕМИ“ експорт-импорт, Д.О., „Лесковачка" бр. 19, Куманово. 
Компанијата е основана со акт за основање бр. 1 од 15.1.1992 година од 
Ивица Стефановски, ул .^Лескова чка" бр. 19, Куманово. 
Дејности: 012810; 012820; 012830; 020110; 020120; 020130; 020140; 020201; 
020202; 070110; 070111; 070112; 070113; 070114; 070120; 070121; 070122 / 
070123; 070124; 070126; 070128; 070129; 070131; 070210; 070211; 070213; 
070219; 070220; 070221; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 
070240; 070250; 070260; 070310; 070320; 060502; 060503; 080121; 080122; 
080129; 080190; 080201; 090121; 090131; 090140; 090150; 090171; 090179; 
090181; 090189; 110301; 110302; 110309; 110902; 110903; 110909; 070125; 
070127; 070132; 070212; 070214; 070222; 080202; 090172. 
Компанијата ќе стапува во правниот промет во земјата и во странство 
со трети лица во свое име и за своја сметка. Во правниот промет во 
замјата и во странство со трети лица, компанијата одговара со сите свои 
средства со кои располага, а ќе ја представува Ивица Стефановски, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 644/92. (1279) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 864/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18105-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар претпријатието за производство, трговија и услуги „ЗДУЊЕ“, 
Д.О.О., Гостивар, с. Здуње. Претпријатието е основано со акт бр. 1/92 
од 25.XI. 1991 година. Основач е Адеми Шерафедин од Гостивар, с 

Дејности: 012142; 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; 090131; 
070310; 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица одговара со целокупниот имот. 
Адеми Шерафедин, директор, без ограничување, во рамките на вна-
трешно и надворешно-трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 864/92. (1280) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 370/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-2660-0-0-0, Ја запиша во судскиот реги-
стар промената на застапникот на претпријатието за производство на 
мелнички, пекарски, кондиторски и други производи и промет на мало 
и големо „)ЌИТО ПОЛОГ“ Акционерско друштво во мешовита соп-
ственост, Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 134. 
Се брише досегашниот застапник Боривоје Михајловски, директор без 
ограничување, а се запишува новиот застапник Митески Мирослав, 
директор, без ограничување за застапување во внатрешен и надворе-
шен трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 370/92. (1281) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3404/92, на регистарска влошка бр 1-1320-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на Статусот на“ „Автопрогрсс", Тетово, А.Д. со 
П.О., за производство на метални производи, автоделови, ремонт, сер-
вис и промет извоз-увоз, ул „Илинденска“ бб. 

Со Одлуката бр. 02-659/1 од 4.ПЈ 1992 година, претпријатието се 
трансформира во чисто Акционерско друштво 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3404/92. (1282) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 8277/ 
91, на регистарска влошка бр. 1-16627-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието „ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПЕ-
ТРО ЈГ\ Д.О.О., за внатрешна и надворешна трговија, Д.О., Титов 
Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 40. Скратена ознака на фирмата: „ИП", 
Д.О.О., ц.о., Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 40. Основачи се 
УТП „Интернационал“ Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 40, Бори-
слав Алчев од Титов Велес, ул. „Браќа Капчеви“ бр. 13, Стојановски 
Павле од Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 59/1, Георгиевски 
Живко од Титов Велес, ул. „Комплекс Узус“ к-3/25, Николова Веска од 
Титов Велес, ул. „Плоштад КОЈНИК“ бр. 22 и Кузмановски Миливоје од 
Титов Велес, ул. „Благој Ѓорев“ 102/4, со договор за основање од 
22.ХГ.1991 година. 

- Дејности: 07013; 070132; 070140; 070150; 070230; 070240; 070250; 
070310; 070320; 090121; 080190; работи во надворешно-трговскиот про-
мет 070310; 070320. 
Друштвото во ,правниот промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите 
свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет е Алчев Борислав, вршител на должност директор, без 
ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8277/91. (1283) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
7568/91, на регистарска влошка бр. 1-246-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на називот на угостителското трговско претприја-
тие „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“, Д.О., Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ 
бр. 40 и во иднина ќе гласи: Угостителско трговско претпријатие „ИН-
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ТЕРИ АЦИОНАЛ “, Д.О., извоз-увоз, Д.О., Титов Велес, ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 40. 
Претпријатието врши проширување на дејности: 060501; 060502; 
060503; 070121; 070122; 070123; 070124; 070127 ; 070131; 070132; 070140; 
070150; 070221; 070222; 070223; 070225; 070230; 070240; 070260; 090121; 
090202; 110109; 110309;110202. 
Претпријатието запишува и надворешна трговија. 070310; 070320; 
вршење на туристички работи во странство, царински продавници. 
Застапник во надворешно-трговскиот промет е Алчев Борислав, овла-
стено лице, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7568/91. (1284) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1386/92, на регистарска влошка бр. 1-18416-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието за трговија на големо и мало 
„КИД", Д.О., експорт-импорт, Скопје, ул. „Коце Металец“ бр. 2-а. 
Претпријатието е основано со акт од 6.11.1992 година, а основач е 
Бошков Кирил од Скопје. / . 
Дејности:070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226;070229;070230; 
070250; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070132; 070211; 07)0212; 
070213; 110302; 110404; 110909; 110309; 070310; 070320; застапувале на 
странски лица во Југославија; работа на посредување во надворешно-
трговскиот промет; реекспорт; извоз и увоз на стоки и услуги во мало-
граничен промет со соседни земји: Грција, Бугарија и Албанија. 
Во правниот промет претпријатието има неограничени овластувања, а 
за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со 
сите свои средства! 
Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговското 
работење е Бошков Кирил, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1386/92. (1285) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4185/92, на регистарска влошка бр. 1-18397-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за промет и услуги „Макфож", потполна од-
говорност, Скопје. Претпријатието е основано од Оливера Јованова од 
Скопје со одлука за основање од 6.1 V. 1992 година. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070211; 
070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 
070226; 070229; 070230; 070250; 070260. , 
Во правниот промет со! трети лица, претпријатието настапува во свое 
име и за Своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со сите средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е 
Јованова Оливера, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стапалки суд во Скопје, Срег. бр. 4185/92 (1286) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1906/91, го запиша во судскиот регистар основањето на приватно прет-
пријатие за трговија на големо и мало и увоз-извоз „ТОМ-СО" Битола, 
со П.О. Основач на претпријатието е Петровски Томе од Битола, ул. 
Игнат Атанасовски“ бр 37-2/16 

Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070123; 070124; 070125; 
070126; 070127; 070128; 070129; 070130; 070131; 070132; 070140; 070150; 
070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 
070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 110309; 070310; 
070320. , 
Овластувања на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица, 
полни овластувања. Вид и обем на одговорност на субјектот на уписот 
на правниот промет со трети лица, полна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Петровски Томе, директор, со неогра-
ничено овластување, во рамките на запишаните дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1906/91. (1274) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2733/91,'на регистарска влошка бр. 1-3910, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на приватното претпријатие за трговија „ПОП Л АР“ 
Битола, со п.о., ул. „Гаврило Радомир“ бр. 2-а. Основач е Димитар 
Илиевски од Битола, ул. „Гаврило Радомир“ бр. 2-а. 
Дејности: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 
070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 0701^1; 
070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 07М26; 
070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 080111; 080112; 
080114; 080119; 080121; 080122; 080123; 080129; 080190; 080201; 080202; 
110302; 110309; 070310; 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка, со полни овластувања. Претпријатието во прав-
ниот промет за своите обврски одговара со целокупниот свој имот, со 
полна одговорност. 
Директор на претпријатието е Димитар Илиевски, со неограничени 
овластувања, во рамките на запишаните дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2733/91. (1275) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
686ДО1, на регистарска влошка бр. 1-8908-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар истапувањето на основачите и намалувањето на основачкиот 
влог, промената на фирмата и седиштето и промената на лицето овла-
стено за застапување на досегашната фабрика за производство на хар-

тии на амбалажа „СУПЕРИОР" Д.О.О., с. Ајватовци Скопје, се ме-
нува и во иднина ќе гласи: Претпријатие за трговија и производство на 
хартија и амбалажа „СУПЕРИОР", Д.О.О., Скопје, „Езерце“ 2-6. 
Во претпријатието пристапува Љупчо Тодоровски од Скопје на 
12.111.1991 година, а истапуваат Зоран Попов и Анте Георгиевски од 
17.1Х. 1991 година. 
Во надворешно-трговскиот промет се запишува следната дејност-
070310. 
Се брише Анте Георгиевски, директор, а се запишува новиот застапник 
во внатрешно и надворешно трговско- работење Љупчо Тодоровски, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6860/91. (1276) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3057/92, на регистарска влошка бр. 1-18207-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за трговија и услуги „МАРИТАНЕ", Д.О.О., 
експорт-импорт, Скопје, со седиште на ул. „Софиска“ бр. 34. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 
070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 
070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070310; 070320; 080111; 080112; 
090119; 080121; 080122; 080129; 080190; 080201; 080202; 110302; 110303; 
110309; 110909. , 
Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 
Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-1 од 22.11.1992 
година, а основач е Таневска Марија од Скопје. 
Лице овластено за застапување на претпријатието е Таневска Марија, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3057/92. (1277) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2234/ 
91, на регистарска влошка бр. 13437, го запиша во судскиот регистар 
основањето на претпријатие во приватна сопственост за услуги и про-
мет „Вулканизер Љупчо“, Битола, П.О. Основач е Ристовски Љубо. 
Дејности: 070140; 070150; 070230; 070260; 090121; 090160; 090189 
Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување е Ристовски Љубо. 4 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 2234/91. (1322) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
1485/91, на регистарска влошка бр. 1-2946, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на приватното претпријатие за угостителство, трго-
вија на големо и мало „МАГНЕТ4 увоз-извоз, Битола, П.О. Основачи 
се: Љубе Кузмановски и Блага Кузмановска од Битола, ул. „Драгор 
ска" бр. 24. Битола. 
Дејности: 080121; 080122; 080129; 080190; 080201; 070211; 070212; 070213; 
070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 
070230; 070240; 070250; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 
070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 
070140; 070150; 070172; 090121; 090123; 090124; 090129; 090132; 090133; 
090181; 090189; 110309; 060502; 060503; 070310; 070320. , 
Овластување на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица, 
полни овластувања. Вид и обем на одговорноста на обврските на суб-
јектот на уписот во правниот промет со трети лица, полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Љубе Кузма-
новски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола , Срег.бр. 1485/91. (1323) 
I 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
136(У91, на регистарска влошка бр. 1-2891, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на приватното претпријатие за производство, услуги, 
трговија на големо и.мало „АНА-БОНИТО" Битола, п.о., ул. „При-
лепска“ бр. 4/10. Основач е Аница Андоновска од с. Кравари, Битола, 
ул. „С. Поповски“ бр. 67. 
Дејности: 090121; 090123; 090124; 060501; 060502; 070132; 070140; 070230; 
070250; 080190; 080201; 080202; 110309;, 110909; 120190. 
Овластување на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица, 
полни овластувања. Вид и обем на одговорноста на обврските на суб-
јектот на уписот во правниот промет со трети лица, полна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Аница Андоновска. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1360/91. (1324) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1705/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-16564-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието за производство, промет и 
услуги „ИВИЕМ-ИНЖЕНЕРИНГ" увоз-извоз, Д.О.О., Скопје, ул. 
„Љубо Петровиќ“ бр. 43. Скопје. Одлука за основање на претпријати-
ето од 3.11.1992 година. 
Дејности: 012142; 090181; 012321; 012322; 012622; 012623; 012691; 012703; 
070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 
070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 070111; 070112; 070113; 
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070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 
070129; 07013; 070140; 110303; 110309; 050100; 050201; 050202; 050209; 
05030; 110402; 110403; 110404; 110909; 090131, 090132; ,090133; 090139; 
090202; 080201; 080202; 070310; 070320; застапување на странски фирми, 
изведување на инвестициони работи. 
Христов Иван, директор, со неограничена одговорност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1705/92. (1504) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3764/ 
92, на регистарска влошка бр 1-2815-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седшитето на претпријатието за внатрешна и 
надворешна трговија и прои-зводство „Пакотекс" 
извоз-увоз Д.О.О., Скопје, ул. „Никола Карев“ бб го менува седиш-
тето и во иднина ќе биде на ул. „Лазар Танев“ бр. 2. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 3764/92. (1501) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3060/ 
92, на регистарска влошка бр 1-4960-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на претпријатието за трговија на големо и мало 
„ТОГА Л КОМЕРЦ“ извоз-увоз, Ц О , Скопје, ул. „Партизански одре-
ди“ бр. 61-а 
Кон претпријатието пристапува нов основач Звонимир Божиновиќ, со 
Одлука бр 7-92 од 30.1.1992 година 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 3060/92. (1502) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3899/92, на регистарска влошка бр. 1-18714-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на претпријатие во мешовита сопственост 
како Д.О.О, и запишување право на работење во надворешен трговски 
промет на Трговското претпријатие на големо и мало „Центротекстил" 
ДОО Куманово, ул. ,доне Божинов'4 бр. 26, е.д. директор е Стаменко-
виќ Војислав. Основачи: „Центротекстил" ДП експорт-импорт Бео-
град, КИК „Куманово“ и „Киро Фетак“ АД Куманово. 
Дејности: 07011; 07012; 07013; 070132; 070140; 070115; 070220; 070221; 
070222; 070223; 070210; 070211; 070212; 070213; 070214 ; 070219; 070120; 
070121; 070122; 070123; 070127; 070129; 110302; 110303; 110309; 110403; 
110611; 110620; 110901; 110905; 070310; 070320. 
Претпријатието стапува во правниот промет со трети лица во свое име 
и за своја сметка. Претпријатието одговара за своите обврски во прав-
ниот промет со трети лица со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски 
промет е Стаменовиќ Војислав, е.д. директор, без ограничување. 

,Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3899/92. (1311) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 947/ 
91, на регистарска влошка бр. 1-2738, го запиша во судскиот регистар 
приватното претпријатие за трговија на големо и мало и увоз-извоз 
„ПАН-КРИС" Битола, со П.О. Основач на претпријатието е Панде 
Кулевски од Битола, со стан на ул. „Ѓорги Сугарев" бр. 37-6. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124, 
070125 ; 070126; 070127; 070128; 070129; 070130; 070131; 070132; 070140, 
070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 
070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 
070320. 
Овластувањата на субјектот на уписот во правниот промет со трети 
лица е со овластувања. Видот и обемот на одговорноста на субјектот на 
уписот во правниот промет со трети лица е целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Панде Кулевски, директор со неогра-
ничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 947/91 (1312) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 594/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-2183, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на „Битолска трговија“ 
извоз 
-увоз акционерско друштво во мешовита сопственост - Битола, П.О., 
Наум Бабачевски. 
Лице овластено за застапување е Александар Стефановски, е.д. дирек-
тор. 

' Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 594/92. (1313) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 498/ 
92, ја запиша во судскиот регистар Станбената задруга „Сарај'4 Битола, 
ул. „Ружа Делчева“ - 1/12 Битола. Основачи се: Стојановска Фани, 
Стојановски Никола и Андреевска Билјана. 
Дејности: Вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни 
станбени згради и станови, кАќо и деловни простории, доколку истите 
се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат и становите на 
членовите на станбената задруга. 
Организирање за штедење на стан за членовите на задругата. 
Купување на станбени згради и станови како и деловни простории 
доколку истите се предвидени во станбената задруга во која се наоѓа и 
станот на членот на станбената задруга заинтересиран за вршење на 
дејност со личен труд од општествено правни лица за потребите на 
задругата. Набавување на градежен и друг материјал и елементи по-
требни за изградба на станови и деловни простории за своите членови. 
Одржување на станбени згради и станови на станбената задруга. 

Вид и обем на овластување на субјектот на уписот во правниот промет, 
целосно овластување. Вид и обем на одговорноста за обврските на 
субјектот на уписот во правниот промет со трети лица, целосна одго-
ворност. 
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Стојановска 
Фани. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр 498/92 (1314) 

. Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр 313/ 
92, на регистарска влошка бр 1-4387, го запиша во судскиот регистар 
основањето на приватното претпријатие за угостителство, услуги и 
трговија на големо и мало „ВЕПСТЕР", извоз-увоз, Битола, П.О., ул 
„Солунска“ бр 202. Основач е Камчев Љубиша од Битола, лк. 160261 
со стан на ул. „Едвард Кардељ“ - 7/47, Битола. 
Дејности: 090150; 090160; 090171; 090179; 090181; 090183; 090209; 090201; 
110309; 11903; 110303; 080201; 080202; 060501; 060502; 080121; 080129, 
080190, 03003, 013022; 070114; 070121; 070122 , 070123 , 070126; 070127, 
070128; 070129; 070131; 070132;, 070140; 070211; 070212, 070213; 070214; 
070221; 070222; 070224; 070225; 070230; 070240; 070250; и во надвореш-
ниот трговски промет 070310; 070320. 
Средства за работа: основач долг од 2000,00 денари. 
Права и обврски: полни овластувања и одговорности. Ризикот го сноси 
основачот во висина на вложените средства. 
Лице овластено за застапување е директор Камчев Љубица, од Битола, 
со неограничено овластување во рамките на запишаните дејности. 

Од Окружниот стопански.суд во Битола, Срег.бр. 313/92. (1315) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр. 
2882/91, на регистарска влошка бр. 1^040, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на приватното претпријатие за производство, трговија 
на големо и мало, увоз-извоз и услуги „БИЦИ“, Битола, со п.о. Скра-
тен назив: ПП „БИЦИ“ - Битола, со п.о., булевар „1-ви МаЈ" бр. 297 
А, Битола. Основач е Пушкаровски Игор од Битола, со л.к. бр 252054 
издадена од СВР Битола и МБ 1602973410001, булевар „1-ви Мај“ бр. 
297 А, Битола. 
Дејности: 011311; 012142; 012421; 012429; 013021; 013021; 013022; 013050; 
020110; 020120; 020140; 050100; 050302; 070111, 070112; 070114; 070121, 
070122; 070123; 070124; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070211; 
070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 
070226; 070229; 070250; 070316; 070320; 110309; 110402; 060502; 110404; 
Средства за работа: основачки влог 2.000,00 денари. 
Прва и обврски: целосни овластувања и одговорности. Ризикот го 
сноси основачот во висина на вложените средства. 
Лице овластено за застапување е директорот Пушкаровски Игор од 
Битола, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејно-
сти. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 2882/91. (1316) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 256/ 
9, на регистарска влошка бр. 3-47, ја запиша промената на лицето 
овластено за застапување на општинската самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита - Охрид, на лицето Наумовски Ѓорѓи. 
Лице овластено за застапување е Гоце Петревски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр 256/91 (1317) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2917/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-1^441М)-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство, трговија и услуги „Пеликан-
-комерц", Д.О., Скопје, ул. „Злате Михаловски“ бр. 9, Скопје. 
Дејности: 011314; 011315; 011320; 011390; 012201; 012203; 012321; 012322; 
012324; 012130; 012701; 012702; 012703; 012820; 013030; 013041; 013050; 
013099; 013111; 013113; 013121; 013200; 020121; 020140; 070111; 070112; 
070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 
070128; 070129; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 
070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070227 ; 070229; 070230; 
070250; 070260; 070310; 070320; 080121; 080122; 080190. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 2971/92. (1304) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3972/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18015-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар приватното претпријатие ,,Глобал Трејд“, увоз-извоз, трго-
вија на големо и мало, Скопје со П.О., бул. „Јане Сандански“ бр. 108/ 
13. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070126, 
070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214 ; 
070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070227; 070229; 
070230; 070250; 080190, 110302;. 110309; 060602; 080201; 080202; 080119, 

^020302; 050301; 050302, 110402; 110403, 110404; 110902; 110903; 070310, 
070320. 
Основач е Игор Каневче, директор, со целосна одговорност, и неогра-
ничено овластување, во рамките на запишаните дејности. 
Лице овластено за застапување е Игор Каневче, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 3972/92 (1305) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3692/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-10088-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на „ИНТРАДЕ Центар“, друштво 
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за трговија, Д . О . О . Скопје?, ул. „Максим Горки“ 20. Анекс бр. 1 кон 
договорот за основање, од 16. Х11.1991 година, проширена е дејноста на 
друштвото и зголемен е основачкиот влог на едниот основач. 
Нови дејности: 070111; 070112; 1)70113; 070114; 070211; 070212; 070213; и 
070219. 
Основачот СЛОВЕНИЈАЛЕС - Меѓународно претпријатие Љубљана, 
„Дунајска Цеста" 22, го зголемува својот основачки влог за уште 
435.841,00 денари, во вид на предмети. Вкупниот влог на ОВОЈ основачот 
е 475.841,00 денари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 3692/92. (1307) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1612/ 
92, на регистарска влошка бр 1-18525-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основање Претпријатие во приватна сопственост, друштво со 
01раничена одговорност под фирма: Претпријатие за производство и 
промет „УНИ КОНТО“ Д.О.О., увоз-извоз, Скопје, ул. „Џон Кенеди“ 
бр. 27/1-17, СкопЈе. Претпријатието е основано со акт за основање 01/1 
од 12.11.1992 година. Основачи се Анчевски Љупчо и Гетовска Анета 
од Скопје. 
Дејности 110404; 110403; 011232;011311, 011312;011314;011315; 011319; 
011710; 011721; 011722; 011791; 011799; 011832; 011930; 011941; 013500; 
070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123 , 070124; 070126; 
070127; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221, 070222; 070224; 
070225; 070240; 070250; 070260; 010303; 110309; 110909; надворешна 
трговија со прехранбени и непрехранбени производи 070310; 070320, 
како и застапување, посредување и реекспорт во надворешно трговско 
работење, .комисиона продажба и малограничен промет со соседните 
земји- Бугарија, Албанија, Грција, Унгарија, Италија и други. 
Во правниот промет претпријатието истапува во свое име и за своја 
сметка, а за работењето одговара со целокупниот имот и средства. 
Застапник во надворешно трговскиот промет, како и во прометот со 
правни лица во целост, без ограничувања е директорот на претпријати-
ето Гетовска Анета, од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1612/92 (1306) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 225()/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18378-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство, услуги и трговија во вна-
трешниот и надворешниот промет на големо и мало „СМИТ", Д.О.О., 
експорт-импорт Скопје, ул. „Архитект Никола Добровиќ“ бр. 17/1-4, 
Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 19.11.1992 
година, основач е Стојан Миладинов Трајковски од Скопје, со л.к. бр. 
782274 и МБ 0207931450046 издадена од СВР Скопје. 
Дејности: 011941; 011949; 012621; 012622; 012623; 012624; 012691; 012699; 
050301; 050302; 060501, 060502; 060503; 070111; 070112; 070113; 070114; 
070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 
070132; 070140; 070150, 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 
070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070227; 070229; 070230; 070240; 
070250; 070260; 080111; 080112; 080113; 080114; 080119; 080129; 080190; 
080201; 080202; 110303; 110304; 110309^110612; 110620; 110903; 110905; 
110909. Дејности во надворешно-трговскиот промет се: 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, претпријатието одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет е Трајковски Стојан, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег.бр. 2250/92. (1309) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
1079/92, на регистарска влошка бр. 1-18502-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар Претпријатието за инженеринг, производство и трго-
вија на големо и мало „ИВОТЕХНА" Д.О.О. Скопје, ул. „16 Македон-
ска бригада“ бр. 10-2/7. Скопје. Претпријатие во приватна сопственост 

Дејности: 011311; 011314; 011315; 011319; 011320; 011420; 011941; 012622; 
012623; 012699; 01340; 013500; 013909; 060501; 060502; 060503; 070111; 
070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 
070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 07015)0; 070211; 070212; 
070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 
070227; 070229; 070230; 070240; 070250; Ј070260; 080201; 080202; 090121; 
090122; 090123; 090124; 090129; 110404; 110909; 070310 - надворешна 
трговија со прехранбени производи, 070320 - надворешна трговија со 
непрехранбени производи (увоз-извоз на стоки од сите видови на ца-
ринска тарифа, посредување во надворешно-трговскиот промет, заста-
пување на странски фирми, меѓународна шпедиција, привремен увоз, 
компензациони работи, застапувања, продажба на стока на консигна-
циони складишта, лизинг, увоз и извоз на стоки и услуги во малограни-
чен промет со: Албанија, Бугарија, Грција, Австрија, Романија и Унга-
рија). 
Претпријатието работи во свое име и за своја сметка со неограничена 
одговорност 
Лице овластено за застапување во надворешно трговскиот промет е 
Јовица Алексовски, неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1079/92. (1310) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1385/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18296-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието за трговија на големо и мало 

„Ч АР Л И“, Ц.О., експорт-импорт, Скопје, ул. ,Даме Груев“ бр. 5/4-4. 
Претпријатието е основано со акт за основање од 6.П.1992 година, а 
основач е Костовски Златко, од Скопје. 
Дејности: 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 
070250; 070111; 070121; 070113; 070114; 070132; 070211; 070212; 070213; 
110302; 110404; 110909; 110309; 070310; 070320; застапување на странски 
лица, работа на посредување во надворешнотрговскиот промет, реек-
спорт, извоз и увоз на стоки и услуги во малограничниот промет со 
соседните земји на Македонија: Грција, Албанија и Бугарија. 
Во правниот промет претпријатието има неограничено овластување. 
За обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите свои 
средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговското 
работење е Костовски Златко, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1385/92. (1292) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 4461/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18479-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост како 
ДОО, Претпријатие за производство, транспорт и промет „Зимпекс", 
ц.о., Скопје, ул. „Карл Либкнехт" бр. 6/1-6. Претпријатието е осно-
вано со одлука бр. 01/92 од 11.IV. 1992 година од основачот Тодоров 
Зоран. 
Дејности: 011527; 011799; 011949; 011990; 011930; 012909; 012429; 013500; 
013909; 050302; 060501; 060502; 060503; 060601; 060602; 110309; 070111; 
070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 
070127; 070129; 070140; 070132; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214, 
070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 
070240; 070260; 080129; 080190, 080202; 090121; 090122; 090113; дејности 
во надворешно-трговскиот промет се 070310; 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка За настанатите обврски во правниот промет, прет-
пријатието одговара со сите свои средства. 
Директор на фирмата со неограничени овластувања и неограничен рок 
е Тодоров Зоран. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 4461/92. (1297) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
1835/91, на регистарска влошка бр. 1-3197, го запиша во судскиот„реги-
стар основањето на приватно производно, прометно претпријатие 
„МОЈСИЕ“, Охрид, со п.о., ул. „29-ти Ноември“ бр. 38. 
Дејности: 070111; 070112, 070113; 070114; 070121;070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127, 070128; 070129; 070140; 070211; 070212; 070213, 
070214; 070215; 070221, 070222; 070223; 070234; 070225; 070226; 012421; 
012429; 070310;.070320; малограничен промет. 
Овластувања на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица, 
полни овластувања. Г?ид и обем на одговорност во обврските на субјек-
тот на уписот во правниот промет со трети лица, полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Драган Мојсо-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1835/91. (1293) 

Окружнот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр 2345/ 
91, на регистарска влошка бр. 1-3568, го запиша во судскиот регистар 
основањето на приватното прометно претпријатие „ИНТЕРВАЛИ“, 
Охрид, П.О., ул. „Ристо Чадо“ бр. 56 Основач е Мирослав Ставрески 
со одлука за основање од 9.XII 1991 година. 
Дејности: 070111, 070112, 070113; 070114; 070121; 070122,070123; 070124; 
070125; 070126; 070127 , 070128, 070129; 070132; 070140, 070211; 070212, 
070213; 070214; 070215, 070221, 070222; 070223 ; 070224; 070225; 070226; 
070229; 070230; 070250; 070310; 070320; 110309; малограничен промет, 
посредување и застапување во прометот со стоки и услуги. 
Полни овластувања и полна одговорност, Мирослав Ставрески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 2345/91. (1294) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
1382/91, на регистарска влошка бр. 1-2659, Ја запиша во судскиот реги-, 
стар промената на лицето овластено за застапување на „ГРАДСКО 
КАЗИНО ОХРИД“, Мешовито претпријатие, д о.о , п.о.. Охрид. 
Им престанува овластувањето за застапување на претпријатието на 
лицата Јанкуловска Славица и Крстевски Јосиф. 
Лице овластено за застапување на претпријатието е Марковиќ Ми-
омир, директор 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 1382/91. (1295) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4160/92 на регистарска влошка бр. 1-18156-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на претпријатие како друштво со ограничена од-
говорност и упис на право на вршење работи во надворешниот тргов-
скиот промет под фирма: Претпријатие за производство и трговија на 
големо и мало „Валмона-Комерц" д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Срем-
ски фронт“ бр. 38 Претпријатието е основано со акт за основање од 
8.1 V. 1992 година. 

Дејности: 011710, 011741, 011749, 012201, 012202, 012611, 012612, 
012613, 012614, 012615 , 012621, 012622, 012699, 07011, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129. 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
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Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 3083/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-17720-0-0-0 го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запишу-
вање право на вршење на работи во надворешно трговски промет под 
фирма: 
Претпријатие за производство и трговија на големо и мало „Водњан-. 
ка", ДО Скопје, ул. „Калиштец" бр. 12. 
Седиште: ул. „Капиштец" бр. 12 Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 3.111.1992 го-
дина, а основач е Николовска Наталија од Скопје. 

Дејности: 013113, 013114, 020110, 020131, 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. 

Дејности: во надворешно трговскиот промет се: 070310 и 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува за 

своја сметка и во свое име. 
I За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-

јатието одговара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

промет е Николова Наталија, директор, на дретпријатието без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3083/92. (1513) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9654/91 на регистарска влошка бр. 1-14676-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост и 
запишување право на работење во надворешно трговски промет под 
фирма: Трговско услужно претпријатие „Беса“, Д.О., извоз-увоз с. 
Љуботен, Скопје, основач е Исљам Зендели, од с. Љуботен, Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070150, 
070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 
110309, 110909. Во надворешно трговскиот промет: 070310, 070320. 

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

Исљам Зендељи се именува за директор на претпријатието како и 
застапник во надворешно надворешно трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9654/92. (1514) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 
2373/91, на регистарска влошка бр. 1-3592, го запиша во судскиот реги-
стар Претпријатието за хидраулика, пневматика и трговија „ХИДРА-
УЛИКА-КОМЕРЦ", увоз-извоз, с. Косел, Охрид, Д.О. Основач е 
Антонија Апостоловски со акт од 09.XII. 1991 година 
Дејности: 011430;011521; 011527; 011724; 070111; 070112; 070113;070114, 
070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127 ; 07,0128; 070129, 
070131; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221, 
070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250. 
070260; откуп на земјоделски производи, шумски плодови и лековити 
билки, 070310; 070320; малограничен промет; 090121; 090122; 090129, 
110309; 110403; поправка и одржување на дизалицн, градежни машини и 
машини, поправка и одржување хидраулични, пневматични машини, 
уреди и алати. 
Овластувања на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица, 
полни овластувања. Вид и обем на одговорност во обврските на субјек-
тот на уписот во правниот промет спрема трети лица, полна одговор-
ност. 
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Антонија 
Апостоловски. 

Од Окружниотѓстопански суд во Битола, Срег.бр. 2373/91 (1318) 

ч Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 321/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4393, го запиша во судскиот регистар 
основањето на приватното претпријатие за производство, услуги, трго-
вија на големо и мало, увоз-извоз „В и Б - ЛУКС“ Битола, П.О., ул. 
„Пецо Божиновски“ бр. 46/1/10. Основач е Дунговски Владимир. 
Дејности: 080112; 080114; 080119; 080121; 080129; 080190; 080201; 080202; 
110302; 110303; 110309; 110909; 110903; 110905; 060501; 060502; 060803; 
060601; 060602; 012142; 012322; 012429; 090132; 090171; 000003; 110402; 
110403; 110404; 110620; 090209; 070111; 070112; 070113; 070114; 070122; 
070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070131; 070132; 070140; 
070150; 070211; 070213; 070214; 07СЈ219; 070221; 070222; 070224; 070225; 
070226; 070129; 070230; 070240; 070250; 070260; 012321; 020110; 020140; 
050301; 070310; 070320; посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови ца стран-
ски стоки, угостителски услуги, меѓународен транспорт на стоки, уго-
стителски и туристички услуги, меѓународен, транспорт на стоки и пат-
ници, изведување на инвестициони работи во странство и одстапување 
на инвестициони работи на странско лице на Југославија, меѓународна 
шпедиција. 
Овластувања на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица, 
полни овластувања. Вид и обем на одговорноста на обврските на суб-
јектот на уписот во правниот промет со трети лица, полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Дунговски 
Владимир. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.Ор. 321/92 (1320) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр. 
2741/91, на регистарска влошка бр. 1-3918, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на приватно претпријатие за трговија на големо и 
мало и извоз-увоз „КОСТИЛ" Битола, П.О. Основач е Костовски 
Илчо, ул. „Прилепска“ бр. 43/9, Битола. 
Дејности: 070111; 070112; 070113;070114; 070121; 070122; 070123,070124; 
070125; 070126; 07012^; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 
070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 
070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 060501; 060502; 060503. 
Претпријатието во внатрешниот трговски промет ќе го застапува и 
претставува директорот Костовски Илчо, со неограничени овласту-
вања во рамките на запишаните дејности. 
Приватното претпријатие во надворешно трговскиот промет ќе го за-
стапува и претставува директорот Костовски Илчо со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 2741/92 (1321) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 772/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-3174-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиштето на претпријатието, кое се менува од 
досегашната улица на ул. „Народен Фронт“ бр. 27, Скопје. 

Дејности 060501; 060502; 060601; 080201; 080112; 080121; 080190, 
090131, 090133; 011729; 011741; 0701742; 07011743; 011749; 012611; 
012613; 012622; 012810; 012830, 070129; 
Во надворешно-трговски промет, претпријатието се проширува со ца-
рински продавници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 772/92 (1503) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 5375/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-11637-4ММ), го'запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста со надворешна трговија на друш-
твото со ограничена одговорност во општествена сопственост под 
фирма: „ИСКРА КОММЕРЦЕ", Д . О . О . , импорт-експорт, трговија на 
големо и мало, ул. ,,Орце Николов“ бб, Скопје. 

Дејности: 070310 - надворешна трговија со прехранбени произ-
води; 070320 - надворешна трговија со непрехранбени производи; по-
средување на надворешно-трговскиот промет; застапување на странски 
фирми во Република Македонија; малограничен промет со соседните 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 524/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4570, го запиша во судскиот регистар 
основањето на трговско претпријатие „ХЕПИ-КОМЕРЦ" извоз-увоз, 
Битола, П.О., ул. „Коста Абрашевиќ“ бр, 2-а. Основачи се Ристевски 
Љубе, ул. „егрем“ бр. И, Битола, и Крстевски Благоја, ул. „Мукос4' 
бр. 110-а, Битола. 
Дејности: 110903; 011791; 011799; 011749; 090131; 090133; 090181; 050301; 
050302; 060501; 060502; 080129; 080190; 080201; 080202; 090171; 011941; 
011949; 012429; 013121; 013122; 110309; 110909; 090209; 011315; 011190; 
112310; 012321; 012322; 030003; 110402; 110404; 050100; 090202; 110302; 
100300; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124 ; 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 
070211; 070212; 070213; 070214; (У70219; 070221; 070222; 070223; 070224; 
070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320. 
Претпријатието во внатрешниот трговски промет ќе го застапува и 
претставува директорот Ристевски Љубе и заменикот директор Крстев-
ски Благоја, со неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 
Претпријатието во надворешно-трговскиот промет ќе го застапуваат и 
претставуваат директорот Ристевски Љубе и заменикот Благоја 
Крстевски, со неограничени овластувања во рамките на запишаните 
цејности. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 524/92 (1319) 

070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 080190, 090140, 090150, 090189, 
090209,110302, 110303,110304, 110309, 110909,110903. 

Претрпијатието се занимава и со надворешно трговскиот промет 
и тоа: 070310 - надворешна трговија со прехранбени производи: 070320 
- надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица има неограни-
чени овластувања, одговара со целиот свој имот. 

Директорот н^ претпријатието е Димитриевски Ацо, неограни-
чени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4160/92. (1511) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4419/92 на регистарска влошка бр. 1-5639-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар Промената на седиштето и проширувањето на дејноста во 
внатрешниот промет со следните податоци: Досегашното седиште на 
Претпријатието за промет и услуги „Фантастика извоз-увоз Д.О.О. 
Скопје ул. ЈДексион" бб, Козле, се менува и во идина седиштето на 
Претпријатието ќе биде на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 149, 1/15. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 013021. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4419/92. (1512) 
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земји ̂ Албанија, Бугарија, Грција, Романија, Унгарија, Австрија и Ита-
лија. 
Лице овластено за застапување во надворешен трговски премет е Ко-
стески Михајло, е.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 5375/92 (1504) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег.бр. 1425/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4250-0-, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за произ-
водство, трговија и услуги „ПОЛОНА-КОМЕРЦ44, увоз-извоз, П.О., 
ул. „Јордан Стојанов“ бр. 33, Пррбиштип. Основачи се: Маџов Сашо од 
Бања Лука, ул. ,,М.Вишниќа'4 25/14 со л к. бр. 13922/90 и МБ 
1311967151989 и Љубиша Андов од Пробиштип, ул. „Браќа Миладинов-
ци“ бр. 37, лк. бр. 30917 и МБ 1505966494008 од ОВР Пробиштип. 

Дејности: 0110; 01109; 011092; 011099; 0113; 01131; 011315; 0122; 
01220; 012201; 0131; 01312; 013121; 0203; 020302; 0300; 030003; 0605; 
06050; 060501; 060502; 0701; 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 07012; 
070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 
07013; 070131; 070132; 0702; 07021; 070211; 070212^ 070213; 070214; 
070219; 07022; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 
0801; 08019; 080190; 0802; 08020; 080201; 080202; 1103; 11030-услуга во 
областа на прометот; 110309-неспомнати услуги во областа на проме-
тот. Дејности во надворешно-трговскиот промест се: 0703-надворешна 
трговија; 07031; 070310-надворешна трговија со прехранбени произ-
води; 07032; 070320-надворешна трговија со непрехранбени производи. 
Во правниот промет со трети лица, претпријатието настапува во свое 
име и за своја сметка, со неограничени овластувања. За обврските во 
правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со потполна 
одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот про-
мет е Сашо Маџов, од Бања Лука без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег.бр. 1425/92 (1505) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2348/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18344-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост под 
фирма: Производно, услужно, трговско претпријатие „ХАВАНА", 
Д.О.О., Куманово, ул. „Борко Танев“ бр. 11. Претпријатието е осно-
вано со акт за основање, а основач е Илиевска Светлана. 

Дејноста: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 
070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 
070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 
070225; 070226; 070229; 070230; 070260; 110909; 013010; 013021; 013022; 
013030; 060301; 060302; 060303; 013041; 013042; 013043; 013050; 013060; 
013071; 013072; 013073; 013074; 013080; 013091; 013111; 013112; 013113; 
013114; 013119; 013121; 013122; 013200; 070130, 020140; 020302; 012201; 
012321; 012323; 030003; 060505; 060602; 070240; 080201; 090131; 090132; 
090139; 090140; 090150; 090185; 090171, 090201; 090209; 110301; 110309; 
110909; 110302. 
Претпријатието се занимава и со, надворешно-трговски промет. 
07031(Надворешна трговија со прехранбени производи; 070320-надво-
решна трговија со непрехранбени производи; застапување на странски 
фирми и реекспорт; консигнациона продажба, малограничен промет со 
соседните земји Италија, Бугарија, Унгарија, Грција и Австрија. 
Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно-тр-
говскиот промет е Илиевска Светлана, работоводен орган. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 2348/92 (1506) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 52/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4181, го запипи во судскиот регистар 
основањето на приватното Претпријатие „НАЦИОНАЛ-ФУД-НАТУ-
РАЛ" за трговија на големо и мало и увоз-извоз со П.О., ул. „Панде 
Николов“ бр. 7, Битола. 
Дејности: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 
070224; 070225; 070226; 070227; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 
070111; 070112; 070113; 070114; 070140; 070150; 070121; 070Ј22; 070123, 
070124 ; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070310; 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка, со потполни овластувања и одговорности. 
Спасовски Орце, директор, со неограничени овластувања, во рамките 
на запишаните дејности. а 

Од Окружниот стопански суд ва Битола, Срег. бр. 52/92 (1522) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4501/92, на регистарска влошка бр. 1-2462-0-0-О, ро запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Акционерското друштво за 
производство и промет на мелничко - пекарски производи и сточна 
храна „ЖИТО ВАРДАР44, Титов Велес со потполна одговорност, ул. 
„Моша Пијаде“ бр. 2. 
Во внатре шно-трговскиот промет се прошируваат следните дејности: 
020140; 110109; 110301; 110302; 110303; 110304; 110309. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4501/92 (1523) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 338/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-53594Ј-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Трговското туристичко прет-

пријатие „Рио-Турс", увоз-извоз, Д.О., Куманово, ул. ,Драган Стопа-
ревиќ" бр. 67. 
Претпријатието ги проширува следните дејности: 020140; 060601; 
070111; 070112; 070113; 070114; 070122; 070124; 070125; 070126; 070127, 
070128, 070129; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070222; 070225, 
070226; 070229; 090212; 100320; култура; уметност; информации. 
Надворешна трговија: 070310; 070320; реекспорт на стоки; малограни-
чен промет со Грција, Бугарија и Албанија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 338/92 (1524) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1077/91 на регистарска влошка бр. 1-2781 го запиша во судскиот реги-
стар основањето на приватното претпријатие на големо и мало, увоз-
извоз „Ведопром" Охрид, со П.О. 1 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 030003, 110302, 
110303, 110309, 110903, 110909. 

Седиште: ул. „Сирма Војвода44 бр. 44. 
Основач: Данчо Тасевски 
Овластување на субјектот на уписот во правниот промет со трети 

лица. Полни овластувања. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 

промет со трети лица е Дончо Тасевски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1077/91. (1515) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1980/91 на регистарска влошка бр. 1-3287, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Претпријатието за промет со стоки и услуги „Ин-
тус" увоз-извоз-Пештани, Охрид, П.О. 

Седиште: Пештани, Охрид. 
Основач- Ѓорѓи Танески со акт од 28.X. 1991 година. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

07124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 07140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, ,070310, 
070320. 

Малограничен промет, 110309, 110905. 
Овластувања на субјектот на уписот во правниот промет со трети 

лица. Полни овластувања. 
Вид и обем на одговорноста во обврските на субјектот на уписот 

во правниот промет кон трети лица - полна одговорност 
Лице овластено за застапување на субјектот е Ѓорѓи Танески. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1980/91. (1516) 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2301/91 на регистарска влошка бр. 1-3528, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Услужното прометно претпријатие „Цигло44 

Охрид, ПО 
Седиште: ул. „Егејска“ 5-4/3, Охрид. 
Основач: Горѓи Цигловски со одлука за основање од 4.ХП.1991 

година. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124 , 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070215, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070250, 070310,'070320, 060501, 060502, 080112, 
080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110309. 

- малограничен промет. 
- посредување и застапување во прометот со стоки и услуги 

полни овластувања, полна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Ѓорѓи Цигловски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2301/91. (1517) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2026/91 на регистарска влошка бр. 1-580, го запиша во судскиот реги,-
стар проширувањето на дејноста на Акционерското друштво за угости-
телство туризам и трговија во мешовита сопственост „Инекс Горица“, 
Охрид, п.о. со дејностите наведени во прилог образец бр. 3 и тоа: 
080112, 080122, 080129, 020110, 020120, 070128, 070111, 070114, 070123, 
070113 , 070140, 070150. 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 070226, 
070229, 070230, 013021, 013042, 060501, 060502, 060601, 060602, 060301, 
010202, 010309, 100399, 120420, 090202, 050301, 090131, 100310, 100303, 
110680, 110309 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2026/91. (1518) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 65/ 
92 на регистарска влошка бр. 3-1424-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар бришењето на Заедницата за вработување со Ц.О , Кичево, „Бу-
левар на ослободување'4 бр. 11, поради престанок. Републичкиот завод 
ги презема работниците, опремата, нивонтурата и другите работи, ар-
хивата, документацијата, средствата за работа и средствата за фондо-
вите на самоуправните интересни заедници за вработување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 65/92. (1519) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2647/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18171-0^-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за 
внатрешна и надворешна трговија „РО-МА44, ц.о., ул. „Иван Аговски44 

8-1У/53, Скопје. 
Основач на претпријатието е Јуван Маја, лк. бр. 1105070. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 
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070212; 070213; 070214; 070219; 030003; 070221; 070222; 070223; 070224; -
070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320; 
110309. 
Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства, целосна 
одговорност. 
За директор на претпријатието се именува основачот на претпријати-
ето, Јуван Маја. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 2647/92 (1507) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 4653/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-18706-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија и транспорт „АЛ-
МА-МАТОСТ4, експорт-импорт, ДОО, Скопје, ул. „Тодор Чангов“ 
бр. 17/29. Претпријатието е основано со акт за основање од 2.1У.1992 
година, а основачи се Павлевски Стојан и Паунов Тодор. 
Дејности: 060501; 060502; 060503; 060601; 060602; 060609; 070111; 070112; 
070113; 070114 ; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 
070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 
070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070227; 
070229; 070230; 070240; 070250; 070260; И0309;110909. Дејности во над-
ворешно-трговскиот промет. 070310; 070320; застапување; посреду-
вање; реекспорт; консигнација; меѓународна шпедиција; меѓународен 
транспорт на стоки и патници; малофаничен промет со Грција, Буга-
рија и Албанија. 
Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет е Павловски Стојан, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 4653/92 (1509) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 4142/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-4428-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на застапникот на Претпријатието за производ-
ство, промет и услуги „Каип“, извоз-увоз, Д.О.О., с. Кучково, Скопје. 
Се брише досегашниот застапник во внатрешниот трговски промет 
Љубица Блажевска, директор без ограничување, а се запишува Мојсов-
ски Крсто, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 4142/92 (1508) 

Се отвора стечајна постапка против должникот ПП „Филипеон“ 
од Прилеп, но не се спроведува. 

Стечајната постапка против должникот се заклучува. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (1426) 

Се отвора стечајна постапка против должникот ПП „Европа 
Центар“ од Прилеп, но не се спроведува. 

Стечајната постапка против должникот се заклучува. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (1427). 

Се отвора стечајна постапка против должникот ПП „Артемида" 
Прилеп, но не се спроведува. 

Стечајната постапка против должникот се заклучува. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (1428) 

Стечајна постапка против должникот се отвора, но не се спрове-
дува. 

Стечајната постапка против должникот С.З. „Куќа“ Струга се 
заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1429) 

Се отвора стечајна постапка, но не се спроведува. 
Стечајната постапка против должникот 33 „Развој“ Крушево се 

заклучува. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (1430) 

Се отвора стечајна постапка против должникот ПП „Гаф про-
мет“ од Прилеп, но не се спроведува. 

Стечајната постапка против должникот се заклучува. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (1431) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
на овој суд Ст. бр. 798/91 од 13.Х1.1991 година, отвори стечајна по-
стапка на Приватното трговско претпријатие „Јордан Инц" од Скопје. 

За стечаен судија се именува Мирјана Немет судија на овој суд. 
За стечаен управник се определува Сајков Томислав, од Скопје 

ул. „Добромир Хрс“ бр. 8, телефон 215-070. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник, да ги прија-

ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во 2 
примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечај-
ниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на 
пријавените побарувања на доверители на стечајниот должник на 
22.Х.1992 година, во 11,30 часот во соба број 60а, во овој суд. 

Од Општинскиот суд во Скопје. (1419) 

Се отвара стечајна постапка против должникот ТИП „Јесо" од 
Охрид, но не се спроведува. 

Стечајната постапка против должникот се заклучува. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (1422) 

Се отвора стечајна постапка против должникот ПП „Ормонт 
Комерц44 од Прилеп, но не се спроведува. 

Стечајната постапка против должникот се заклучува. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (1423) 

Се отвора стечајна постапка против должникот ПП „Мак Ин-
форм" од Прилеп, но не се спроведува. 

Стечајната постапка против должникот се заклучува. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (1424) 

Се отвора стечајна постапка против должникот 1111 „Зора“ од 
Прилеп, но не се спроведува. 

Стечајната постапка против должникот се заклучува. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (1425) 

Се отвора стечајна постапка против должникот ПП „Кобра про-
мет“ од Прилеп, но не се спроведува. 

Стечајната постапка против должникот се заклучува 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (1432) 

Се отвора стечајна постапка против должникот С.З. „Градеж-
ник“ од Прилеп, но не се спроведува. 

Стечајната постапка против должникот се заклучува. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (1436) 
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