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848. 
Врз основа на член 73, став 1 од Законот за постап-

ките за упис во судскиот регистар („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 18/83 и 17/90), кој со член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија е преземен како републички пропис и член 100 
став 2 од Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ 
бр. 38/93), Владата донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА ШТО 

ВРШАТ СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 
Член 1 

Во Уредбата за упис во судскиот регистар на прет-
пријатија и други правни лица што вршат стопанска 
дејност („Службен лист на СФРЈ" бр. 74/90), кој со член 
5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на 
Република Македонија е преземен како републички 
пропис и („Службен весник на РМ“ бр. 84/92), во по-
главјето VII, називот на точката 1 се менува и гласи: 

,Д. Пријава за упис во судскиот 
регистар на промените извршени 
според Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен 
капитал“ 

Член 2 
Членот 31 се менува и гласи: 
„Со пријавата за упис во судскиот регистар се запи-

шуваат промените што се извршени со примената на 
Законот за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93), 
(во натамошниот текст: ЗТПОК), зависно од начинот 
на спроведената трансформација и тоа: 

1) одлуката за трансформација на општественото 
претпријатие, односно на остатокот на општествениот 
капитал за претпријатијата во мешовита сопственост; 

2) одлуката за организирање на општественото 
претпрЈцатие во акционерско друштво односно друш-
тво со ограничена одговорност; 

3) бројот и датумот на решението на Комисијата на 
Владата за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал; 

4) основниот капитал односно упис на промената на 
основниот капитал; 

5) промените на уписите во врска со .основачите на 
друштвото; 

6) други податоци кои се запишуваат во судскиот 
регистар, ако настанувањето односно промената има 
правно важно дејство, кое се запишува во судскиот ре-
гистар (фирма, седиште, дејност, застапување и др.), 
како и други уписи во врска со трансформацијата на 
сопственоста“. Член 3 

По членот 31 се додаваат 9 нови членови, кои гла-
сат: „Член 31-а 

Кон пријавата за упис во судскиот регистар, прет-
пријатието кое извршило трансформација според 
ЗТПОК приложува: 

1) одлука за трансформација на општественото 
претпријатие, односно за доприватизација на остатокот 
на општествениот капитал за претпријатијата во мешо-
вита сопственост; 

2) одлука за организирање на општественото прет-
пријатие во акционерско друштво, односно друштво со 
ограничена одговорност; 

3) решение на Комисијата на Владата за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал; 

4) статут на акционерското друштво односно на 
друштвото со ограничена одговорност, усвоен на кон-
ститутивното собрание на друштвото; 

5) имотната листа заверена од Агенцијата; 
6) заверена проценка на вредноста на општестве-

ниот капитал во согласност со Методологијата за про-
ценка на вредноста на претпријатијата со општествен 
капитал („Службен весник на РМ“ бр. 74/93); 

7) доказ за пренесување бесплатно издадени акции 
или потврда за удели во износ од 15% од вкупната 
вредност на издадени акции односно удели на Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување (член 19 став 1 од 
Законот за трансформација); 

8) договори за купување на акции склучени меѓу 
Агенцијата и купувачите на акции, односно уписниците 
(изјавите за упис), ако акциите односно уделите ги про-
дава претпријатието; 

9) попис на сопствениците на акциите и влоговите; 
10) одлука за именување на членови на управниот 

одбор, ако заради трансформација на сопственоста се 
избира нов управен одбор; 

11) запишување на приоритетни акции на кои е носи-
тел Агенцијата. Со оглед на начинот на трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал се при-
ложуваат и соодветни договори склучени со Агенцијата 
на Република Македонија за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Член 31-б 
Кон пријавата за упис на членовите на друштвото 

(сопствениците), се приложува и доказ за идентитетот 
на физичкото лице, односно за правното лице доказ за 
упис во соодветниот регистар на правни лица. 

Домашните физички лица својот идентитет го дока-
жуваат на тој начин што во пријавата за упис го наведу-
ваат единствениот матичен број на граѓанинот, а прав-
ните лица го наведуваат единствениот идентификаци-
онен број на правното лице. 

Странските правни лица својот идентитет го дока-
жуваат со заверен превод на изводот од судот односно 
друг службен регистар на правните лица во државата во 
која имаат седиште. 

Странските физички лица го докажуваат идентите-
тот со пасош. 

2. Пријава за упис во судскиот ре-
гистар на трансформација на прет-
пријатие во акционерско друштво 
според ЗТПОК 

Член 31-в 
Со пријавата за упис на трансформацијата на прет-

пријатие во акционерско друштво според ЗТПОК се 
запишуваат следните податоци: 
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1) фирмата и скратениот назив на фирмата, ако во 
статутот е определено друштвото да работи со скратен 
назив; 

2) седиштето (улица, број, место, и пошта); 
3) дејноста, со наведување на соодветната шифра и 

називот на подкласата од стандарди ата класификација 
на дејности, ако претпријатието ја менува или допол-
нува дејноста; 

4) висината на основниот капитал (основната глав-
ница); 

5) лицето овластено за застапување на друштвото, 
матичен број, презиме и име, адреса на живеалиштето; 

6) времетраењето на акционерското друштво, ако е 
основано на определено време. 

Кон пријавата за упис се приложува: 
1) имотна листа заверена од Агенцијата; 
2) статут; 
3) список на имателите на акции; 
4) одлука за лицата овластени за застапување; 
5) одлука за трансформација на општественото 

претпријатие; ' 
6) одлука за организирање на општественото прет-

пријатие во акционерско друштво; 
7) решение на Комисијата на Владата за трансфор-

мација на претпријатијата со општествен капитал; 
8) доказ за пренесување бесплатно издадени акции 

или потврда за удели во износ од 15% од вкупната 
вредност на издадени акции односно удели на Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување. 

3. Пријава за упис во судскиот ре-
гистар на трансформација на прет-
пријатие во друштво со ограничена 
одговорност според ЗТПОК 

Член 31-г 
Со пријавата за упис на трансформираното претпри-

јатие во друштво со ограничена одговорност според 
ЗТПОК, во судскиот регистар се запишуваат следните 
податоци: 

1) фирмата и скратениот назив на фирмата, ако во 
одлуката за организирање е определено друштвото да 
работи со скратен назив; 

2) седштето, (улица, број, место и пошта); 
3) дејноста, со наведување на соодветната шифра и 

називот на подкласата од стандарди ата класификација 
на дејности; 

4) висната на вкупниот основен капитал (основната 
главница) и имателите на удели според нивното учество 
во основната главница; 

5) матичниот број, презимето и името, односно на-
зивот, живеалиштето, односно седиштето, државата во 
која се наоѓа Живеалиштето, односно седиштето на соп-
ствениците на уделите на друштвото; 

^ 6) лицата овластени за застапување на друштвото: 
матичен број, презиме и име, адреса на живеалиштето, 
вид на застапник (на пример: работоводач, директор), 
граници на полномошното за застапување, датум на 
давањето на полномошното; 

7) времетраењето на друштвото, ако е основано на 
определено време. Кон пријавата за упис се приложува: 

1) имотната листа оверена од Агенцијата; 
2) статут; 
3) список на вложувачите; 
4) одлука за лицата овластени за застапување; 
5) одлука за трансформација на општественото 

претпријатие. 
6) одлука за организирање на општественото прет-

пријатие во друштво со ограничена одговорност; 
7) решение на Комисијата на Владата за трансфор-

мација на претпријатијата со општествен капитал. 

4. Пријава за упис во судскиот ре-
гистар на организирање на друштво 
со ограничена одговорност во акци-
онерско друштво и обратно според 
ЗТПОК 

Член 31-д 
Ако во постапката на спроведувањето на трансфор-

мацијата на претпријатие со општествен капитал со-
гласно ЗТПОК, друштвото со ограничена одговорност 
се организира како акционерско друштво, односно ак-
ционерско друштво се организира како друштво со 
ограничена одговорност, кон пријавата за упис на 
трансформацијата се приложува и одлуката со која 
друштвото со ограничена одговорност се организира 
како акционерско друштво, односно акционерското 
друштво се организира како друштво со ограничена 
одговорност. 

5. Пријава за упис во судскиот ре-
гистар на претпријатија во мешо-
вита сопственост кои извршиле при-
ватизација на остатокот на опште-
ствениот капитал според ЗТПОК 

Член 31-ѓ 
Акционерското друштво, односно друштвото со 

ограничена одговорност во мешовита сопственост! во 
судскиот регистар ги запишува податоците кои се утвр-
дени со оваа уредба, како и промените до кои дошло со 
примена на ЗТПОК. 

Кон пријавата за упис од став 1 на овој член задол-
жително се приложува: 

1) решение на Комисијата на Владата за трансфор-
мација на претпријатието со општествен капитал; 

2) одлука за трансформација на остатокот на опште-
ствениот капитал; 

3) висината на вкупниот основен капитал (основната 
главница); 

4) статут на акционерското друштво, односно на 
друштвото со ограничена одговорност, усвоен на со-
брание на друштвото; 

5) заверена проценка на вредноста на општестве-
ниот капитал во согласност со Методологијата за про-
ценка на вредноста на претпријатијата со општествен 
капитал („Службен весник на РМ“ бр. 74/93); 

6) имотна листа заверена од Агенцијата; 
7) договори за купување на акциите, односно удели 

склучени меѓу Агенцијата и купувачите на акции, од-
носно удели, или уписници (изјавите за упис) ако акци-
ите односно уделите ги продава претпријатието; 

8) список на имателите на акции односно удели спо-
ред нивното„ учество во основната главница, со матичен 
број, презиме и име односно назив, живеалиште, од-
носно седиште, држава во која се наоѓа живеалиштето, 
односно седиштето на сопствениците на акциите, од-
носно уделите на друштвото; 

9) лицата овластени за застапување на друштвото: 
матичен број, презиме и име, адреса на живеалиштето, 
вид на застапник (на пример: директор), граници на 
полномоштвата за застапување, датум на давањето на 
полномошно. 

6. Други податоци кои се запишу-
ваат во судскиот регистар, зависно 
од моделот на остварената привати-
зација според ЗТПОК 

Член 31-е 
Во зависност од избраниот модел во одлуката за 

трансформација според кој е извршена приватизација 
на претпријатието во општествена сопственост, од-
носно на до приватизација на остатокот на општестве-
ниот капитал кај претпријатие во мешовита сопстве-
ност, во судскиот регистар се запишуваат и договорот 
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клучен со Агенцијата за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал и купувачите на сред-

ствата односно) договорот кој е склучен во согласност 
:о Агенцијата, а особено: 

1) договоров со лицата кои го преземаат управува-
њето со претпријатието (член 62 став 3 од ЗТПОК); 

2) договорот за закуп на дел од средствата на прет-
пријатието (член 73 став 1 од ЗТПОК); 

3) договорот за дополнително вложување (член 66 
став 1 од ЗТПОК); 
4) договорот за уредување на односите меѓу довери-

телите (член 85 став 2 од,ЗТПОК); 
5) договорот за претворање на побарувањето во 

граен влог (член 68 став 2 од ЗТПОК); 
6) други договори со кои се уредуваат односите во 

врска со основната гл“авница на друштвото и сопствено-
ста на акциите, односно уделите. 

7. Податоци за упис во судскиот 
регистар на престанување на посто-
ење поради трансформација на соп-
ственост со продажба на сите сред-
ства на претпријатието 

Чл ен 31-ж 
Со пријавата за упис на престанување на постоење 

поради трансформација на сопственоста со продажба 
на сите средства на претпријатието покрај другите 
исправи и докази утврдени со оваа уредба се приложува 
и договорот за продажба на сите средства на претприја-
тието склучен помеѓу Аген цијата за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал и купувачите 
на средствата. 

Пријавата од ставот 1 на овој член може да се под-
несе по спроведената постапка за ликвидација на прет-
пријатието, по барање на Агенцијата. 

8. Други податоци кои се запишу-
ваат во судскиот регистар поради 
извршената трансформација според 
ЗТПОК 

Член 31-3 
Со пријава за упис на тра нсформацијата се запишу-

ваат и други податоци кои се задолжителни за правно-
организационата форма во која се трансформира прет-
пријатието, или запишување; на промената на подато-
ците до кои дошло поради промена на правно-организа-
циониот и сопственичкиот облик. 

Со пријавата за упис од ст,авот 1 на овој член треба 
да се приложат и документите според одредбите на оваа 
уредба, кои важат за секоја промена поединечно“. 

Член 4 
До донесување на Правилникот за измена и допол-

нување на обрасците на предл озите за запишување на 
податоци во судскиот регистар и натаму ќе се примену-
ваат одредбите на Правилникот за обрасците и начинот 
на запишување во судскиот регистар („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 22/89, 40/91). 

Правилникот ќе се донесе најдоцна во рок од една 
година од денот на објавувањето на оваа уредба во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Ако во постојните обрасци нема место за запишува-
њата кои се утврдени со измените и дополнувањата на 
оваа уредба, во судскиот регистар овие податоци ќе се 
запишуваат на регистарскиот лист број 1, точка 2 
(други запишувања). 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Бр. 23-1551/1 Претседател на Владата на 
12 јуни 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

849. 
Врз основа на член 2 и 3 од Законот за поттикну-

вање на развојот на земјоделството („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 24/92, 32/92, 83/92 и 78/ 
93), Владата на Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОС НА ПРЕМИЈА НА ПЧЕНИЦА ОД РО-

ДОТ ВО 1995 ГОДИНА 

1. За откупените количини на пченица од родот во 
1995 година произведени во Република Македонија се 
исплатува премија во висина од 20% од откупната цена 
на пченицата. 

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

Број 23-121/2 
19 јуни 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата на 

Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

850. 
Врз основа на член 5 став 4 од Законот за продажоа 

на становите во општествена сопственост („Службен 
весник на РМ“ бр. 36/90 и 62/90) и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕ-

СТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
Во Одлуката за намалување на цената на становите 

во општествена сопственост („Службен весник на РМ“ 
бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 57/93, 67/93, 6/94, 18/94, 36/ 
94, 66/94 и 18/95) во членот 4 зборовите „30 јуни“ се 
заменуваат со зборовите „30 септември 1995 година“. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1639/1 
19 јуни 1995 година 

Скоцје 

Претседател на Владата на д 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски,с.р. 

851. 
Врз основа на член 54 од Законот за Системот на 

просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/85, 18/89 и 38/90) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА ПОКРАЈ РЕ-
ГИОНАЛНИОТ ПАТ Р-603, ДЕЛНИЦА ТЕТОВО-
-ГРАНИЧЕН ПРЕМИН „ЈАЖИНЦЕ“, СТАЦИ-
ОНАЖА НА КМ. 27+95Р-ЛЕВО, НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО 

1. Со оваа одлука се определува локацијата за из-
градба на бензинска пумпа покрај р е г и о н а л н и о т пат 
Р-603, делница Тетово-граничен премин „Јажинце“, 
стационажа на км. 27-950-лево, на КП број,717/3, КО 
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„Рогачево“, во м.в. „Јатанац", со вкупна површина од 
1477м2, на подрачјето на општината Тетово, чиј инве-
ститор ќе биде Претпријатието за занаетчиство и про-
мет на големо и мало „Лика“ од Тетово и се определува 
замјиштето кое му припаѓа на објектот за негова ре-
довна употреба. 

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

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

Бр. 23-1603/1 
19 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

Број 23-1577/1 
19 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

853. 
Врз основа на член 54 од Законот за системот на 

просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/85, 18/89, 38/90 и 62/93) и член 45 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА РУДНИК ЗА КАМЕНОЛОМ ЗА ВА-
РОВНИЧКА ДРОБИНКА НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
„СТАРО СЕЛО“ - ВРАТНИЦА НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО 

1. Со оваа одлука се определува локацијата за из-
градба ,на Рудник за каменолом на варовничка дро-
бицка на локалитетот „Старо Село“ - Вратница, на КП 
број 733, 735,736, 737, 738/1, 738/2, 739, 740, 741, 742, 
743, 744, 746, 747, 748/1 и 748/2, КО „Старо Село“, во 
М.Е. „Табор“, на подрачјето на општината Тетово, чиј 

инвеститор ќе биде ОП ХЕК „Југохром" од Јегуновце -
РЕ ИГЕ „Вратница“ од Вратница и се определува зем-
јиштето кое му припаѓа на објектот за не говата редовна 
употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:1.000, кој не се објавува, а се наоѓа 
во Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

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

Бр. 23-1459/1 
19 јуни 1995 година 

Скопје 

Претсе/дател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

852. 
Врз основа на член 54 од Законот за системот на 

просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на РМ“ број 38/85, 18/89 и 38/90) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА АВТО-СЕРВИС ПОКРАЈ РЕГИ-
ОНАЛНИОТ ПАТ Р-617, ДЕЛНИЦА ОХРИД -
СТРУГА, СТАЦИОНАЖА НА КМ. 1+540-ДЕСНО), 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ОХРИД 

1. Со оваа одлука се определува локацијата за из-
градба на авто-сервис покрај регионалниот пат Р-617, 
делница Охрид - Струга, стационажа на км. 1+540 -
десно, на КП. бр. 732/1, КО „Оровник“, во м.в. „Рибни-
ца“, со вкупна површина од 800 м2, на подрачјето на 
општината Охрид, чиј инвеститор ќе биде Петар Гаџо-
ски од Охрид и се определува земјиштето кое му при-
паѓа на објектот на неговата редовна употреба. 

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

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

854. 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на РМ“, број 5/93), со-
гласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, 
донесена на седницата одржана на 16.06.1995 година, 
Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На ТУТУНСКА БАНКА АД - Скопје и се дава 
одобрение за издавање на д,олгорочни хартии од вред-
ност - четврта емисија на акции во вредност од 
25.400.0р0,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рок и на начинот 
предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува! во сила са денот на донесу-
вањето. 

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

Број 01-32/1 
19 јуни 1995 година 

Скопје 

Претседател на Комисијата, 
проф. д-р Љубе Трпески, с.р. 

855. 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на РМ“, број 5/93), со-
гласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, 
донесена на седницата одржана на 16.06.1995 година, 
Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На КРЕДИТНА БАНКА АД - Битола и се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - шеста еминија на акции, во вредност од 
112.500.000,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рок и на начинот 
предвидени со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

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

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македони/ја“. 

Број 01-33/1 
9 јуни 1995 година 

Скопје 
Претседател на Комисијата, 

проф. д-р Љубе Трпески, с.р. 
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856. 
Врз основа на член 12 став 1 од Законот за трговија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/95 
30/95), министерот за стопанство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ 

ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО 

Член 1 
Со овој правилник се определува распоредот, поче-

токот и завршетокот на работното време во трговијата 
на мало. 

Член 2 
Продажните објекти во кои се врши трговија на 

мало можат да работат секој ден, освен за време на 
празници, од 06,00 до 21,00 часот, а во летниот период 
работното време може да трае до 22,00 часот. 

Член 3 
Продажните објекти во кои се врши трговија на 

мало со прехранбени производи можат да работат секој 
ден од 05,00 до 24,00 часот. 

Продажните објекти (трафики) во кои се врши трго-
вија на мало со дневен печат, цигари, билети за градски 
сообраќај, можат да работат секој ден од 00,00 до 24,00 
часот. 

Продажните објекти - слободните царински продав-
ници можат да работат од 00,00 до 24,00 часот. 

Бензинските станици можат да работат секој ден од 
00,00 до 24,00 часот. 

Продажба на производи од врата до врата може да 
се врши во текот на неделата од понеделник до сабота 
од 09,00 до 18,00 часот. 

Член 4 
Распоредот, почетокот и завршетокот на работното 

време на пазарите на мало на кои се даваат услуги за 
вршење трговија може да трае: од 05,00 до 17,00 часот, 
а во летниот период од 05,00 до 19,00 часот; 

Член 5 
Работното време во продажниот објект се истакнува 

на видно место при влезот на продажниот објект. 
Член 6 

Трговецот кој врши трговија на мало согласно 
одредбите од членовите 2, 3 и 4 на овој правилник, го 
определува работното време во согласност со своите 
деловни интереси, карактеристики на подрачјето и по-
требите на корисниците на услугите. 

Член 7 
Работното време од членовите 2, 3 и 4 од овој пра-

вилник се пријавува на подрачната организациона еди-
ница на Министерството за стопанство најдоцна до 15 
декември во тековната година за наредната година. 

Член 8 
Трговецот кој започнува да врши трговија на мало 

во текот на годината или кој го менува работното време 
во текот на годината, го пријавува работното време на 
продажниот објект на подрачната организациона еди-
ница на Министерството за стопанство 15 дена пред 
почетокот на работењето, односно пред отпочнува-
њето на работењето, по промената на работното вре-
ме. 

Член 9 
Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нува да важи Правилникот за распоредот, почетокот и 
завршетокот на работното време во прометот на стоки 

на мало („Службен весник на Република Македонија4' 
бр. 40/94). 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Министер за стопанство, 
јуни 1995 година Ристо Иванов, с.р. Скопје 

857. ! 

Врз основа на ,член 35 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за премер, катастар и запишу-
вање на правата на недвижностите („Сл. весник на 
СРМ“ бр. 17/91), донесувам 

РЕШЕНИЕ 
За примена на востановениот катастар на недвижно-

стите за катастарската општина Честово - општина 
Валандово. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 
Од денот на применувањето на катастарот на недвиж-
ностите престанува да важи досегашната катастарска 
евиденција на земјиштето за оваа катастарска општина, 
востановена согласно Законот за премер и катастар на 
земјиштето („Сл/весник На СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 10-1614/1 
27 јуни 1995 година Директор, 

Скопје дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с. 

858. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запишу-
вање на правата на недвижностите („Сл. весник на 
СРМ“ бр. 17/91), донесувам 

РЕШЕНИЕ 

За примена на востановениот катастар на недвиЈКно 
стите за катастарската општина град Кавадарци - опш-
тина Кавадарци. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Од денот на применувањето на катастарот на нед-
вижностите престанува да важи досегашната катастар-
ска евиденција на земјиштето з,а оваа катастарска 
општина!, востановена согласно Законот за премер и 

катастар на земјиштето („Сл. весник на СРМ“ бр. 34/72 
и 13/78). 

Бр. 10-1615/1 
27 јуни 1995 година Директору 

Скопје дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р 

859. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување наЗаконот за премер, катастар и запишу-
вање на правата на недвижностите („Сл. весник на 
СРМ“ бр. 17/91), донесувам 

РЕШЕНИЕ 

За примена на востановениот катастар на недвижно-
стите за катастарската општина Брждани - општина 
Кичево. 

Катастарот на недвижностите ќе се Применува од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Од денот на применувањето на катастарот на нед-
вижностите престанува да важи досегашната катастар 
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ска евиденција на земјиштето, за оваа катастарска опш-
тина, востановена согласно Законот за премер и ката-
стар на земјиштето („Сл. весник на СРМ“ бр, 34/72 и 13/ 
78), 

,Бр. 10-1616/1 
27 јуни .1995 година 

Скопје Директор, 
дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Општинскиот суд Скопје I - Скопје објавува дека во 

постапката за утврдување на сопственост на недвиж-
ност по тужбата на тужителот Ружди Љутви од Скопје 
против тужените Рецеп Деда од Скопје и Џеват и Исмет 
Јакубови двајцата сега со непознато место на живеење 
им е назначен привремен застапник. Вредност на спо-
рот 18.000,00 денари. 

За привремен застапник на тужените Џеват и Исмет 
Јакубови е назначен Љупчо Ивановски адвокат од 
Скопје кој ги застапува се додека тие не се појават пред 
судот односно не ополномоштат друго лице да ги заста-
пува. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, ХП.П. бр. 
111/94 (306) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Општинскиот суд во Гостивар е заведен гра-

ѓански спор за надомест на материјална и нематери-
јална штета по тужбата на тужјителите Исајловски Ере-
мија, Исајловски Борче и Исајловска Наташа, сите од 
с. Долна Бањица, гостиварско, против тужениот Емини 
Алисан од татко Хамза, од Гостивар, ул. „Момир Мар-
коски“ бр. 26, а сега во странство со непозната адреса. 
Вредност на спорот 9.900 ДМ. 

На тужениот, му се поставува за привремен застап-
ник Герасим Герасимовски, дипл. правник од Гостивар, 
вработен во Општинскиот суд во Гостивар како стру-
чен с о р а б о т н и к , кој ќе ги застапува неговите интереси 
се; довека тужениот или негов полномошник или за-
стапник не се јават во судот, односно се додека Органот 
за .старателство не му назначи старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 581/95. 
(302) 

Општински СУД во ТЕТОВО 
Пред овој суд води спор за сопственост Берзати Ке-

мал од с. Боговиње против Берзати Сабит и др. од с. 
Боговиње 

Се повикува Берзати Берзати да се јави во судот во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот или да по-
стави свој полномошник. Во спротивно судот по служ-
бена должност ќе му постави привремен старател кој ќе 
го води спорот во негово име и ќе ги штити неговите 
права и интереси; 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2089/94. (305) 

Се повикува Зеќири Амет од Тетово или било кое 
друго лице што нешто знае за Зеќири Амет, да се јават 
во просториите на Општинскиот суд - Тетово во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот во канцеларијата 
12/1 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 402/95. (283) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на Рамадани Џеваир од с. Бозовце, против 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителката Ибраими Саније од с. М. Ре-
чица, против тужениот Ибраим Тефик од с. Г. Речица -
Тетовско, на привремена работа во Швајцарија. 

Се повикува тужениот со непозната адреса, да се 
јави пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена, 
да достави адреса, или да постави свој полномошник. 
Во спротивно, ќе му биде одреден привремен старател 
кој ќе ги штити неговите права и интереси во постап-
ката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 548/95. (285) 

Пред овој суд се води спор за купопродажба по туж-
бата на тужителите Алили Азис и др. од Тетово, про-
тив тужениот Меметовиќ Амди, со непозната адреса во 
Турција, за исполнување на договор. , 

Се повикува Меметовиќ Амди да се јави пред Опш-
тинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот, да достави адреса или постави свој 
полномошник. Во спротивно, судот ќе му одреди при-
времен старател кој ќе ги штити неговите права и инте-
реси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 838/95. (286) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
поради исполнување на договор по тужбата на тужите-
лот Халил Шериф Шерифи од Тетово, ул. „165" бр. 33, 
против тужената Јанковска Вата од Тетово, сега во 
Белград, СР Југославија, со непозната адреса. Вред-
ност на спорот 10.000 денари. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса, се повикува 
во рок од 30 дена да се јави во судот или да одреди свој 
полномошник. Во спротивно, судот ќе и одреди привре-
мен старател преку Центарот за социјална работа -
Тетово, кој ќе ги застапува нејзините интереси се до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 713/95. (287) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
сопственост по тужбата на тужителот Саити Иљаз од с. 
Шишарица, против тужените Саити Рамадан и Јусуф 
Саити, двајцата од с. Шипковица, сега не привремена 
работа во Германија со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот, доста-
ват точна адреса или да одредат полномошник кој ќе ги 
застапува во постапката по предметот во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, 
судот на тужените ќе им постави привремен старател 
преку ЦСР - Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 404/95 од 
14. VI. 1995. (288) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
враќање на долг по тужбата на тужителот Зулфикари 
Дилавер од с. Равен - Гостивар, против тужениот Му-

Рамадани Валентина од Леши-Албанија. Се повикува 
тужената во рок од 15 дена да се јави во судот или 
постави свој полномошник. Во спротивно ќе и се по-
стави привремен старател кој ќе го води спорот се до 
окончувањето. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 649/95. (284) 
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нити Беќир од Тетово, ул. „К. Ј. - Питу“ бр. 105, сега 
на привремена работа во Швајцарија со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави 
точна адреса или одреди полномошник кој ќе го заста-
пува во постапката по овој предмет во рок од 30 дена 
сметано од објавувањето на огласот. По истекот на овој 
рок, судот ќе му постави на тужениот привремен стара-
тел преку ЦСР - Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 444/95 од 
14. VI. 1995. (289) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
сопственост по тужбата на тужителот Мерсими 
Ибраим од с. Гургурница, против тужениот Асани Фета 
од с. Седларево, на привремена работа во Германија. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави 
адреса или одреди полномошник во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок, судот ќе му постави на 
тужениот привремен старател преку ЦСР во Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 834/95 од 
14.VI. 1995 г. (290) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Општинскиот суд во Куманово е поведена по-
стапка за развод на брак по тужбата на тужителот Дра-
гољуб Пешиќ од Куманово, нас. „Карпош“, ул. „8" бр. 
12, против тужената Стојанка Пешиќ, моминско Пет-
ковска, од с. Старо Нагоричане, а сега на привремена 
работа во Австрија со непозната адреса. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса, и се поста-
вува за привремен застапник Јадранка Јовановска, која 
ќе ги застапува интересите на тужената се до окончува-
њето на постапката или до појавување на тужената 
пред судот. 

Од Општинскиот суд во Куманово, I. П. бр. 1002/95. 
(301) 

недвижности, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, малограничен 
промет со соседните земји, реекспорт. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1705/95. (2531) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1838/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-17255-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширување на дејност на Производно-трговското претпри-
јатие „КОДИКОМ" п.о. увоз-извоз Неготино, ул. „Јане Сандански“ бр. 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 060501, 110302, 
110909, а во надворешно-трговскиот промет со: реекспорт, меѓунаро-
ден транспорт на стоки, патници и услуги, меѓународна шпедиција, 
застапување на странски фирми, посредување во надворешно-тргов-
ското работење. 

Од Окружниот стопански суд во (?копје, Срег. бр. 1838/95. (2532) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1522/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-17570-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешен трговски промет на 
Претпријатието за градежништво и услуги „ШАР-КОМ" увоз-извоз 
Д.О.О. с. Џепчиште, Тетово. 

Дејноста се проширува во внатрешен трговски промет со: 013021, 
013022, 013050, 013119,013121, 070150, 090121. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1522/95. (2533) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2107/ 
95, на. регистарска влошка бр. 1-3913-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на име на фирма, промена на седиште и лице на 
Мешовитото претпријатие за производство, промет и услуги „СПУ-
ШТАН“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Железничка“ бр. 35. 

Досегашната фирма и седиште на приватно предузеНе за спољну и 
унутрашну трговину „МИЛКОМ" ул. „Насели Руцка“ бр. 45 11260 
Умка во иднина се менува и ќе гласи: Мешовито претпријатие за произ-
водство, промет и услуга „СУ -ПЛАН“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, 
ул. „Железничка“ бр. 35. 

На ден 9.02.1995 година во претпријатието пристапиле Предузече 
за унут. и спољ. трговс. туриз. и пруж. услуге „ДАБОВИЌ“ и Приватно 
предузеНе за спољ. и унут. трговину „МИЛКОМ", а на истиот ден 
истапило Мешовитото предузече за производњу, промет и услуги 
„ЕКОС". 

Се брише Пејовиќ Милисав, застапник, а се запишува Стефановиќ 
Велимир, е.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2107/95. . (2535) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1614/ 

95, на регистарска влошка бр. 1-40831-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешен и надворепшо-тргов-
ски промет на Трговско- услужното претпријатие на големо и малоо 
„ТА-ГИ“ увоз-извоз Д.О.О. Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 10-6. 

Дејностите во надворешно-трговскиот промет се прошируваат со: 
меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1614/95. (2528) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1777/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-19401-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширување на дејност на Друштвото со ограничена одго-
ворност за производство, трговија и услуги „САМПТЕКС" извоз-увоз 
д.о.о. Скопје, ул. „Шитска" бр. 12-3/15. 

Се проширува дејноста во надворешен промет со: вршење на услуги 
во меѓународниот транспорт на стоки и услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1777/95. (2529) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1160/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-38392гО-0-0, го запиша во судскиот 
регистар истапувањето на основач на Претпријатието за трговија на 
големо и мало „ФОКУС-ТРЕЈД" Д.О.О. Скопје, ул. „Ресенска“ бр. 12/ 
1-4. 

Со одлука од 24.1.1995 година од претпријатието истапува основа-
чот Коле Чадиковски од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1160/95. (2530) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1705/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-58891-0-0--0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на друштво со ограничена одговорност на Прет-
пријатието за производство, трговија и услуги „МАСТЕР - САНТОС" 
експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Палмиро Тојллти" бр. 76-а-2/6. 

Дејности: 012521, 012522, 012523, 012613, 012701, .012810, 013099, 
013121, 013400, 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090121, 090171, 110109, 
110304, 110303, пренос на возила, посредување при купопродажба на 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1136/94 од 16.1.1995 год. е отворена стечајна цосгапка над 
должникот ГО! „МАК КОО" од Скопје, ул. „Васил Главинов“ бр. 3-4/, 
2 . 1 “ _ 

За стечаен судија е одреден Стеван Петанчевски, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Дабески Жарко од Скопје, нас. 
„Скупи“, ул. „6" бр. 23, телефон 310-589. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 25.VII. 1995 година во 9,30 часот, соба број 
154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1055) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 381/95 е отворена стечајна постапка над должникот „АЦ-СКО" 
од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 3. 

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при овој 
суд-

За стечаен управник е одреден Иван Зомбра, ул. „Пекљане" бр. 17 
од Скопје, телефон 310-723. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 10. VII. 1995 година во 10,35 часот, соба број 
83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1060) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1142/94 е отворена стечајна постапка над должникот „Пата 
Пром" од Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 11/3-1. 
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За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Иван Зомбра од Скопје, ул. ,,Пек-
љане“ бр. 17, телефон 310-723. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 10. VII. 1995 година во 10,40 часот, соба број 
83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1061) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1453/94 е отворена стечајна постапка над должникот „АМЦ" од 
Скопје, ул. „Будимпвштанска" бр. 1. 

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

За стечаен управник е одреден Иван Зомбра од Скопје, ул. „Пек-
љане" бр. 17, телефон 310-723. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 10.VII.1995 година во 10,45 часот, соба број 
83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1062) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 345/95 е отворена стечајна постапка над должникот „Слатом" од 
Скопје, ул. „Никола Грчето“ бр. 4/33. 

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

За стечаен управник е одреден Иван Зомбра од Скопје, ул. „Пек-
л,ане" бр. 17, телефон 310-723. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 10.VII. 1995 година во 10,50 часот, соба број 
83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1063) 
1 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 123/95 од 
20.III.1995 година, отвори стечајна постапка против должникот „Цен-
тро Текстил“ - ДОО - Прилеп. 

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. 
За стечаен управител се определува Јован Миленкоски, дипл. еко-

номист од Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 192. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена по објавувањето на 

огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања 
со пријава во два примероци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират своите долгови без одла-
гање. Рочиште за испитување на побарувањата на доверителите се 
закажува на ден 22.VIII.1995 година во 12,00 часот во соба бр. 3 при 
Окружниот стопански суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1047) 

Окружниот стопански суд во Штип, ја заклучи стечајната постапка 
со решенија и тоа: Ст. бр. 133/94 над ППС „Муза“ - Пехчево, Ст. бр. 
121/94 над' ППС „Адриана М“ак", с. Русиново - Берово, Ст. бр. 113/94 
над ППС „Мико 1" - Штип, Ст. бр. 85/94 над ППС „Хермес" - Штип, 
Ст. бр. 1/94 над ПП „Маком", с. Ново Село - Струмица, Ст. бр. 371/93 
над ГШС „Младост Комерц“ - Кочани, поради немање на имот. По 
правосилноста на решенијата наведените претпријатија ќе се бришат од 
судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на 
жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до 
Стопанскиот суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1030) 

Окружниот стопански суд во Штип, ја заклучи стечајната постапка 
со решенијата и тоа: Ст. бр. 255/93 над ППС „Блаж" - Свети Николе, 
Ст. бр. 231/93 над ПТУТ „Титан-пром" - Штип, Ст. бр. 183/93 над ДОО 
„Овче Поле“ - „Агрокомерц" - Штип, поради немање на имот. По 
правосилноста на решенијата наведените претпријатија ќе се бришат од 
судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на 
жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд во 
Стопанскиот суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1057) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ог. бр. 286/95 е отворена стечајна постапка над должникот Т. П. „Бела 
Компани“ од Скопје, ул. „Титоввелешка" бр. 32. 

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

За стечаен управник е одреден Иван Зомвра од Скопје, ул. „Пекља-
не" бр. 17, телефон 310.723. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 

„Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот срвет со 
пријава во два примероци со докази. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1064) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1335/94 од 06.III.1995 год. е отворена стечајна постапка над 
должникот ТП „Елкос Промет“ од Скопје, ул. „Петар Драпшин“ бб. 

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. 

„Пелистерска“ бр. 1-11/7, телефон 251-738. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 30.VI. 1995 година во 8,15 часот, соба 
број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1066) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип, го обја-
вува следното: Со решение Ст. бр. 354/94 од 16. VI. 1995 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДОО „Транспорт со промет“ -
Свети Николе. За стечаен управник се поставува Митко Гонев - Свети 
Николе. 

За стечаен судија се определува Бочварска Зорица, судија на овој 
суд. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријава и 
докази во два примероци. Пријавата да биде таксирана со 600,00 денари 
со приложена уплатница на жиро сметка 41400-840-028-3359 - Репу-
блички буџет - Скопје. За испитување на побарувањата се закажува 
рочиште на ден 14. VII. 1995 година во 10 часот во просториите на судот, 
соба бр. 42. Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат 
своите долгови. 

Огласот е истакнат на судска табла на ден 16. VI. 1995 година. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. (1048) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со решение Ст. бр. 55/95 од 26.V. 1995 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот ПОС за угостителство, туризам и трговија 
„Брегалница“ - Берово. 1 

За стечаен судија е определена Рушка Папарова судија на овој суд. 
За стечаен управник е поставен Петар Цветковски дипломиран 

економист од Пехчево. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на РМ“ со пријава со докази во пб два примероци и вирман-
ска уплатница за платена судска такса во износ од 600,00 денари на 
жиро сметка бр. 41400-840-028-3338 - Републички буџет. 

За испитување на побарувањата се закажува рочиште за 28.IX. 1995 
година во' 9 часот во просториите на судот. 

Се повикуваат должниците без Одлагање да ги исплатат своите 
долгови. 

Овој оглас е истакнат на судската табла на ден 26. V. 1995 година. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. (1069) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 1509/94 од 04.1.1995 година, е отворена стречајна постапка над 
должникот ППГО „Микомо", ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/3/30, Скопје. 

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

За стечаен управник е одреден Србољуб Глигоров, ул. „Париска“ 
бр. 25, телефон 252-353. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 14.^1.1995 година во 8,30 часот, соба 
број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стоипански суд во Скопје. (1019) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 591/94 од 22.V.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот АД „Пролетер“ од Неготино, ул. „Индустриска“ б.б. 

За стечаен судија е одредена Виолета Муратовска - Николовска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Величков Васил од Неготино, ул. 
„Маркава“ бр. 22, телефон 63-158. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагадо. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува за ден 04.1Х.1995 год во 11,00 часот, соба број 
154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1020) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 302/95 од 30. V. 1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „Леон“, Скопје, ул. „Луј Пастер“ бр. 3. 

За стечаен судија е одреден Љупчо Хаџидимов, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одредена Мирјана Димитровска од Скопје, 

ул. „Вангел Тодоровска' бр. 5/8, телефон 416-951. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два приме-
роци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 18.VII. 1995 година во 10,40 часот, соба 
број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1021) 

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст. бр. 968/94 
од 20.V. 1995 год, за ПП „Соколец" од Прилеп, Ст. бр. 38/95 од 
19.IV. 1995. за ПП„Морско око“ од Битола, Ст. бр. 80/95, од 22.V.1995 
год. за ПП „Анка“, с. Ботун, Сг. бр. 89/95 до 24.УЛ995 год. за ПП 
„Цанет" од Охрид, Ст. бр. 200/95 од 25.V. 1995 година, за ПП „Трај-ве" 
од Битола, Сг. бр. 152/95 од 23.V. 1995 год. за ЗСЗ „Жито комерц“ од 
Прилеп и Ст. бр. 215/95 од 17.V.1995 година за ПП „Битолски кошу-
ли“, оверените стечајни постапки се заклучени, а со решенијата Ст. бр. 
437/95 од 05.VI. 1995 година, према ТЕЛ „Дуде комерц“ од Битола, Ст. 
бр, 380/95 од 26.VЛ995 година, према 33 „Комерц“ - Битола, Ст. 353/95 
од 26.V.1995 година према ПТТ „Аир - Илирија" од Струга, Ст. бр. 167/ 
95 од 26.V.1995 година, према П Ш „Убавка“ од Ресен, Ст. бр. 368/95 од 
26.V. 1995 год, према ПП „Домен“, Битола, Ст. бр. 374/95 од 26.V.1995 
год., према ЛП „Калипа)" Демир Хисар, Ст. бр. 362/95 од 26.VЛ995 
год., према ПП „Панаг-993" од Д. Хисар, Ст. бр. 407/95 од 31.V.1995 
год., према ПП „Мегленди“ од с. Мегленци Ст. бр. 344/95 од 31.VЛ995 
год., према ПП „Ламонт" од Охрид, Ст. бр. 490/95 од 31.V.1995 година 
према П „Драљу" од Битола, Ст. бр. 452/95 од 05.VIЛ995 год., према 
ПП „Бебек" од Струга и Ст. бр. 455/95 од 05. V.1995 год. према „Мерко 
комерц“ од Охрид, и со решенија Л. бр. 64/95 од 31.V. 1995 год. према 
„Зизи текс" - Битола, Л. бр. 61/95 од 17.V. 1995 год. према ПП „Мис 
алан“ од Битола, Л. бр. 58/95 од 10.V.1995 год. према СЗ „Биго" од 
Битола, отворените стечајни односно ликвидациона постапки не се 
спроведуваат и се заклучуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1034) 

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната поетика, 
со решенијата и тоа: ХЗг. бр. 458/94 над ПТТ „Ѓоко“ с. Зрновци -
Кочани, Ст. бр. 334/95 над ППС „Звезда“ - Кочани, Ст. бр. 26/95 над 
ПТП „Алис“ - Штип, Ст. бр. 546/94 над ППС „Тргопромет" - Штип, 
Ст. бр. 518/94 над ТППС „Мари“ - Штип и Ст. бр. 494/94 над ППТПС 
„Доминус" - Пробиштип, поради немање на имот. По правосилноста на 
решенијата, горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот 
регистр на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок 
од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот 
суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1025) 

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка 
со решенијата и тоа : Ст. бр. 478/94 над „ГО! Мермер - Компани“, с. 
Добрејци - Струмица, О . бр. 462/94 над ПП „Нако -пром" - с. Боси-
лово- Струмица, Ст. бр. 454/94 над птп „Балкан“, с. Да бил е - Стру-
мица, Ст. бр. 450/94 над ППС „Сафари“ - Струмица, Ст. бр. 422/94 над 
ППС „Деспина“ - Радовиш и Ст. бр. 406/94 над ППС „Елени Рид“ с. 
Габревци - Радовиш, поради немање на имот. По правосилноста на 
решенијата горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот 
регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во 
рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопан-
скиот суд на'Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1026) 

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечјаната поетика со 
решенијата и тоа: Ст. бр. 402/94 над ПП „Бони - Комерц“ - Струмица, 
Ст. бр. 394/94 над ППС „Евро - Струм" - Струмица, Ст. бр. 370/94 над 

ПУТ „Посејдон" - Штип, Ст. бр. 362/94 над ТП „Танида- Комерц“ -
Штип, Ст.бр. 338/94 над ТППС „Махони" - Штип, Ст.бр. 314/94 над ТП 
„Орхидеја" - Штип, поради немање на имот. По правосилноста на 
решенијата, горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот 
регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во 
рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопан-
скиот суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1027) 

Окружниот стопански суд во Штип ги заклучи стечајните постапки 
со решенија и тоа: Ст. бр. 286/94 над ПТП „Кико Комерц“, с. Града-
шорци - Струмица, Ст. бр. 262/94 над ПП „Интернационал“ - Стру-
мица, Ст. 254/94 над ППС „Александар“, с. Муртино - Струмица, Ст. 
бр. 246/94, над. ППС „Џигис" Струмица, Ст. бр. 242/94 над 1ГГ ППС 
„Илинден“ - Радовиш, Ст. бр. 238/94 над. ППТУ „Миком" - Свети 
Николе, поради немање на имот. По правосилноста на решенијата, 
горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на 
претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена 
од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Маке-
донија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1028) 

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка 
со решенија и тоа: Ст. бр. 226/94 над ПТП „Бозо" - Радовиш, Ст. бр. 
214/94 над ТП „Југопромет", с. Г. Црнилиште- Св. Николе, Ст. бр. 211/ 
94 над ППС „Мида“ - с. Зрновци - Кочани, Ст. бр. 201/94 над ПП 
„Биопродукт" - Струмица, Ст. бр. 193/94 над УЛ „Графити“ - Штип, 
Ст. бр. 169/94 над ППС „Табаја" - Свети Николе, поради немање на 
имот. По правосилноста на решенијата, горенаведените претпријатија 
ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите 
имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот 
преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1029) 

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со решението Ст. бр. 130/95 од 17.У.1995 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот Адмс Дијос ДОО „Финала" - Струмица. 
За стечаен судија се определува Бочвароска Зорица, судија на овој суд, 
а за стечаен управник се определува Михајловиќ Љупчо од Струмица. 

Се повикуваат доверителите на стечејниот должник да ги пријават 
побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријава и 
докази во два примероци. Пријавата да биде таксирана со 600,00 ден. со 
приложена уплатница на жиро сметка 414(М)-840.028-3359 - Републички 
буџет - Скопје. За испитување на побарувањата се закажува рочиште 
на ден 12.VII. 1995 година во 9 часот во просториите на судот, соба бр. 
42. Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите 
долгови. 

Огласот е истакнат на судската табла на ден 17.V. 1995 година. 
Од Окружниот стопански суд во Штип. (1032) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 793/94 од 16.1.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Трговско претпријатие експорт - импорт „Егал Компани“ 
од Скопје, ул. „Дижонска“ бр. 4. 

За стечаен судија, е одреден Љубомир Крстевски, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Дабески Жарко од Скопје, населба 
„Скупи“ ул. „62" бр. 23, телефон 310-589. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 25.VII. 1995 год. во 8,10 часот,соба број 
154 пред овој суд. 

Од окружниот стопански суд во Скопје. (1052) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 10/95 од 17.IV.1993 год е отворена стечајна постапка над долж-
никот „Ориент М Комерц“ од Скопје. 

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

За стечаен управник е одреден Владо Спирковски од Скопје. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побаруваа се закажува на ден 25.VII. 1995 година во 8,30 часот, соба 
број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1054) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст, бр. 216/95 од 12.IV.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПП „ТАЛ - КОМЕРЦ“ од Гевгелија, ул. „Момински пат“ 
бб. 

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

За стечаен управник е одреден Варелов Никола - Гевгелија, ул. 
„Браќа Миладиновци“ 20, телефон 093-88-369. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 31.VII. 1995 година во 10,40 часот, соба број 
83 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 313/95 од 
27.IV. 1995 година над ПП „СПАРТАК" Битола отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1070) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 997/94 од 
27.IV. 1995 година над ПП „ВЕКОН С ЕХ - ГМ" Битола отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1071) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 226/95 од 
30.III. 1995 година над ЛП „АГВА КОМЕРЦ“ Прилеп отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1072) 
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Окружниот стопански суд во Битола со решението Ог. бр. 262/95 од 
3. IV. 1995 година над ПТТ „АЛ - ШАР14 Битола отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1073) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 277/95 од 
27.IV. 1995 година над ПП „АМФОРА“ Охрид отвори стечајна постапка 
но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1074) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 235/95 од 
30.Ш. 1995 година над ПП „ГЛОРИЈА" с. Кривогапгтани отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1075) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 229/95 од 
27.111.1995 година над ПП „ВОДО“ Крушево отвори стечајна постапка 
но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1076) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 319/95 од 
27.IV. 1995 година над ПП „ХИМ МЕТ“ Битола отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1077) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 430/95 од 17. V. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ППП „МАЛИНА“ од Неготино ул. „Ацо Аџи Илов“ бр. 60. 

За стечаен судија е одредена Даница Младеновска, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден Симон Христовски од Неготино ул. 
„Маршал Тито“ бр. 51, телефон 63-714. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
6. VII. 1995 година во 10,40 соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1128) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 1497/95 од 29.У.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „РОТА ПРОМ" од Скопје ул. „Бриселска“ 
бр. 12. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Андреева судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Мишков Трајче од Скопје ул. „Ѓоре 

Горевски“ бр. 36-а, телефон 277-089. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 5. VII. 1995 година во 8,45 соба број 154 при 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1129) 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 

Ст. бр. 266/95 од 30.V. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ТУЃ! „ВРАБАЦ" од Скопје ул. „АСНОМ“ бр. 44-1/7. 

За стечаен судија е одредена Лилјана Саздова, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Боро Гашулов од Скопје ул. „Милан 

Мијал Ќовте“ бр. 35-6, телефон 201-918. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите црема стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 18. VII. 1995 година во 11,00 соба број 60 при 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1132) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст. бр. 186/95 од 6.Ш.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ГУЗ „РЕМОНТ“ од Скопје ул. „Јуриј Гагарин" бр. 4/24. 

За стечаен судија е одреден Ордановски Бранко, судија при овој 

За стечаен управник е одреден Гл иго ров Србољуб, ул. „Париска“ 
бр. 2-6 , телефон 252-352. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 4.1Х.1995 година во 8,00 часот соба број 83 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1133) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 322/95 од 
27.IV. 1995 година над ПП „ПУТЕКС", Струга отвори стечајна по-

стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (1078) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 340/95 од 
27.IV. 1995 година над ПП „ПИРИН“, Охрид отвори стечајна постапка 
но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1079) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 259/95 од 
27.IV. 1995 година над ТУП „МК" Охрид отвори стечајна постапка но 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1081) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 211/95 од 
27.Ш.199Ѕ година над ПП „РИКО", Охрид отвори стечајна постапка но 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1082) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 298/95 од 
27.IV. 1995 година над ПП „МАКЕШ ПРОЕКТ“, Охрид отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1084) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 274/95 од 
27.IV. 1995 година над ПП „БПАКИ ПРОМЕТ“, Охрид отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. Од Окружниот стопански суд 
во Битола. (1085) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 271/95 од 
27.IV. 1995 година над ПП „СГЕВИДИ", Охрид отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1086) -

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр' 268/95 од 
27.IV. 1995 година над ПП ,ДИОНИС“, Охрид отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1088) , 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 244/95 од 
27.Ш. 1995 година над ПП „ТУТИ", Охрид отвори стечајна постапка но 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1089) , 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 238/95 од 
27.III.1995 година над ГО! „РОЛЕТАР", Битола отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Б итола. (1090) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 241/95 од 
27.III.1995 година над ПП „КОБАЛТ' , Битола отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1091) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 79/95 од 
27.IV.1995 година над ПП „ЉУБИША“, Охрид отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1092) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 337/95 од 
27.IV.1995 година над ПП „АНС“, Охрид отвори стечајна постапка но 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1093) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 316/95 од 
27.IV.1995 година над ПП „ГОРИ“, с. Кукуречани отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1096) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 325/95 од 
27.IV. 1995 година над ОП „ПРОМЕТ КОМЕРЦ“, Битола отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1097) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 349/95 од 
27.IV. 1995 година над ПП „ФЕЦ", Битола отвори стечајна постапка но 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Б итол а. (1099) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 461/95 
према должникот ПП „ГОРД МЕРИ“, Прилеп отвори стечајна по-
стапка и за стечаен судија го определи Кост Споа, судија во Окружниот 
стопански суд во Битола, а за стечаен управител Спиро Спировски од 
Прилеп ул. „Маршал Тито“ 20/2. 

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

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 4.IX. 1995 
година во 12 часот во Окружниот стопански суд во Битола. 

Огласот е објавен на огласна табла во судот на 15.VI. 1995 година. 
Од Окружниот стопански суд во Битола. (1100) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 346/95 од 
27.^.1995 година над 1Ш „ГАСТРОНОМ“, Охрид отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1101) 
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Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 178/95 од 
12.IV. 1995 година над ПП „СИМОНА“, Охрид отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола , (1102) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 184/95 од 
27.III.1995 година над ПП „ИЛТ-КИНГ", Ресен отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1103) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 106/95 од 
27.II. 1995 година над ЛП „РЕМИ“, Битола отвори стечајна постапка но 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1104) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 175/95 од 
27.IV. 1995 година над ПП „МХВ АКЕСПОРТ", Прилеп отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1105) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 145/95 од 
30.III. 1995 година над ПП „СИЛВИЈА“, Прилеп отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1106) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 121/95 од 
27.II.1995 година над ПП „ПРЕВАЛЕЦ ПРОМ", Д. Хисар отвори сте-
чајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1107)ч 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 118/95 од 
27.IV. 1995 година над ЛП „ШУРБЕ", Д. Хисар отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. . (1108) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 205/95 од 
27.III. 1995 година над ЛП „ЕУРО СИСТЕМ“, Струга отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1110) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 217/95 од 
27.III.1995 година над ПТП „ШТИК“, с. Света отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (П 11) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 310/95 од 
27.IV. 1995 година над ЛП „ЛАМЕЛА“, Битола отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1112) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 331/95 од 
27.IV. 1995 година над УТП „ЦЕНТРО-ТУРС", Прилеп отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1113) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 61/95 од 
27. IV. 1995 година над ПП „ФИЕСТ", Прилеп отвори стечајна постапка 
но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1115) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 280/95 од 
27.IV. 1995 година над ПП „МЕДИСОН", Охрид отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1116) 

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

бр. 134/95 од 6. VI. 1995 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот „ТИК-ПРОМ" ДОО од Кавадарци. 

За ликвцдационен судија е одредена Мирјана Немет судија при овој 
суд. 

За ликвидационен управник е одреден Стојан Ќоќоровски Скопје. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлгање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 10. VII. 1995 година во 10 часот, соба 
број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1130) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 

бр. 248/94 од 8. V. 1995 година заклучена е ликвидационата постапка над 
должникот Претпријатие за производство и промет „Ведас" - Скопје. 

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

Од Окружниот стпански суд во Скопје. (1023) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 170/95 од 14.VI. 1995 година, отвори постапка за редовна ликвида-

ција над Претпријатието за шпедиција и трговија на големо и мало, 
експорт-импорт „Премиер Б.В.Д." ДОО с. Јурумлери, ул. ч514" бр. 3 -
Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, тел. 234-487. Се повикуваат дове-
рителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побару-
вања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два приме-
роци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за 
испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидаци-
ониот должник на 18.VII. 1995 година, во 8.00 часот, во соба број 154, од 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1022) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 166/95 од 12.VI. 1995 година објавува дека отвори постапка за ре-
довна ликвидација над Претпријатието за трговија „ДГС-Прехрана" 
Д.О.О. - Скопје, со седиште на бул. „ЈНА“ бр. 54, Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, тел. 234-487. Се повикуваат дове-
рителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побару-
вања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два приме-
роци со докази. 

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвида-
циониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на 
пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник 
на 14.VII. 1995 година, во 9.00 часот, во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1024) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 143/95 од 06.VI. 1995 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот „Еразмус", ц.о., од Титов Велес, ул. „Самоборска" бр. 6. 

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

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

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува за 28.VII.1995 година, во 9 часот, во соба 
број 83, на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1046) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 119/95 од 26.IV. 1995 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот П.П. „Измир“, с. Студеничани - Скопје. 

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

За ликвидационен управник е одреден Иван Зомбра од Скопје, ул. 
„пекљане". 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 25.VII. 1995 година, во 830 часот, во 
соба број 83, на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1050) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 154/95 од 6.VI. 1995 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот П.П. „Рубиком" од Скопје. 

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

За ликвидационен управник е одреден Иван Зомбра од Скопје, ул. 
„Пекљане". 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 25.VII. 1995 година, во 8,30 часот, во 
соба број 83, на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1053) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 171/95 од 16.VI. 1995 година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот „Автотурист" од Скопје, ул. „Првомајска“ бр. 21. 

За ликвидационен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој 
суд. 

За ликвидационен управник е одреден Србољуб Глигоров, ул. „Па-
риска“. бр. 2 Г. телефон 252-353. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со при-
јава во два примероци и докази. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања се закажува на 27.У11.1995 година, во собра број 83, , 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. ' ' (1065) ; 

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЈ1. бр. 62/95 од 
17.V. 1995 година, над ПП „Дурбин" - Битола, отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1033) 

Окружниот стрпанси суд во Скопје, со решението Л. бр. 140/95 од 
22. V. 1995 година, објаува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Арби" увоз-
извоз Д.О.О, со седиште на ул. „Никола Парапунов" бр. 3/51, со жиро 
сметка 40120-601-71208. За ликвидационен управник се назначува 
Жарко Дабески од Скопје, ул. „Скупи 6" бр. 23, тел. 310-589. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци и докази. Се повикуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 25.УП.1995 година, во 
10,40 часот, во соба бр. 60, во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1051) 

Окружниот стопански суд во Штип, ја заклучи ликвидационата 
постапка со решенијата и тоа: Л. бр. 48/94 над ППС „Орхидеја" -
Радовиш и Л. бр. 15/95 над ППС „Катина - промет“ - Штип, поради 
немање на имот. По правосилноста на решенијата горенаведените 
претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. 
Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето 
на огласот преку овој суд до Стопански суд - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1031) 

Окружниот стопански суд во Штип, ја заклучува ликвидационата 
постапка со решенијата и тоа: Л. бр. 20/94 над ТП „Астримекс" -
Струмица, Л. бр. 28/94 над ПТП „Ју-Комерц" - Штип, Л. бр. 24/94 над 
ПТУ „Бива“ - Струмица, Л. бр. 32/94 над ПТУ ,Дукас“ - Струмица, Л. 
бр. 36/94 над ППС „Херц“ - Штип, Д. бр. 44/94 над ППС ЈМеги-пласт" -
Радовиш, поради немање на имот. По правосилноста на решенијата 
горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на 
претпријатијата. Доверителите имаат право на желба во рок од 15 дена 
од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Маке-
донија - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1056) 
Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл. бр. 8/95 од 

24.II.1995 година над ПП „ИНСПЕК", Битола отвори ликвидационата 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1080) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл. бр. 59/95 од 
20.IV. 1995 година над н и „7-ми Мај“, Битола отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи.; 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1083) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл. бр. 56/95 од! 
20.IV. 1995 година над ПП „ПАРИШ КОМЕРЦ“, Битола отвори ликви-
дациона постапка но не Ја спроведе и }а заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1087) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл. бр. 44/95 од 
30. III .'1995 година над ЗУПП „ГРАНДЕКС", Струга отвори ликвидаци-
она постапка но не ја спроведе и ја заклучи. . 

Од Окружниот стопански суд во Битола. ; (1094) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл. бр. 50/95 од 
28.1 V. 1995 година над ПП „ГЛОБУС“, Битола отвори ликвидациона 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. ; ^ 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1095) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл. бр. 32/95 од 
10.III. 1995 година над ПП „ПЕЧАТ КОМЕРЦ“, Струга отвори ликви-
дациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1109) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 177/95 од 20.VI. 1995 година е отворена ликвидација над Претпрта-
тието „МОДА ТРЕНД“ ул. „Гемиџиска" бр. 12. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величкоски од 
Скопје ул. „Кристе Мисирков“ бр. 9, тел. 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвиаци-
ониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се 
повикуваат должниците на ликвидациониот должник, да ги намират 
долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува 
рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на 
ликвидациониот должник на 25.VII.1995 година во 8,00 часот број 60 
при овој суд. 

ОД Окружниот стопански суд во Скопје. (1134) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните печати и штембили: 
: Округли печат под назив: „Движење за семакедон-

ска акција „МААК“ Скопје“ и печатите на оваа партија 
на сите општински-организации во сите градови на Ма-
кедонија. (2558) 

Тркалезен печат под назив: „Македонска организа-
ција за квалитет и стандардизација (МОКС), Скопје“. 

(2555) 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 423486 издаден од УВР Куманово на име 
Џељадин Ерол с. Карпош ул. „4" бр. 30 Куманово. 

(2566) 
Пасош бр. 458764 издаден од УВР Тетово на име 

Симовска Мирјана ул. „Ѓорче Петров“ бр. 37/6, Те-
тово. (2567) 

Пасош бр. 583628 издаден од УВР Тетово на име 
Симовски Пера ул. „Ѓорче Петров“ бр. 37/6, Тетово. 

(2568) 
Пасош бр. 013209 издаден од Скопје на име Шабани 

Адилраман, Скопје. (2569) 
Пасош бр. 337343 на име Сарику Нафија с. Бого-

виње, Гостивар. - (2570) 
Пасош бр. 052210 издаден од ОВР Ресен на име 

Шемшидоновска Садет с. Козјак, Ресен. (2571) 
Пасош бр. 332127 издаден од ОВР Струга на име 

Речоски Насер с. Д.Белица, Струга. (2573 
Пасош бр. 0121704 издаден од УВР Струмица на 

име Митровиќ Горан ул. „Партизанска бр. 47, Стру-
мица (2575-а) 

Пасош бр, 476408/94 издаден од УВР Скопје на име 
Митко Стефановски, ул. „Славејко Арсов“ бр. 48, 
Скопје. (2575) 

Пасош бр. 445924/94 издаден од УВР Скопје на име 
Менда (домчевска, ул. „Мрежичка“ бр. 19, С к о п ј е ^ ^ 

Пасош бр. 059929 издаден од ГУВР Скопје на име 
Зоран Димитров, ул. „М. Хаџивасилев" бр. 18/2-22, 
Скопје. (2577) 

Пасош бр. 606300/95 издаден од УВР Скопје на им 
Татјана Цветковска ул. „Езерци“ бр. 5-б, Скопје. . 

Пасош бр. 644582/95 издаден од УВР Скопје на име 
Зекирија Ќамили с. Синѓелиќ ул. „11" бр. 4, Скопје. 

(2579) 
Пасош бр. 327912/94 издаден од УВР Скопје на име 

Куртиш Демир, с. Батинци, Скопје. (2580) 
Пасош бр. 604224/95 издаден од УВР Скопје на име 

Мирослав Белковски, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 52-10/5, 
Скопје. (2581) 

Пасош бр. 285912/94 издаден од УВР Скопје на име 
Алексеј Коминек ул. „Џон Кенеди“ бр. 11-III/17, 
Скопје (2582) 

Пасош бр. 285912/94 Издаден од УВР Скопје на име 
Вера Крстевска ул. „Св. Николска“ бр. 26, Скопје. 

и (2583) 
Пасош бр. 125656/93 издаден од УВР Скопје на име 

Михајло Ивановски ул. „Ленинова“ бр. 14-а/6, Скопје 

Пасош бр. 324996/94 издаден од УВР Скопје на цме 
Хоџа Ирфан с. Рашче Скопје. (2585) 

Пасош бр. 451911/94 издаден од УВР Скопје на име 
Трпковски Мирослав бул. „АВНОЈ“ бр. 80-1/5, Скопје^ 

Пасош бр. 208246/94 издаден од УВР Скопје на име 
Јонузи Низамедин ул. „7 албанска бригада“ бр. 67, 
Скопје. (2587) 

Пасош бр. 541645/94 издаден од УВР Скопје на име 
Џемаил Бујар ул. „Перо Тошев“ бр. 34, Скопје. (2588) 

Решение за компензациона работа бр. 18-1693/1-95 
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издадено од Министерството за односи со странство на 
Претпријатието „СУПЕРТРЕЈД" - Скопје. (2589) 

Професионална дозвола на пилот бр. 130/0299 и 
дозвола на спортски падобранец бр. 119/0299 издадени 
од Министерството за сообраќај и врски Дирекција за 
цивилна воздушна пловидба-Скопје на име Борко Дави-
довски, Куманово. (2590) 

Решение бр. 25-865 од 19.V. 1995 година, издадено 
од Министерството за стопанство ПОЕ Чаир Скопје на 
име Лиле Антиќ, Скопје. (2591) 

Решение бр. 18-1900/2-95 од 8ЛП.1995 година, изда-
дено од Министерство за надворешни работи на „ХА-
БИСИТ-МАК“-Скопје. (2592) 

Пасош бр. 0503479 на име Ќимовски Зоран, ул. 
„Стојан Буридан“ бр. И, Т. Велес. (2559-а) 

Пасош бр. 0049195 на име Китевски Гоце, ул. „Наум 
Наумовски Борче“ бр. 38/1, Битола. 

Пасош бр. 0092693 издаден од ОВР.Гостивар на име 
Нуре дини Џељаљ с. Форино, Гостивар. 

Решение бр. 14-15621/2 од 30.ХИ.1992 година изда-
дено од Министерството за односи со странство на Ре-
публика Македонија на Претпријатие за производство, 
инженеринг, трговија и услуги на големо и мало „КО-
РАБ-ДЕК" Д.О.О. Експорт-импорт населба Млаки 
Гостивар. (2554) 

Пасош бр. 336695/94 издаден од УВР Тетово на име 
Орхан Даути, с. Чифлик, Тетово. (2559) 

Пасош бр. 0110838/94 издаден од УВР Куманово на 
име Џемал Фазлии с. Романовце, Куманово. (2560) 

Пасош бр. 0309366/94 издаден од УВР Гостивар на 
име Разие Исмаили с. Чегране, Гостивар. (2561) 

Пасош бр. 268525/94 издаден од УВР Куманово на 
име Бајрам Џемаиљи, с. Черкез, Куманово. (2562) 

Пасош бр. 0069820/93 издаден од УВР Гостивар на 
име Фета Салиу, с. Мало Турчане, Гостивар. (2563) 

Пасош бр. 513326/94 издаден од УВР Тетово на име 
Нада Блажевска, ул. „Г. Делчев“ бр. 233, Тетово. (2564) 

Пасош бр. 0391643/94 издаден од УВР Скопје на 
име Ресулура Бајрами с. Бојане, Скопје. (2565) 

Пасош бр. 534440/94 издаден од УВР Скопје на име 
Ниметула Хисени, ул. „378" бр. 15, Скопје. (2566) 

Пасош бр. 534021/94 издаден од УВР Скопје на име 
Фетах Муарем с. Елово, Скопје. (2567) 

Пасош бр. 444770/94 издаден од УВР Скопје на име 
Младен Бисовски ул. „Хо Ши Мин“ бр. 131-Б, Скопје. 

(2568) 
Пасош бр. 480161/94 издаден од ГУВР Скопје на 

име Миовска Сузана ул. „Петар Ацев“ бр. 14, Скопје. 
(2569) 

Пасош бр. 638197/95 издаден од УВР Скопје на име 
Селатин Јашар ул. „Шуто Оризари“ бр. 7, Скопје. 

(2570) 
Пасош бр. 640351/95 издаден од УВР Скопје на име 

Шефкет Мустафовски, ул. „Дижонска" бр. 13/36, 
Скопје. (2571) 

Пасош бр. 390227/94 издаден од УВР Скопје на име 
Надица Ѓорѓиевска ул. „Никола Русински“ бр. 4-11/15, 
Скопје. (2572) 

Пасош бр. 389409/94 издаден од УВР Скопје на име 
Музафер Сејди ул. „Б. Шабани“ бр. 62, Скопје. (2573) 

Пасош бр. 483310/94 издаден од УВР Скопје на име 
Валентина Донева ул. „Мара Междуречка" бр. 3 А -
Скопје. (2574) 

Пасош бр. 0558797 издаден од УВР Куманово на 
име Јовановски Тихомир ул. „Ајдучка Чешма“ бр. 137, 
Куманово. ^ (2561) 

Пасош бр. 0055051 издаден од УВР Куманово на 
име Лалиќ Драган ул. „Железничка станица“ бр. 2, 
Куманово. (2561) 

Пасош бр. 0344571 издаден од УВР Куманово на 
име Арсовски Здраве, ул. „Иго Тричковиќ бр. 6, Кума-
ново. (2563) 

Пасош бр, 0548737 издаден од УВР Куманово на 
име Ивановски Благоја с. Доброшане бб, Куманово. 

(2564) 
Пасош бр. 0558932 издаден од УВР Куманово на 

име Бојковски Јанко ул. „Ајдучка Чешма“ бр. 139, Ку-
маново. (2565) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(Службен весник на РМ број 38/93), и на основа одлу-
ката за превземање на дејствија за спроведување на 
законот за трансформација во акционерското друштво 
„Мак комерц“ од с. Марена - Кавадарци се објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ 
ПРИЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД АД „МАК КО-

МЕРЦ“ ОД С. МАРЕНА КАВАДАРЦИ 

1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и 
нивните наследници (државјани на Република Македо-
нија) да ги пријават нивните побарувањата од АД „Мак 
комерц“ од с. Марена Кавадарци согласно член 33 и 34 
од Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. 

2. Побарувањата да се достават на образец пропи-
шан од агенцијата согласно член 35 од законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал, 
односно согласно правилникот за формата и содржи-
ната на образецот за барањето за заштита на правата 
на поранешните сопственици и нивните правни наслед-
ници во постапката на трансформацијата на претприја-
тијата со општествен капитал (Службен весник на РМ 
број 3/94) и да се достават до АД „Мак комерц“ с. 
Марена Кавадарци и до агенцијата за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

3. Седиштето на акционерското друштво „Мак ко-
мерц“ е на ул. „Западен булевар“ бб, Кавадарци. 

4. Рок за доставување на побарувањата е 60 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во Службен весник 
на Република Македонија. 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мации на претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
весник на РМ 38/93) РЖ „Скопје - ЦЕР“ ДОО ЦО од 
Скопје објавува 

О Г Л А С 
Пасош бр. 0503479 на име Ќимовски Зоран, У Л ^ О ^ 

„Стојан Буридан“ бр. И Т. Велес. (2559-а) 
Пасош бр. 548504 издаден од УВР Куманово на 

име Пешевски Славчо ул. „Србо Томовиќ бр. 38, Кума-
ново. (2559) 

Пасош бр. 547566 издаден од УВР Куманово на име 
Ѓоргиевски Драги ул. „Карпош“ бр. 45, Куманово. 

(2560) 

СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ГИ НАЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА 

ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. РЖ „Скопје - ЦЕР“ ДОО ЦО - Скопје објавува 
дека е во фаза на трансформација, согласно одредбите 
од Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. ' 
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2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници државјани на Република Маке-
донија да ги пријават побарувањата во рок од 60 дена 
сметано од денот на објавувањето на огласот. 

3. Пријавувањето на побаруваната^ да го вршат на 
образец потпишан од Агенцијата на Република Маке-
донија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал и истовремено да го достават до друш-
твото и Агенцијата. 

4. Седиштето на друштвото е на Ул. 16-та Македон-
ска бригада бр. 18 Скопје. 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“) бр. 38/93, АД „Ф?ОТИР-
КА“ ДЕЛЧЕВО објавува 

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

ВАЊА 

1. АД „Ф?ОТИРКА“ ДЕЛЧЕВО ги повикува пора-
нешните сопственици и нивните правни наследници, 
државјани на Република Македонија да ги пријават сво-
ите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавува-
њето на огласот. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посе-
бен образец од Агенцијата на Република Македонија за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал. 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во 
два примерока од кои едниот до Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал, а другиот до АД „Ф?О-
ТИРКА“ ДЕЛЧЕВО Ул. „Индустриска“ б.б. 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93 Рудници и железарница 
„Скопје - ФИОРД" Д.О.О. Кавадарци, објавува 

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

ВАЊА 

1. Рудници и железарница „Скопје - ФИОРД" 
Д.О.О. Кавадарци објавува дека е во фаза на трансфор-
мација, согласно оодредбите од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници, државјани на Република Ма-
кедонија да ги пријават своите побарувана во рок од 60 
дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. 

3. Пријавувањето на побарувањата да го вршат на 
образец пропишан од Агенцијата на Република Маке-
донија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал и истовремено да го достават до Друш-
твото и Агенцијата. 

4. Седиштето на Друштвото е во комплексот на 
„ФЕНИ“ - Возарци, Кавадарци. 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата за општествен капитал (Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93) Акционерското друштво за 
производство на порцелан и керамички плочки „Порце-
ланка“ од Титов Велес, објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИ-
ЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА НА 

ИМОТ 
1. „Порцеланка“ АД за производство на порцелан и 

керамички плочки - Титов Велес, отпочнува со по-
стапка за трансформацијата на општествениот капитал 
во согласност со одредбите на Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните правни наследници, кои се државјани на Репу-
блика Македонија, доколку имаат да ги пријават своите 
побарувања на имотот во рок од 60 дена, од денот на 
објавувањето на огласот. 

3. Седиштето на АД „Порцеланка“ - Титов Велес, е 
на ул. „Индустриска“ бб - Титов Велес. 

4. Своите побарувања барателите да ги достават до 
АД „Порцеланка“ - Титов Велес и до Агенцијата на 
Република Македонија за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал, на посебен образец 
пропишан од Агенцијата. 

Врз основа на член 33, 34 и 35 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(Сл. весник на РМ бр. 38/93), Претпријатието во мешо-
вита сопственост за произвдство, промет и сервисирање 
„ТЕХНИКА“ АД - Скопје, објавува 

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

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
1. Претпријатието во мешовита сопственост за про-

изводство, промет и сервисирање „ТЕХНИКА“ АД, 
Скопје, ул. „Македонско-Косовска ударна бригада“ бб, 
ја продолжува трансформацијата според Законот за 
трансформација на претпријатија со општествен капи-
тал и ги повикува поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, државјани на Република Македо-
нија да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена 
од денот на објавувањето на огласот. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посе-
бен образец пропишан од Агенцијата џа РМ за транс-
формација на претпријатието со општествен капитал 
кој образец се доставува истовремено до Агенцијата за 
трансформација на РМ и до претпријатието. 
Образец: Барање за заштита на правата на поранеш-
ните сопственици и нивните правни наследници во по-
стапката на трансформацијата на претпријатието со 
општествен капитал (Сл. весник на РМ бр. 3/94). 

3. Седиштетот на претпријатието е на ул. „Македон-
ско-Косовска ударна бригада“ бб Скопје. 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал (Сл. 
весник на РМ бр. 38/93 год.) претпријатието во опште-
ствена сопственост Предилница и Конфекција „СТРУ-
МИЧАНКА“ - Струмица објавува: 

О Г Л А С 
СО КОЈ СЕ УПАТУВА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРА-
НЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ 
ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ПРИ-

ЈАВИ ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 
1. Претпријатието во општествена сопственост Пре-

дилница Конфекција „СТРУМИЧАНКА“ - Струмица 
ги повикува поранешните сопственици и нивните 
правни наследници кои се државјани на Република Ма-
кедонка до колку имаат да ги пријават своите побару-
вања кон претпријатието. 
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2. Седиштето на претпријатието во општествена 
сопственост Предилница и Конфекција „СТРУМИЧ-
АНКА“ - Струмица се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 
56, Струмица. 

3. Пријавата на побарувањето се поднесува на посе-
бен образец - Барање за заштита на правата на пора-
нешните сопственици и нивните правни наследници во 
постапката на трансформацијата на претпријатието со 
општествен капитал (Сл. весник на РМ бр. 3/94). 

4. Барањето се поднесува до претпријатието и до 
Агенцијата на Република Македонија за трансформа-
ција на претпријатието со општествен капитал во рок 
од 60 дена сметано од денот на објавувањето на Огла-
сот. 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ПОД ЗА-
КУП СО ПРАВО НА ОТКУП 

1. ОП „ВЕЛУРФЛОК" - Претпријатие 2 - за произ-
водство на конфекциски производи - Скопје. 

2. Општествена сопственост на' капиталот 100%. 
3. Вредност на средствата што се даваат под закуп 

800.000 г.м. 
4. Вид на средства што се даваат под закуп: граде-

жен објект - погон и машинска опрема. 
5. Број на вработени 121 работници. 

6. Модел на трансформација: Издавање на претпри-
јатието под закуп со право на откуп. 

7. Рок за поднесување на понудите 15 дена од денот 
на објавуваното. 

Увидот во Одлуката за трансформација и Јавниот 
повик како и поблиски информации за условите и начи-
нот на издавано на претпријатието под закуп со право 
на откуп можат да се добијат од Комисијата за транс-
формација или од Директорот на претпријатието, секој 
работен ден од 08,00 часот до 14,00 часот, во простори-
ите на ОП „Велурфлок" - Скопје, ул. „Воин Драшко-
виќ“ бб нас. Хром и на телефон 091/313-884. 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ПОД ЗАКУП 

СО ПРАВО НА ОТКУП 

1. ОП „ВЕЛУРФЛОК" - Претпријатие 5 - Скопје 
2. Општествена сопственост на капиталот 100%. 
3. Вредност на средствата што се даваат под закуп 

204.131 г.м. 
4. Вид на средствата што се даваат под закуп граде-

жен објект - дел од управната зграда. 
5. Број на вработени 3 работници. 
6. Рок за поднесување на понудите 15 дена од денот 

на објавувањето. 

Увидот во одлуката за трансформација и Јавниот 
повик како и поблиски информации за условите и начи-
нот на издавање на претпријатието под закуп со право 
на откуп можат да се добијат од Комисијата за транс-
формација и од Директорот на претпријатието, секој 
работен ден од 08.00 час до 14.00 часот, во просториите 
на ОП „Вслурфлок" - Скопје, ул. „Воин Драшковиќ“ 
бб - нас. Хром и на телефон 091/313-884. 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ПОД ЗАКУП 

СО ПРАВО НА ОТКУП 
1. о п „ВЕЛУРФЛОК" - Претпријатие 4 - Скопје 
2. Општествена сопственост на капиталот 100% 
3. Вредност на средствата што се дава под закуп 

161.229 г.м. 
4. Вид на средствата што се дава Јтод закуп: граде-

жен објект - ресторант и целокупна опрема за кујни и 
ресторани 

5. Број на вработени 2 работници. 
6. Рок за поднесување на понуди 15 дена од денот на 

објавувањето. 
Увид во Одлуката за трансформација и Јавниот по-

вик како и поблиски информации за условите и начинот 
на издавање на претпријатието под закуп со право на 
откуп можат да се добијат од Комисијата за трансфор-
мација и Директорот на претпријатието, секој работен 
ден од 08,00 часот до 14,00 часот, во просториите на ОП 
„Велурфлок" - Скопје, ул. „Воин Драшковиќ“ бб, нас. 
Хром, и на телефон 091/313-884. 

О БЈАВИ 
Врз Основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „ОЧНА ОПТИКА“- СКОПЈЕ 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 21.06.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 
56 во време од 08,00 до 15,00 часот. 

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

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште- ^ 
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. во Н. Теферич -
Струга во време од 6,00 до 14,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А. Д. Цен-
тар за автоматска обработка на податоците - Кава-
дарци 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
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тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со Општествен капитал. 

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

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

наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Борис Кидрич" бб 
во време од 7,00 до 15,00. часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Треска -
Осогово" - Крива Паланка 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа ул. „Маршал Тито“ бр. 3 
во време од 7,00 до 15,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Југоо-
према" - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Даме Груев“ бр. 5 
во време од 7,00 до 15,00. часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Цемпро-
мак" - Гостивар 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал . 

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

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

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ЛОС „Пре-
спа транс“ - Ресен 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 14.6.1995 го-
дина, донесе Решение за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Решението сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Ленинова“ бб Ре-
сен, во време од 7 до 15 часот. 

СОДРЖИНА 
Страна 

848. Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за упис во судскиот регистар на 
претпријатијата и други правни лица што 
вршат стопанска дејност 777 

849. Одлука за износ на премија на пченица од 
родот во 1995 година 779 

850. Одлука за изменување на Одлуката за на-
малување на цената на становите во опш-
тествена сопственост 779 

851. Одлука за определување на локацијата за 
изградба на бензиска пумпаа покрај реги-
оналниот пат Р-603, делница Тетово - гра-
ничен премин ,Јажинце“, стационажа на 
км. 27+950 - лево, на подрачјето на општи-
ната Тетово 779 

852. Одлука за определување на локацијата за 
изградба на авто-сервис покрај регионал-
ниот пат Р-617, делница Охрид - Струга, 
стационажа на км 1+540 - десно, на по-
драчјето на општината Охрид 780 

853. Одлука за определување на локацијата за 
изградба на Рудник за каменолом за варов-
ничка дробицка на локалитетот „Старо Се-
ло“ - Вратница на подрачјето на општи-
ната Тетово 780 

854. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 780 

855. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност. 780 

856. Правилник за определување на работното 
време во трговијата на мало 781 

857. Решение за примена на востановениот ка-
тастар на недвижностите за катастарската 
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