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116. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А СПОР-

ТОТ 

Се прогласува Законот за спортот, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 31 јануари 1996 година. 

Број 08-420/1 Претседател 
31 Јануари 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА СПОРТОТ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува дејноста спорт, условите 

што треба да ги исполнуваат спортските здруженија и 
претпријатијата што вршат дејност спорт, како и јав-
ниот интерес во областа на спортот.. 

Член 2 
Спорт, во смисла на овој закон е дејност која оп-̂  

фаќа: спортски активности на децата и младината, ак-
тивности на спортистите и спортско-рекреативни ак-
тивности на граѓаните. 

Член 3 

Дејноста спорт ја вршат спортските здруженија и 
претпријатијата во областа на спортот. 

Член 4 
Во здруженијата и претпријатијата кои вршат деј-

ност спорт се забранува политичко и верско организи-
рање и дејствување. 

II. ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ СПОРТ 

а) Спортски здруженија 

Член 5 
Заради остварување на потребите за занимавање со 

активности од областа на спортот, граѓаните можат 
слободно и доброволно да се здружуваат и основаат 
спортски здруженија, под услови и на начин утврдени со 
закотн доколку со овој закон не е поинаку определено. 

Член 6 
Спортско здружение во смисла на овој закон е клуб 

или друштво во една спортска гранка. 
Член 7 

Спортско здружение може да врши дејност спорт, 
ако се исполнети следните услови: 

- обезбедени соодветни објекти; 
- има соодветна опрема; 
- обезбеден соодветен стручен кадар и 
- ако има организиран систем на натпревари. 
Условите од алинеите 1,2 и 3 од став 1 на овој член 

не важат за сојузите од член 10 на овој закон. 
Условите од алинеите од 1 до 4 од став 1 на овој 

член, не се однесуваат на Македонскиот олимписки ко-
митет. 

Член 8 
Условите од алинеја 1 на став 1 од член 7 на овој 

закон, ги пропишува Министерството надлежно за ра-
ботите на спортот и физичката култура (во натамош-
ниот текст: Министерството), во согласност со Мини-
стерството надлежно за работите од областа на градеж-
ништвото и урбанизмот. 

Член 9 
Исполнетоста на условите за започнување со работа 

на спортското здружение од член 7 на овој закон ги 
утврдува Министерството. 

Спортското здружение може да започне со вршење 
на дејност спорт, откако Министерството ќе утврди 
дека се исполнети условите, за што ќе донесе решение. 

Против решението од став 2 на овој член може да се 
поднесе жалба до Комисија на Владата на Република 
Македонија. 

Член 10 
Спортските здруженија од различни спортски 

гранки можат да се здружуваат во сојузи. 
Спортските здруженија од иста спортска гранка или 

активност на ниво на општина и град Скопје можат да 
се здружуваат во општински, односно градски сојузи. 

Спортските здруженија од иста спортска гранка на 
ниво на Република, можат да се здружуваат во спортски 
сојузи на Републиката. 

Во една спортска гранка може да се основа само 
еден спортски сојуз на Република Македонија. 

Член 11 
Спортските здруженија и сојузи особено: 

- го поттикнуваат и унапредуваат соодветниот 
спорт, односно спортска гранка и ја реализираат утвр-
дената програма за развој на спортот; 

- ги усогласуваат и координираат програмските ак-
тивности на здруженијата; 

- го организираат и спроведуваат системот на нат-
преварите; 

- се грижат за унапредување на стручната работа и 
усовршување на стручните кадри и 

- извршуваат и други работи и задачи утврдени со 
овој закон, нивните статути и другите акти. 
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Спортските сојузи на Републиката, покрај работите 
од став 1 на овој член, се грижат и за државните репре-
зентации. 

Член 12 
Спортските здруженија и нивните сојузи можат да 

соработуваат и да се зачленуваат во меѓународни орга-
низации и здруженија. 

Во меѓународни организации и здруженија од обла-
ста на спортот можат да се зачленуваат само спортски 
сојузи на Републиката од соодветната спортска гранка. 

б) Македонски олимписки комитет 

Член 13 
Македонскиот олимписки комитет (во натамошниот 

текст: МОК), е спортско здружение во кое може да се 
зачленуваат спортските сојузи на Републиката. 

МОК членува и го претставува македонскиот спорт 
во Меѓународниот олимписки комитет. 

Член 14 
МОК се организира во согласност со начелата на 

олимпиското движење, Олимписка повелба на Меѓуна-
родниот олимписки комитет, интересите на македон-
скиот спорт и овој закон. 

МОК со статут ги уредува внатрешната организа-
ција и начинот на работа, членството и начинот на 
остварувањето на правата и обврските на членовите и 
другите прашања во врска со делокругот утврден во 
член 15 на овој закон. 

Член 15 
МОК особено: 
- учествува во поттикнувањето и помаганото на раз-

војот на спортот во Републиката; 
- учествува во подготвувањето на Програмата за 

развој на спортот од член 19 на овој закон; 
- ги координира активностите на републичките 

спортски сојузи во остварувањето на олимписките про-
грами; 

- го утврдува составот на македонската олимписка 
репрезентација и 

- врши и други работи и задачи утврдени со овој 
закон и со статутот. 

в) Претпријатие што врши дејност спорт 
Член 16 

За вршење на дејност спорт може да се основа прет-
пријатие. Претпријатието може да го основа правно и 
физичко лице. 

Претпријатието од став 1 на овој член може да врши 
тренажен процес, натпревари и спортско рекреативни 
активности на граѓаните. 

Претпријатието може да врши дејност спорт ако ги 
исполнува условите утврдени со член 7 став 1 од овој 
закон. 

Член 17 
Претпријатието може да започне со вршење дејност 

спорт откако Министерството ќе утврди дека се испол-
нети условите за што ќе донесе решение. 

Против решението од став 2 на овој член, може да се 
поднесе жалба до Комисија на Владата на Република 
Македонија. 

III. ЈАВЕН ИНТЕРЕС ВО СПОРТОТ 

Член 18 
Јавен интерес на Република Македонија во спортот 

е: 
- специјални спортски програми со талентирани уче-

ници; 
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- прифатени програми за тренажен процес и натпре-
вари за оспособување на спортистите за постигнување 
на врвни спортски резултати; 

- прифатени спортски програми што ги реализираат 
спортските сојузи на Републиката; 

- прифатени програми на спортски активности на 
студентите; 

- прифатени спортски приредби и манифестации; 
- одржувани и функционирање на постојните и пла-

нирање и изградба на спортски објекти од јавен интерес 
за Републиката и 

- здравствена заштита и пензиско и инвалидско оси-
гурување за врвните спортисти аматери во согласност 
со закон. 

Член 19 
За остварување на работите од член 18 на овој за-

кон, Владата на Република Македонија донесува Про-
грама за развој на спортот. 

Член 20 
Средствата за остварување на Програмата за разво-

јот на спортот се обезбедуваат од Буџетот на Републи-
ката. 

Член 21 
Министерството врз основа на утврдени критери-

уми, врши распределба на средствата по корисници. 
Министерството врши контрола за наменското ко-

ристење на средствата и може да сопре или да бара 
враќање на доделени средства ако утврди дека истите се 
користат ненаменски. 

Член 22 
При Министерството се формира стручно-совето-

давно тело - Совет за спорт од редот на истакнати 
стручни, научни како и други истакнати работници од 
областа на спортот. 

Советот е составен од 11 члена, кои ги именува 
министерот со мандат од четири години. Советот из-
бира претседател од своите редови за време од четири 
години. 

Советот донесува Деловник за својата работа по 
претходно мислење на министерот. 

Член 23 
Советот за спорт: 
- учествува во подготвувањето на Програмата за 

развој на спортот од член 19 на овој закон; 
- дава мислење за критериумите за распределба на 

средствата, мерилата и другите акти што ги донесува 
министерот, и 

- врши и други работи утврдени со овој закон и што 
ќе му ги довери министерот. 

IV. СТРУЧНИ КАДРИ 

Член 24 
Стручни кадри во смисла на овој закон се лица кои 

имаат завршено најмалку VI-1 степен образование во 
областа на спортот, или врвни и квалитетни спортисти 
по претходно совладана соодветна програма за стручно 
оспособување при високообразовна установа од обла-
ста на спортот. 

Член 25 
На стручните кадри во областа на спортот кои го 

водат тренажниот процес и натпреварувањата, здруже-
нијата и претпријатијата должни се да им овозможат 
перманентно стручно да се усовршуваат. 

Програмите за стручно усовршување ги утврдуваат 
и спроведуваат спортските сојузи на Републиката од 
соодветната спортска гранка. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Член 26 
Стручно лице - странец, може да врши дејност до-

колку ги исполнува условите утврдени со овој и со друг 
закон. 

V. УЧЕСНИЦИ ВО СПОРТСКИТЕ АКТИВНОСТИ 

Член 27 
Спортисти - учесници во спортските активности, во 

смисла на овој закон се лица кои земаат учество во: 
- активностите на децата и младината што опфаќаат 

специјални спортски програми; 
- спортски активности на студентите; 
- активности што опфаќаат тренажен процес и нат-

превари за оспособување на спортистите за постигну-
вање на врвни спортски резултати, и 

- спортско-рекреативните активности на граѓаните. 
Член 28 

Спортските активности се извршуваат аматерски и 
професионално. 

Спортистот, кој спортските активности ги врши 
професионално, сите права и обврски од работен однос 
ги остварува при спортското здружение, односно прет-
пријатие - работодавец, на начин утврден со закон и 
колективен договор. 

- Член 29 
На спортистите кои спортската активност ја вршат 

аматерски, може да им се обезбеди бесплатно кори-
стење на објекти, опрема и реквизити, да им се исплаќа 
надомест за изгубена заработувачка, патни и дневни 
трошоци за време на тренажниот процес и натпрева-
рите, како и да им се создаваат други потребни услови 
за постигнување врвни спортски резултати. 

На врвните спортисти кои спортската активност ја 
вршат аматерски, здружението односно претпријати-
ето може да им обезбеди хранарина до висина на про-
сечна месечна плата. 

Спортистите од став 1 на овој член, исто така можат 
да примаат парични и други награди за остварени 
спортски резултати, односно за вршење на спортска 
активност, под услови кои се утврдуваат со акт на здру-
жението, односно претпријатието. 

Член 30 
Министерот што раководи со органот на управата 

надлежен за работите од областа на спортот (во ната-
мошниот текст; министерот, со акт, а по претходно 
прибавено мислење од спортските сојузи на Републи-
ката и МОK, го утврдува статусот и рангот на врвните 
спортисти - аматери и ги уредува правата и обврските 
што ги остваруваат по таа основа. 

Член 31 
Спортското здружение, во кое членува врвниот 

спортист - аматер, склучува договор со работодавецот, 
кај кого спортистот е во работен однос, со кој се утвр-
дуваат правата и обврските на врвниот спортист и на 
спортско здружение во врска со вршењето на тренаж-
ниот процес и натпреварите. 

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и за 
тренерот - аматер на врвниот спортист. 

Отсуството, на врвниот спортист ученик, односно 
студент од настава, заради вршење на тренажен процес 
и натпревари, се уредува во согласност со закон. 

Член 32 
Спортист странец, може да врши спортски активно-

сти, доколку ги исполнува условите утврдени со овој и 
со друг закон. 

VI. ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА 
Член 33 

Лицата кои во спортските здруженија и претпријати-
јата активно се занимаваат со спортска, односно спорт-
ско-рекреативна активност, должни се да се подложат 
на здравствена контрола. 

Здравствената контрола опфаќа здравствен преглед 
пред започнувањето, како и систематски контролни 
прегледи за време на учеството во спортските активно-
сти. 

Бројот на систематските контролни прегледи го 
утврдува спортскиот сојуз на Републиката од соодвет-
ната спортска гранка. 

Член 34 
Здравствената контрола на учесниците во спорт-

ските активности ја врши лекар специјалист по спорт-
ска медицина. 

Во општините во кои нема специјалист по спортска 
медицина, здравствената контрола на спортистите ќе ја 
врши лекар - специјалист по општа медицина или спе-
цијалист по внатрешни болести. 

Член 35 
Здравствената контрола од член 33 на овој закон, 

должни се да ја обезбедат спортските здруженија и 
претприј атиј ата што вршат дејност спорт и учесниците 
во спортско-рекреативните активности. 

Член 36 
Се забранува стручното лице да го присилува спор-

тистот да тренира или учествува на спортски натпре-
вари во времето додека не е способен за тоа заради 
повреда или болест, или кога таквата активност би 
можела да ја влоши неговата здравствена состојба. 

Член 37 
Се забранува спортистите да земаат или на спорти-

стите да им се даваат стимулативни средства, кои се 
забранети и штетни по здравјето. 

Допинг-контролата е составен дел на мерките за 
здравствена контрола на спортистите. 

Член 38 
Поблиски прописи за здравствената контрола, за 

обемот и начинот на организирање на итната медицин-
ска помош и допинг-контролата, донесува Министер-
ството во согласност со Министерството надлежно за 
работа од областа на здравството. 

VII. СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ И 
МАНИФЕСТАЦИИ 

Член 39 
Спортските натпревари и манифестации ги органи-

зираат и реализираат спортските здруженија и спорт-
ските сојузи во соодветната спортска гранка. 

Спортски манифестации можат да организираат и: 
претпријатијата што вршат дејност спорт; други здру-
женија на граѓани; физички и правни лица; установи и 
претпријатија во областа на воспитанието и образова-
нието и угостителството и туризмот, под услови утвр-
дени со овој закон. 

Член 40 
Организаторите на спортските натпревари и мани-

фестации должни се да обезбедат укажување на итна 
медицинска помош за време на одржувањето на натпре-
варите, односно манифестациите. 

Член 41 
Спортско здружение, односно сојуз кој се кандиди-

рал за организирање на врвен меѓународен натпревар 
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во Република Македонија, должно е за тоа да прибави 
согласност од Владата на Република Македонија. 

Врвните меѓународни натпреварувања од став 1 на 
овој член, како и условите за нивно организирање ги 
утврдува министерот со акт. 

VIII. ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ 

Член 42 
Како објекти за спорт, во смисла на овој закон, се 

сметаат уредени површини и објекти кои ги исполну-
ваат условите утврдени со овој и со друг закон. 

Член 43 
При проектирањето и изградбата на објектите за 

спорт од јавен интерес за Републиката, покрај приме-
ната на стандардите, техничките нормативи, урбани-
стичките и други пропишани услови, се применуваат и 
посебни услови што се однесуваат на функционалноста 
и опремувањето на овие објекти. 

Член 44 
Министерството, во согласност со Министерството 

надлежно за работите од областа на градежништвото и 
урбанизмот, со акт ќе ги утврди посебните услови што 
се однесуваат на функционалноста на објектите за 
спорт од член 43 на овој закон. 

Министерството со акт ќе ги утврди посебните 
услови што се однесуваат на опремувањето на објек-
тите за спорт од член 43 на овој закон. 

Член 45 
Начинот на користењето, управувањето и распола-

гањето со објектите за спорт што не се во приватна 
сопственост, се уредува со посебен закон. 

IX. ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОБЛАСТА НА СПОРТОТ 

Член 46 
Заради организирано следење и унапредување на со-

стојбата и развојот на спортот и за водење на долго-
рочна политика во оваа област, се утврдува водење 
евиденција и тоа за: 

- спортските здруженија и нивните сојузи; 
- претпријатијата; 
- спортистите и други членови на спортските здру-

женија; 
- постигнати спортски резултати; 
- стручни кадри; 
- објекти; 
- врвни спортисти; 
- награди и признанија; 
- меѓународна спортска активност; 
- големи меѓународни спортски приредби; 
- научно-истражувачки проекти од областа на спор-

тот; 
- издавачка дејност во областа на спортот и 
- други податоци за потребите на спортот. 
Евиденцијата ја води Министерството. 
Постапката за прибирање на податоците и содржи-

ната на евиденцијата ги утврдува министерот со акт. 

X. НАДЗОР 

Член 47 
Надзор над законитоста во работењето на субјек-

тите во областа на спортот врши Министерството. 
Надзорот од став 1 на овој член непосредно го вршат 

инспектори. 

Член 48 
Инспекторот врши надзор, особено на: 
- постоењето услови за вршење на дејност спорт кај 

спортските здруженија и претпријатијата; 
- остварувањето на програмата што е јавен интерес 

на Републиката; 
- остварувањето на правата на спортистите; 
- остварувањето на правата на спортските здруже-

нија и 
- обезбедувањето и остварувањето на здравствената 

контрола на учесниците во спортските активности, 
како и обезбедувањето на итна медицинска помош од 
организаторот на спортски натпревари и манифеста-
ции. 

Надзорот од став 1 на овој член го опфаќа и надзо-
рот над спроведување на законите што ги регулираат 
односите во областа на спортот, како и на општите 
акти на субјектите што вршат дејност во областа на 
спортот со кои се регулирани правата и обврските на 
учесниците во спортските активности. 

Член 49 
При вршењето на инспекцискиот надзор инспекто-

рот составува записник, а доколку утврди дека е повре-
ден закон, друг пропис или општ акт, донесува решение 
со кое наредува утврдените неправилности и недоста-
тоци да се отстранат во определен рок, но не подолг од 
15 дена. 

Против решението од став 1 на овој член може да се 
изјави жалба во рок од осум дена до Комисија на Вла-
дата на Република Македонија. 

Член 50 
Ако инспекторот при вршењето на надзорот утврди 

дека со повреда на закон или друг пропис е сторен 
прекршок, стопански престап или кривично дело, дол-
жен е без одлагање да поднесе барање за прекршочна 
постапка, односно првава за поведување постапка за 
стопански престап односно кривично дело. 

Член 51 
Субјектите кои вршат дејност спорт, должни се на 

инспекторот да му овозможат вршење на инспекци-
скиот надзор и да му ги дадат сите потребни податоци. 

Субјектите од став 1 на овој член должни се да го 
извршат решението од став 1 на член 49 на овој закон и 
за тоа да го известат инспекторот. 

Во спроведувањето на инспекцискиот надзор се при-
менуваат и одредбите од Законот за општата управна 
постапка и Законот за органите на управата, доколку 
со овој закон не е поинаку утврдено. 

Член 52 
Надзорот над стручната работа во спортот го врши 

Министерството. 
Начинот на вршењето на надзорот од став 1 на овој 

член го пропишува министерот. 
XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 53 
Со парична казна од четири до 20 плати ќе се казни 

за прекршок спортско здружение и претпријатие што 
врши дејност спорт: 

- ако дозволи политичко и верско организирање и 
дејствување (член 4) и 

- ако за вршење на дејноста спорт не обезбеди соод-
ветни објекти, опрема и соодветен стручен кадар (член 
7 алинеи 1,2 и 3). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и 
одговорното лице на спортското здружение и претпри-
јатието со парична казна од една половина до три 
плати. 
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Член 54 
Со парична казна од една петтина до една половина 

плата ќе се казни за прекршок стручното лице кое го 
присилува спортистот да тренира или учествува на 
спортски натпревари во времето додека не е способен 
за тоа заради повреда или болест, или кога таквата 
активност би можела да ја влоши неговата здравствена 
состојба (член 36). 

Член 55 
Со парична казна од една петтина до една плата ќе 

се казни за прекршок лицето кое дава или зема стиму-
лативни средства кои се забранети, или штетни за 
здравјето (член 37 став 1). 

Член 56 
Со парична казна од една до три плати ќе се казни за 

прекршок организатор на спортски натпревари и мани-
фестација: 

- ако не обезбеди укажување на итна медицинска 
помош за време на одржувањето на натпреварите од-
носно манифестациите (член 40). 

Со парична казна од една половина до две плати за 
прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговор-
ното лице на организаторот на спортските натпревари 
и манифестации. 

Член 57 
Со парична казна од една половина до три плати ќе 

се казни за прекршок одговорното лице од спортското 
здружение и претпријатието што врши дејност спорт, 
ако на инспекторот не му овозможи вршење на инспек-
цискиот надзор или не му ги даде сите потребни пода-
тоци, односно ако не го спроведе решението на инспек-
торот (член 51 ставови 1 и 2). 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 58 

Распределбата на средствата по корисници, до доне-
сувањето на Програмата од член 19 на овој закон, ќе се 
остварува во согласност со постојните прописи. 

Член 59 
Акти, утврдени со овој закон, Министерството од-

носно министерот ќе ги донесе најдоцна во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 60 
Постојните спортски здруженија и нивните сојузи, 

МОK и претпријатијата што вршат дејност спорт, 
должни се во рок од шест месеци, од денот на влегува-
њето во сила на овој закон да ги усогласат своите акти 
со одредбите на овој закон. 

Член 61 
Затечените стручни кадри кои немаат соодветен 

степен на образование, должни се во рок од четири 
години од денот на влегувањето во сила на овој закон да 
го оформат образованието согласно со член 24 на овој 
закон, односно да се здобијат со соодветна стручна 
оспособеност. 

Обврската од став 1 на овој член не се однесува на 
стручните кадри во дејноста спорт кои имаат најмалку 
25 години работно искуство во дејноста спорт. 

Член 62 
Постојните организации за физичка култура и прет-

пријатија за физичка култура, што имаат општествен 
капитал, ќе се трансформираат според Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
28/93). 

Член 63 
До донесувањето на посебен закон за користењето, 

управувањето и располагањето со објектите за спорт, 
со објектите што им се дадени на управување, продол-
жуваат да управуваат постојните^ организации за фи-
зичка култура. 

Член 64 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува да 

важи Законот за физичка култура („Службен весник на 
СРМ“ број 35/84 и 11/91). 

Член 65 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

117. 
Врз основа на член 10 од Законот за гаранција на 

Република Македонија за депонираните девизни вло-
гови на граѓаните и за обезбедување средства и начин 
за исплата на депонираните девизни влогови на граѓа-
ните во 1993,1994,1995 и 1996 година („Службен весник 
на РМ“ бр. 31/93, 70/94 и 65/95), Владата на Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИС-
ПЛАТА НА ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА ОД ДЕПОНИ-
РАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Одлуката за начинот и постапката за исплата на 

девизни средста од депонираните девизни влогови на 
граѓаните („Службен весник на РМ“, бр. 37/93, 43/93, 
61/93 и 20/95), во член 1 зборовите: „1993, 1994 и 1995 
година“ се заменуваат со зборовите: „1993,1994,1995 и 
1996 година“, а по алинеја 3 се додава нова алинеја 4 
која гласи: 

- „смртни случаи на државјани на Република Маке-
донија кои се на привремен престој во странство, до 
1.000 ДЕМ“. 

Член 2 

По членот 4 се додава нов член 4-а кој гласи: 

, Член 4-а 
За смртни случаи на државјани на Република Маке-

донија кои се на привремен престој во странство, бан-
ките ги пренесуваат девизните средства на сметка на 
членовите на потесното семејство во странство врз ос-, 
нова на оригинал умреница и превод од истата заверен 
во амбасадата или во претставништвото на Република 
Македонија во земјата во која се на привремен пре-
стој“. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-268/1 
29 јануари 1996 година 

СкопЈе Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с. р. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I - Скопје во постапка по 
предметот XIV П.бр. 1701/95 за развод на брак по туж-
бата на тужителката Вера Кафеџис, од Скопје, против 
тужениот Василиос Кафеџис, со непознато живе-
алиште во Република Грција, на тужениот му опреде-
лува привремен застапник во постапката и тоа се до-
дека тужениот или неговиот полномошник не се поја-
ват пред суд. 

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, XIV П.бр. 
1701/95. (25) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по 
тужбата на тужителот Јоцо Миладиновски од Скопје 
против тужената Николиќ Миладиновска Радиславка 
од Скопје, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената да се јави пред овој суд во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот рок 
да ја достави сегашната точна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во определениот рок од 
30 дена и не ја достави својата адреса ќе д биде одреден 
привремен старател кој ќе ги застапува нејзините инте-
реси пред овој суд до правосилното окончување на по-
стапката. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 216/ 
96. (26) 

По тужбата на тужителката Зуведе Алили, момин-
ско Бекири од Скопје ул. „Ѓорги Поп Христов" бр. 6/6-
10, Скопје, е заведен спор за развод на брак, против 
тужениот Џеладин Авдили сега со непозната адреса во 
Швајцарија. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да ја до-
стави својата точна адреса на која ќе му се испраќаат 
сите писма во текот на оваа постапка, или, да определи 
свој полномошник од редот на адвокатите на град 
Скопје, кој ќе ги застапува неговите интереси во негово 
име и за негова сметка. Доколку тужениот во рокот 
определен од судот не достави точна адреса или не 
определи свој полномошник во оваа постапка, судот ќе 
му определи застапник - старател кој што во негово 
име или за негова сметка ќе ги застапува интересите 
пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, Х.П.бр. 
4074/95. (27) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е про 
цесна постапка за исполнување на договор за купопро-
дажба по тужбата на тужителот Менга Забедин Фети 
од Гостивар, ул. „18 Ноември“ бр. 113, застапував од 
полномошникот Неим Селамни, адвокат од Гостивар, 
против тужените Спахиу Абдулхади Зинми, Спахиу Аб-
дулхадн Сеат и Спахиу Абдулхади Неџат , сите со по-
следно место на живеење во Гостивар, ул. „Гоце Дел-
чев“ бр. 12, сега со непознато престојувалиште. Вред-
ност на спорот 50.000 ДМ. Бидејќи престојувалиштето 
на тужените Спахиу Зинми, Спахиу Сеадин и Спахиу 
Неџати е непознато, за привремен застапник согласно 
член 84 став 2, точка 4 од ЗПП е назначен Фидани 
Шоип, дипломиран правник од с. Добридол, стручен 
соработник при овој суд. Привремениот застапник ќе 
ги застапува тужените во постапката се додека туже-

ните или нивниот полномошник не се појават пред су-
дот односно органот За старателство не ќе го извести 
судот дека назначил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 1170/95. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителот Алити Рауф 
од с. Пршовце, против тужената Алити Гордана од 
Осијек со непозната адреса. 

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави 
адреса, или, да овласти полномошник кој ќе ја заста-
пува во оваа постапка. Во спротивно, по истекот на 
рокот од 30 дена судот преку ЦСР - Тетово ќе д постави 
привремен застапник. 

Од Општински суд во Тетово, П.бр. 1711/95. (28) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
исплата на долг, по тужбата на тужителот Андоновски 
Саша од Скопје, против тужениот Бафтиари Шефит од 
с. Бродец, сега со непозната адреса во Белград. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави 
точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го 
застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 
дена. 

По истекот на овој рок, судот на тужениот ќе му 
постави привремен старател преку Центарот за соци-
јални работи - Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 224/95. (29) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
утврдување на сопственост по тужбата на тужителот 
Адеми Атем од Тетово, ул. „А.Ј.Жулчин" бр. 52, про-
тив тужените Ристовски Василије од Тетово, ул. „Пар-
тизанска“ бр. 52, сега со непозната адреса и Шаќири 
Рецеп од Тетово, ул. „А.Ј.Жулчин" бр. 56, сега со не-
позната адреса. Вредност на спорот 25.000 денари. 

Се повикуваат тужените сега со непозната адреса во 
рок од 30 дена да се јават пред овој суд, ја достават 
нивната сегашна адреса, или, постават свој полномош-
ник. Во спротивно, судот на истите ќе им постави при-
времен старател кој ќе се грижи за нивните права во 
поетиката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 146/96. (33) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани поднесена е 
тужба за развод на брак од тужителкатаМихајлова Ан-
донова Весна од Кочани, ул. „Киро Кикенски" бр. 36 
против тужениот Ацо Андонов од Кочани, ул. „29 Но-
ември“ бр. 88, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во Општинскиот 
суд во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе 
ги штити неговите интереси, во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе му биде 
поставен привремен застапник и тоа лицето Виолета 
Миладинова, стручен соработник при Општинскиот суд 
во Кочани, која ќе ги штити неговите интереси до окон-
чувањето на паостапката. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П.бр. 581/95 (30) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Општинскиот суд во Струмица се води по-
стапка за надомест на штета по тужба на тужителите 
Страхил, Ружа и Мирјана Витанови од Струмица на ул. 
„Јанко Цветанов“ бр. 27/1/9, против тужените Игор 
Трајков од Радовиш на издржување казна затвор во 
Окружниот затвор во Штип, како и против Ѓорѓи Бо-
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гоев, Ераклис Чачаров, Илчо Ципушев и Ангел Мана-
с о в од Радовиш сите на издржување казна затвор во 
КПД „Идризово“ во Скопје, и против тужениот Славчо 
Атанасов од Радовиш, со последна адреса на живеење 
ул. „Партизанска“ бр. 88, сега со непознато место на 
живеење и престојување. 

Се повикува тужениот Славчо Атанасов од Радовиш 
да се јави или да одреди застапник за водење на овој 
спор или достави точна адреса на живеење и престоју-
вање како би се водел непречено овој спор. 

Во спротивно, Општинскиот суд во Струмица ќе му 
одреди привремен застапник за водење на постапката, 
Аксел Сулејманов, стручен соработник во Општин-
скиот суд во Струмица, и ова одредување на привремен 
застапник ќе важи се до моментот кога тужениот 
Славчо Атанасов ќе се јави на судот или појави за 
времетраењето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 814/94. (32) 

СУДСКИ РЕГИСТАР НА ПОЛИТИЧКИТЕ 
ПАРТИИ 

I 

Во Судскиот регистар на политичките партии на 
11.01.1996 година извршено е запишување на промена 
т адресата на политичката партија Партија за демо-
кратски просперитет - Партија за народно единство во 
Македонија - „ПДП-ПНЕ", која сега гласи: 

ул. „Џон Кенеди“ бр. 25/6, локал 12-Скопје 
И 

Од Судскиот регистар на политичките партии на 
30.01.1996 година, поради понатамошно водење во Ре-
гистарот на Министерството за внатрешни работи -
Одделение за внатрешни работи - Гостивар, админи-
стративно се бришани следниве здруженија на граѓани: 

1. ,Демократски форум за заштита на правата и 
слободите на човекот во Македонија“ и 

2. „Друштво на македонско-српско-црногорско при-
јателство ро Македонија“. 

III 
Во Судскиот регистар на политичките партии на ден 

19.12.1995 година ставена е забелешка за потврдување 
на регистрацијата за 1996 год. за политичките партии 
кои докажале дека бројот на членовите не е намален 
под законскиот минимум од 500 членови, а тие се: 

1. Рег. бр. 1 - Народна демократска партија - НДП 
со седиште во Тетово, претседател Иљаз Халими; 

2. Рег. бр. 2 - Социјал-демократска партија-СДПМ, 
со седиште во Скопје, бул. ЈНА“ бр. 54, претседател 
д-р Александар Донев; 

3. Рег. бр. 3-Партија за демократски просперитет-
ПДП, со седиште во Тетово, ул. „Илинденска“ - бб, 
претседател Абдулрахман Али; 

4. Рег, бр. 6 - „Маак" - Конзервативна партија, со 
седиште во Скопје, ул. „Максим Горки“ бр. 18/3, прет-
седател Анте Поповски; 

5. Рег. бр. 7-Македонска народна партија, со се-
диште во Скопје, ул. „НО“ бр. 8 - Стара Чаршија, 
претседател Владимир Стефановски; 

6. Рег. бр. 9-Социјал-демократски сојуз на Македо-
нија, со седиште во Скопје, ул. „Бихачка“ бр. 8, претсе-
дател Бранко Црвенковски; 

7. Рег. 12-Демократска партија на Турците на Маке-
донија, со седиште во Скопје, бул. „Крсте Мисирков“ 
бр. 67, претседател Ердоган Сарач; 

8. Рег. бр. 14-ВМРО-Демократска партија за маке-
донско национално единство, со седиште во Скопје, ул. 
„Петар Драпшин“ бр. 36, претседател Љупчо Георгиев-
ски; 

9. Рег. бр. 15-Работничка партија, со седиште во 
Скопје, ул. „Востаничка“ бр. 59/111-3, претседател 
Крсте .Танковски; 

10. Рег. бр. 16-Партија за целосна еманципација на 
Ромите од Македонија, со седиште во Скопје, КУД 
„Пралипе“-нас. „Шуто Оризари“, претседател Фаик 
Абди; 

11. Рег. бр. ^-Социјалистичка партија на Македо-
нија, со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 17, 
претседател пок. Киро Поповски; 

12. Рег. бр. 20-Либерална партија на Македонија со 
седиште во Скопје, ул. „Илинденска“ - бб, блок 12, 
претседател Стојан Андов; 

13. Рег. бр. 25-ВМРО-Демократска партија, со се-
диште во Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 16/3-24, 
претседател Владимир Голубовски; 

14. Рег. бр. 34-Граѓанско-либерална партија јна Ма-
кедонија, со седиште во Скопје, ул. „В. ќучуковски“ 
бр. 5/2-11, претседател Борис Гегај; 

15. Рег. бр. 36-Партија за демократска акција-
Исламски пат, со седиште во Тетово, ул. „К.Ј. Питу“ 
бр. 75, претседател Ќенан Мазлими; 

16. Рег. бр. 39-Партија за демократско движење на 
Египќаните во Македонија - „П.Д.Д.Е.М.", со седиште 
во Струга, ул. „Солунска“ бр. 3, претседател Синан 
Насер; 

17. Рег. бр. 40-Демократска прогресивна партија на 
Ромите од Македонија, со седиште во Скопје, ул. „Ва-
шингтонска“ - бб, претседател Ариф Бекир; 

18. Рег. бр. 41-Демократска партија на Србите во 
Македонија, со седиште во Македонија, ул. „27 Март“ 
бр. 11, претседател Драгиша Мил“етиќ; 

19. Рег. бр. 42-Странка на демократска акција на 
Македонија-СДА, со седиште во Скопје, ул. „Кемал 
Сејфула" - бб, - Чаир, претседател Авдија Пелиќ; 

20. Рег. бр. 43-Демократска партија на Македонија, 
со седиште во Тетово, ул. „Базар“ бр. 3, претседател 
Томислав Стојановски; 

21. Рег. бр. 45-Албански демократски сојуз-Либе-
рална партија, со седиште во Скопје, ул. „Павле Илиќ“ 
бр. 15/1-4, претседател Џемиљ Идризи; 

22. Рег. бр. 46-Комунистичка партија на Македо-
нија, со седиште во Скопје, „Козле“ - 109, претседател 
Тодор Пеливанов; 

23. Рег. бр. 49-Сојуз на комунисти на Македонија -
СКМ, со седиште во Скопје, бул „Маркс и Енгелс" бр. 
1/3-15, претседател Милан Ланчевски; 

24. Рег. бр. 60-Македонски национален фронт, со 
седиште во Прилеп, ул. „Димо Нареди икот" бр. 53, 
претседател в.д. Иван Спиркоски; 

25. Рег. бр. 63 - Демократска партија, со седиште во 
Скопје, бул. „Партизански Одреди“ бр. 89, претседател 
Петар Гошев; 

26. Рег. бр. 65 - ВМРО - Татковинска Партија, со 
седиште во Битола, ул. „Мирче Ацев“ бр. 10, претседа-
тел Димитар Црномаров; 

27. Рег. бр. 72 - ЕМРО - Македонски национален 
демократски сојуз, со седиште во Скопје, ул. „Темко 
Попов“ бр. 35-а, претседател Томислав Стефковски; 

28. Рег. бр. 74 - Партија за демократски проспери-
тет - Партија за народно единство во Македонија -
ПДП - ПНЕ - со седиште во Скопје, ул. „Џон Кенеди“ 
бр. 25/6-локал 12, претседател Невзат Халили; 

29. Рег. бр. 75 - Партија за демократски проспери-
тет на Албанците во Македонија - ПДПА, со седиште 
во Тетово, Горна Чаршија бр. 43, претседател Арбен 
Џафери; 

30. Рег. бр. 76 - Странка на демократска акција -
Граѓански сојуз, скр. СДА - Граѓански сојуз, со се-
диште во Скопје, Трговски центар „Васил Главинов“ 
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ул. „Горѓи Христов" - бб, локал 1/1/11, - Топаанско 
Поле, претседател Хасановиќ Садрија; 

31. Рег. бр. 77 - Демократска партија за целосна 
еманципација на Ромите од Македонка - Демократска 
ПЦЕРМ, со седиште во Куманово, ул. „Илинденска“ -
бб, претседател Севџан Сул еј мановски, 

Од Окружниот суд Скопје 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 
13255/95 на регистарска влошка бр 1-65434-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и производ-
ство „БОМИГО 96" д о о ул „Козле 14" бр 36, Скопје 

Претпријатието е основано со одлука бр 02-01 од 28 11 1995 год , 
а основач е Гоце БОГОЈОСКИ ОД Скопје 

Дејности- 011315, 011319, 011832, 011941, 011949, 011791, 011799, 
011990, 012410, 012421, 012429, 012901, 012909, 013909, 060501, 060502, 
060503, 060601, 060602, 070111, 070112 , 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124 , 070125, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080190, 080201, 080202 , 090132 , 090139, 090181, 090183, 090209, 
110109, 110303, 110309, 110304, 110909, 070310, 070320, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна 
шпедиција и реекспорт 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своЈа сметка За превземените обврски одговара со сите 
свои средства 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешно и 
надворешно трговско работење е Гоце Богојески, директор без огра-
ничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 13255/95 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13588/ 
95, на регистарска влошка 1-65675-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Приватното претпријатие за трговија на големо и 
мало „Х-5" Д .О.О, експорт-импорт, Скопје, Комплекс Скопјанка при-
земје Блок 1 локал 15/1 во Скопје. 

Основач: Весна Христовска од Скопје со л.к. рег. бр. 1249529 изда-
дена од МВР Скопје и Мат. бр. 1411972455044. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070131, 
070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080190,080201,080202,110109,110301,110302,110304,110309 (услуга на 
внатрешна и меѓународна шпедиција, посредништво, вршење на коми-
сиони работи во областа на прометот и сообраќајот), 110403, 110404, 
11062, 110620, 110901, 110902, 110903, 110909, (застапување и др. не-
спомнати услуги). 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: 070310, 070320, заста-
пување и посредување во иадворешнотрговскиот промет, реекспорт, 
меѓународна шпедиција, меѓународно сообраќајно агенциски работи, 
туристички работи со странство, слободни царински продавници. 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со целиот СВОЈ имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешноправ-
ннот промет е Весна Христовска, директор без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13588/95. (13218) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13336/ 
95, на регистарска влошка 1-65554-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на Приватното претпријатие за трговија и услуги на 
големо и мало „ГОРЕЊЕ-96" д.о о. експорт-импорт, ул. „Јадранска“ 
бр. 4, Тетово. 

Основано со одлука бр. 01-01 од 30.11.1995 година, а основач е 
Спироски Зоран од Тетово. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 
070128, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080111, 080112, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 
080202,090131,090133,090189,110301,110302,110309,110909. Надворе-
шен трговски промет: 070310,070320, застапување на орански фирми -
реекспорт. Посредување во надворешен трговски промет. Комисиони 
работа; Консигнациони работи; Малограничен промет со: Грција, Бу-
гарија, Албанија, и Југославија; Угостителски и туристички услуги: 
Меѓународна шпедиција; Агенциски услуги во транспортот. Услуги во 
меѓународна шпедиција; Агенциски услуги во транспортот. Услуги во 
меѓународниот транспорт на стоки и патници. Претпријатието во прав-
ниот промет со трети лица, истапува во свое име и за своја сметка. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица за сторените 
обврски одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување 
и претставување на' претпријатието како во внатрешниот така и во 
надворешниот трговски промет е Зоран Спироски - директор без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13336/95. (13219) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9420/ 
95, на регистарска влошка 1-31202-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар проширување на дејност на Трговско претпријатие „СОНИ-
-ПРОМ" ц.о. експорт импорт Скопје ул. „Пекљане 7 а бр. 18. 

Дејноста во надворешен трговски промет се проширува со: меѓуна-
роден друмски сообракај, меѓународен превоз на патници во друмскиот 
сообраќај, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓу-
народни услуги во друмскиот сообраќај, меѓународни туристички аген-
ции, меѓународни туристички бироа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9420/95. (12692) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12663/ 
95, на регистарска влошка 1-65346-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на претпријатие и запишување право на вршење ра-
боти во надворешен трговски промет на Производно трговско претпри-
јатие „ИНТЕРФЛОРА44 експорт-импорт Д ,О.О. Скопје ул. „Максим 
Горки44 бр. 12. 

Основач: Павловиќ Александар, од Скопје. 
Дејности: 020110, 060502, 060503, 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, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 
110109, 110302, 110303, 110309, 110620, 110909, откуп, преработка и 
промет на шумски плодови и билки: 070310, 070320, посредување и 
застапување во областа на промет со стоки и услуга, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт на стоки. 

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

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

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12663/95. (12693) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12999/ 
95, на регистарска влошка 1-38550-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар проширување дејност на Претпријатие за инженеринг, консал-
тинг, промет и производство Ј В Е М С п.о. Скопје ул. „Ѓоре Горевски“ 
бр. 65-а. 

Се проширува дејност во внатрешен промет со: 012001, 012002, 
012003, 012111, 012112, 012120, 012130, 012141, 012142, 012143, 011111, 
011112,011113, 011119, 011291, 011292, 011299, 050203, 100101. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, бр. 12999/95. (12694) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12038/ 
95, на регистарска влошка 1-48421-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар промена на седиште на Претпријатие за производство, трговија и 
услуги „ЛИПАД“ извоз-увоз Д . О . О . Скопје ул. „Вељко Влаховиќ" бр. 1-
3-9 Скопје. 

Претпријатие за производство, трговија и услуги „ЛИПАД“ извоз 
увоз д.о.о. Скопје ул. „Велко Вл аловиќ“ бр. 1-3-9 Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12038/95. (12695) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13157/ 
95, на регистарска влошка 1-65392-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар Претпријатието за производство услуги и трговија „ТИВА-АС" 
Д.О.О, експорт-импорт Валандово ул. „Првомајска44 бр. 16-1/17. 

Оснивач: Ефтим Митев на ул. „Првомајска44 бр. 16-1/17 Валандово. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 020110, 070131, 
07014С|, 080190, 110304, 110309, 060501, 060502, 060503, 090171, 080201, 
030003,110109, 110903,110905, 110909, 070310, 070320. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Како застапник во надворешно трговскиот промет е лицето Ефтим 

Митев, Директор без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 13157/95. (12696) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13948/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-61225-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на Претпријатието за производство, услуги и 
трговија на големо и мало, „СЕНАД - КОМЕРЦ44, ц о. увоз-извоз 
Гостивар, с. Градец. 

Дејноста се проширува во внатрешен и НТП: 012001 и 11004, во 
НТП, изведување на инвестициони работи во странство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13948/95. (13310) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13090/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65658-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги на големо и мало „СЕРВИС ИМПОРТ44, Д . О . О , експорт-импорт 
Скопје, ул. 11 Октомври, бр. 40/14. 

Претпријатието е основано со договор за основање на ден 
22.11.1995 година, а основачи се: Васил Марковски, Мирослав Ѓорѓе-

виќ и Никола Томовиќ 
Дејности: 011721, 011729, 011749, 011791, 011799, 060501, 060502, 

060503, 060700, 060801, 060802, 060803, 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, 
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070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 
080202,110109,110303,110309, 110903,110909, 070310, 070320. 

Директор на претпријатието во внатрешен и надворешно-трговски 
промет е Васил Марковски - в д. директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 13090/95. (13305) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9776/ 
95, на регистарска влошка бр. 2-1282-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на Занаетчиската задруга „ТЕРМОНТАЖА", д.о. 
Скопје, ул. Атанас Митрев, бр. бб. 

Досегашниот застапник Владимир Кицевски, директор се брише, а 
се запишува Влада Цветковски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9776/95. (13306) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 13955/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-6472-0-0-0, Ја запиша во судскиот реги-
стар промената на Претпријатието за трговија и услуги „СМИЛ-
КОВЦИ - СИТИ“, д.о Скопје, ул. „Павле Божиновски“ бр 33, 
Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука од 7 12,95 год. истапува Тони 
Василевски од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 13955/95 (13307) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 12809/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-61540-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на Претпријатието за трговија и услуги „ДИКИ -
ТРЕЈД“, Д .О.О, увоз-извоз Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“, бр. 19/6. 

Досегашниот застапник Димчо Славов - директор со неограничени 
овластувања се брише, а за нов застапник е Васка Славова, директор 
без неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 12809/95. (13308) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14110/ 
95, на регистарска влошка бр 1-65687-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Градежно-производното приватно претприја-
тие во приватна сопственост „БЕТОН БУЛИНГ“, д о.о. Скопје, ул 
Крсто Гермов Шаќир, бр 16 

Основачи се: Атанас Папазов и Ристо Папазов, со одлука бр. 01/95 
од 25.11.95 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14110/95. (13309) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13341/ 
95, на регистарска влошка 1-65565-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на приватното Производно трговско претпријатие 
„МАРИТРЕЈД" ДОО, експорт-импорт Кавадарци, ул ,,Горски венец“ 
бр. 6. 

Основано со акт за основање бр. 01-01 од 1 12 1995 год. Основач-
Милков Георги, Гевгелија. 

Дејности: 013200, 020110, 020120; 020130, 020201, 050100, 0503, 
05030,050301,0701,07011,070111, 070113,070114,07012,070121,070122, 
070123, 070124, 070126, 070132, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 0801, 080111, 080190, 08020, 
080202, ПОЗО, 110302, 110309, 110909, 070227, 060502, 070310, 070320 -
Надворешна трговија, увоз-извоз, комисиона, консигнациона про-
дажба, реекспорт, посредување и застапување на странски фирми, ме-
ѓународна шпедиција, и малограничен промет со Албанија, Бугарија, 
Грција и СР Југославија. Неограничени овластувања. Целосна одговор-
ност. Претпријатието во правниот промет со трети лица, како во вна-
трешиот, така и во надворешнотрговскиот промет ќе го застанува и 
претставува Милков Георги, директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13341/95. (13214) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13342/ 
95, на регистарска влошка 1-65475-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на приватното Трговско претпријатие „ВАБИЛ" Ц О 
експорт-импорт, Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ - 88. 

Основано со Акт за основање бр. 01-01 од 1.12 1995 год. Основач: 
Масловариќ Билјана, Гевгелија. 

Дејности: 013200, 020110, 020120; 020130, 020201, 050100, 0503, 
05030,050301,0701,07011,070111,070113,070114,07012,070121,070122, 
070123, 070124, 070126, 070132, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 0801, 080111, 080190, 08020, 
080202, ПОЗО, 110302, 110309, 110909, 070227, 060502, 070310, 070320 -
Надворешна трговија, увоз-извоз, комисиона, консигнациона про-
дажба, реекспорт, посредување и застапување на странски фирми, ме-
ѓународна шпедиција, и малограничен промет со Албанија, Бугарија, 
Грција и СР Југославија. Неограничени овластувања. Целосна одговор-
ност Претпријатието во правниот промет со трети лица ќе го застапува 
Масловариќ Билјана, директор без ограничување, како во внатреш-
ниот, така и во надворешниот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. Ш12/95 (13215) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 13352/ 
95, на регистарска влошка 1-3881-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на седиште на „Авторско Патентно Биро“ ц о. Скопје бул. 
„Партизански Одреди“ 109 Скопје 

СЕДИШТЕ: Бул. „Партизански Одреди“ 109 Скопје 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 13352/95 (13216) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 13146/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-12492-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за трговија на 
големо и мало „КВОСИДИ - КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт Скопје, 
Бул. „Јане Сандански“ бр 109/5-11 

Претпријатието се проширува во внатрешен промет со дејности: 
011315, 011710, 011722, 011723, 011729, 011320, 012201, 012202, 012321, 
012323, 012310, 012322, 012612, 012613, 012615, 012621, 012622, 012624, 
012699, 012810, 012820, 012830, 011810, 011920, 011990, 013021, 013022, 
090140, 090160, 090181, 090183, 090172, 090179, 090202, 090209, 090123, 
110909, 011390, 012421, 012429, 020201, 020202, 110304, 110309, 110611, 
110620, 130112, 050301, 050302, 050100. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13146/95. (13128) 

Окружниот стопански суд во С копје, со решението Срег.бр. 13248/ 
95, на рег-истарска влошка бр 1-19909-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на основач на Д.О.О, за производство, трговија и 
услуги ,НЕГРО-МАК" експорт-импорт, Скопје, ул. „Милан Мијалко-
виќ" бр 36 - Скопје 

Со Одлука од 13 10 95 година истапува Вукица Сребров од Скопје и 
Оливер Градишки од Скопје, и од 21.11 1995 пристапува Владимир 
Сребров од Скопје 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13248/95. (13129) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12851/ 
95, на регистарска влошка бр 1-65467-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основање на претпријатие за трговија на големо и мало „БР-
КАЛ“ Д . О . О . , експорт-импорт Скопје ул Топаанска бр. 22. 

Дејности: 020110, 020121, 020129, 020131, 060502, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124 , 070125, 070126, 07.1127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070?13, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080190. 080201, 
080202, 090112, 090131, 090132, 090133, 090139, 090171, 090172, 090179, 
090181, 090183, 090189, 110302, 110309, 110903, 060501, 110909, - Откуп 
на земјоделски, сточарски производи и шумски плодови и билки, -
Реекспорт - Застапување странски физички и правни лица, - Консигна-
циона продажба на стока, - Меѓународна шпедиција, - Меѓународен 
транспорт. Во правниот промет со трети лица претпријатието има 
неограничени овластувања и потполно одговорност. 

Лице овластено за застанување е Ненад Несим. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12851/95. (13070) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12859/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-60773-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар промена на презиме На основач, на лице за застапување и 
проши. дејност Трговско претпријатие „ЛУЧАНА“ ЦО експорт-им-
порт Скопје ул. „Варшавска“ бр. 4/4-7. 

Презимето на основачот Светлана Илиевска, се менува и во иднина 
ќе гласи' Светлана Петковиќ. 

Се брише досегашниот застапник Светлана Илиевска; директор 
без ограничување, се запишува Светлана Петковиќ, директор без огра-
ничување 

Се проширува дејност во внатрешен промет со: 090202 - перење, 
чистење и боење на преслеки и облека. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12859/95. (13071) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13362/ 
95, на регистарска влошка бр. 142946-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар промена на овластено лице Претпријатие за меѓународен и 
домашен транспорт и трговија „АЛПЕТОУР" Д .О.О, експорт импорт 
Скопје ул. Јане Лукровски 6. 

Се брише досегашниот ВД директор Ирина Христова, без ограни-
чување да се запише Ирина Xристена, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13362/95. (13072) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13480/ 
95, на регистарска влошка бр 1-35658-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар промена Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големи и мало „РАДЕВСКИ КОМПАНИЈА“ извоз увоз п.о. Куманово 
ул. Павле Станоев бр. 16. 

За пристанување на нов основач на претпријатието за производ-
ство, трговија и услуги на големо и мало „РАДЕВСКИ КОМПАНИ-
ЈА“ извоз увоз п.о. од Куманово ул Павле Станоев бр. 16. Како нов 
основач пристапува Препријатоето за транспорт, шпедиција и трго-
вија на големо и мало „САМБА ТРАНС“ извоз увоз п.о. од Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13480/95. (13073) 

Окружниот стопанска суд но Скопје, со решението Срег. бр. 13144/ 
95, на регистарска влошка бр. 1 4917-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширување на дејност Претпријатие за прозводство, ннже-
њеринг услуги, трговија, на големо м мало увоз извоз „РУДИНЖЕЊЕ-
РИНГ“ д.о Скопје Гостиварска бр. 4-а 

Дејноста на внатрешен промет се проширува со: 013050, 020140, 
020302 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13144/95. (13074) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 17501 
95, на регистарска влошка бр. 1-64160-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основање на претпријатие Трговско услужно претпријатие 

„ДЕ-РА“ д о.о. експорт импорт, Скопје, ул ,Димо Хаци Димов“ бр. 
29/2-12. 

Основач- Димовска Валентина, ул. ,Димо Хаџи Димов“ бр. 29/2-12. 
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Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226,070227, 070229, 070230,070240, 070250, 070260,080190 -
обулантна продажба 080201, 080202, 090201, 110109, 110202, 110909, 
120190 - курс по орански јазици - курс по математика - курс по дактило-
графски вештини 110109, 060501, 060502, 110209, 110903, 110304. Нео-
граничени овластувања, целосна одговорност Димовска Валентина, се 
именува за директор и овластено лице за застапување во надЉрешно 
трговскиот промет 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 17501/95. (13075) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12864/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65291-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производно усложното трговско претпријатие 
„АГНАЦИЈА" увоз-извоз П.О., ул. „Орце Николов“ бр. 58/1, Скопје. 

Дејности: 011941, 011949 012310, 012421, 013021, 013121, 013122, 
080201, 080202, 110109, 110309, 110304, 110902, 110905, 110909, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070227,070229,070230,070240, 070250, 070260, 070310, 070320. 

Претпријатието истапува во свое име и за своја сметка - неограни-
чени овластувања. За обврските претпријатието одговара со сите свои 
средства - потполна одговорност. Овластено лице на претпријатието е 
Стефановска Светлана - директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12864/95. (12648) 

Окружниот стопанска суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12847/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65337-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватна здравствена организација - ордина-
ција по општа медицина „ПРИМА МЕДИКА“ п.о., с. Отлл, Куманово. 

Здравствената организација е основана со акт за основање бр. 01/ 
95, од 16.11.1995 година, а основач е Анита Зеќири. 

Дејност: 130120. 
Неограничени овластувања. Потполна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Бакија Ридван, директор без огра-

ничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12847/95. (12649) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12868/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-5484-0-0-0, ја запиша во судскиот реги-
стар промената на основач и директор на Претпријатието за туризам и 
угостителски услуга „ВАРДАР - ТУРС“ експорт-импорт д.о., ул. 
„Ѓорче Петров“ бр. 46, Скопје. 

Се брише Колеќевски Спасе, се запишува Колеќевска Мира. Иста-
пува основачот Тасев Томислав. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12868/95. (12650) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13085/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-24965-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице за застапување на Градежното претприја-
тие ЈУЛИЈА“ п,о., ул. „Борис Кидрич" бр. 6, Неготино. 

Се брише досегашниот застапник Јулија Дубровска, директор со 
неограничени овластувања, а се запишува нов застапник Драган Манев, 
директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13085/95. (12651) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13098/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-44733-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производ-
ство, услуги и трговија на големо и мало „ДСП" експорт-импорт д.о.о., 
ул. „М. Тито“ бр. 100, Крива Паланка. 

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 010713, 011311, 
011314, 011315, 011319, 011320, 01130, 050100, 050301, 050302, 090123, 
090124, 090129. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13098/95. (12652) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11824/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-64847-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуга „РОЛЕКС - ГРАДБА“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Црногорска“ бр. 
15/8, Скопје. 

Дејност: 011313, 012201, 012321, 013010, 013021, 013121, 020140, 
020110, 030003, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 07011, 070111, 
070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 
070127, 070132, 070140, 070150, 070250, 070310, 070320, 080190, 090131, 
050100,050301, 050302,110109, 110309,110402,110404. 

Основачи: Мустафовиќ Сефедин и Мустафа Ружди. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11824/95. (12653) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13009/ 
95, на регистарска влошка 1-58876-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар промена на оснивач и промена на лице овластено за застапување 
на Приватно транспортно претпријатие на големо и мало „РЕЧАНИ-
ТРАНС" увоз-извоз, д.о.о. Титов Велес, ул. „Боге Николов“ бр. 16. 

Приватно транспортно претпријатие на големо и мало „РЕЧАНИ-
ТРАНС" увоз-извоз, Д .О.О. Титов Велес, ул. „Боге Николов“ бр. 16 со 
Одлука до 22.11.95 истапува Стојаноски Благоја од Титов Велес и 
пристапува Стојаноска Добрица - од Титов Велес. Се менува лицето 
овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски про-
мет. 

Се брише: Стојаноски Благоја - Директор без ограничување, а се 
запишува: Стојаноска Добрица - Директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13009/95. (12691) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12698/ 
95, на регистарска влошка ја запиша промената на основач и промената 
на лице овластено за застапување во внатрешен промет Здравствената 
организација - Ординација за општа медицина „ПРАКСИС МЕДИКА“ 
п.о., с. Камењане, Тетово. 

Кон Здравствената организација пристапува Елези Макбуле од с. 
Камењане, а истапува Елези Невзат, од с. Камењане - Тетово. 

Се врши промена на лицето овластено за застапување. Се брише 
Алиу Фуат, директор без ограничување, а се запишува Елези Макбуле 
- директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12698/95. (13416) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13314/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-50205-0-0-0, ја запиша промената на 
Производното, трговско и услужно претпријатие „АКВАРЕЛ 94" ек-
спорт-импорт, Д-О.О, с. Пласница, Македонски Брод. 

Се брише Лимко Бејзароски е.д. директор без ограничување, а се 
запишува Фатамира Бекароска - директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13314/95. (13417) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13295/ 
95, на регистарска влошка 1-65582-0-0-0, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на приватното Производно, трговско, услужно прет-
пријатие „МАОС МАК ТРАНС“ ДОО експорт-импорт Скопје ул. „Га-
личник" бр. 34 Скопје. 

Основачи: Николовски Љупчо и Николовска Аница од Скопје, ул. 
„Галичник“ бр. 34 Скопје со основачки влог од 200,00 ден. поединечно 
или 400,00 вкупно. Претпријатието ќе се занимава со следните дејно-
сти: 

Дејности: 050301, 050502, 050503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070230, 070240, 
070250, 080190, 090110, 090123, 090209, 013909, 110109, 110301, 110903, 
110309,060501,060502,030003,013099,013121,070310,070320. Претпри-
јатието во правниот промет со трети лица, истапува во свое име и за 
своја сметка. Претпријатието во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој имот. Директор Љупчо Николовски, овластено 
лице со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13295/95. (13208) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13637/ 
95, на регистарска влошка 1-4345-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на дејност во внатрешен промет на Агенцијата за детектив-
ски услуга „СТАРТ“ Д.О. Скопје, ул. „Јужноморавски бригади“ бр. 28-
б. 

Се проширува дејност во внатрешен промет со: 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240,070250,070260, 110309,110909. 

Се запишува дејност во надворешен промет со: 070310 и 070320; 
реекспорт; комисион; - консигнација; застапување и посредување со 
странски фирми во промет со стоки и услуги; - малограничен промет со 
сите соседни земји. Лице овластено за застапување во надворешен 
трговски промет е Владо Трајковски, директор со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13637/95. (13209) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13281/ 
95, на регистарска влошка 1-11756-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
пристапувањето на основач и промена за застапувавме на Претпријатие 
за услуга „САПАТОКС Д , О . О . Скопје, Бул. „Партизански одреди“ 
ламела 17 бр. 3/25. 

Се брише Шетловски Сашо, директор и овластено лице за застапу-
вање и преставување а се запишува Дирдуловска Весна како директор и 
овластено ,лице со неограничени овластувања. Дордулевска Весна при-
стапува како основач со основачки влог од 200,00 ден. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13281/95. (13210) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13310/ 
95, на регистарска влошка 1-26830-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промена на основачи, проширување на дејност и промена на лица за 
застапување на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет на 
големо и мало „ХА ХА-КОМЕРЦ" Ц.О. Скопје Синѓелиќ ул. 22 бр. 1. 

Од претпријатието истапува основачот Абдула Салиу од Скопје на 
30.11.95, а пристапува нов основач Сулејман Алајдин од Скопје на 

30.11.95 г. 
Се проширува дејност во внатрешен промет со: 070240, 070250, 

070132, 070219, 060602, 060609, 080121, 090189, 110301, 110302, 110109, 
110903,110303,013010,013021,013030, се проширува дејноста во надво-
решен промет со: - застапување и посредување во прометот со стоки и 
услуги - комисиони работи. Се брише досегашниот застапник Абдула 
Салиу - директор со неограничени овластувања, а се запишува нов 
застапник Сулејман Алајдин - директор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13310/95. (13211) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9663/ 
95, на регистарска влошка 1-270-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на Акционерското друш-
тво за технички гасови „Техногас Скопје“ п.о. Скопје, ул. „Пролетер-
ска“ бр. 4. 
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Се брше досегашниот застапник на претпријатието - директор Ко-
вачевиќ Предраг а се запишува новиот застапник на претпријатието 
в.д. директор Николовски Трајче - без ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег. бр. 9663/95. (13212) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр. 11650/ 
95, на регистарска влошка 1-34552-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промена на основач и лице овластено за застапување на Здравствена 
организација - аптека „АТРОПА" п.о. с. Врапчиште - Гостивар. 

Со Одлука од 9 10.95 истапува Танедин Баки од Гостивар и приста-
пува Низамедин Лиси од Гостивар. Се менува лицето овластено за 
застапување во внатрешен и НТП: 

Се брише Таџедин Баки - директор без ограничување, а се запи-
шува: Низамедин Лиси - директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11650/95. (13213) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13437/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65569-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на странско приватно Претпријатие за производ-
ство, трговија и услуги „ХЕРМЕС ЛТД" Експорт-Импорт д.о.о. - ц.о. 
Скопје ул. „2" бр. 34, с. Љубин, Скопје. 

Дејности: 012201, 012310, 012321, 012322, 012521, 012623, 012701, 
012703, 012810, 013021, 013042, 013043, 013050, 050301, 050302, 060501, 
060502, 0602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211,070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 
080129, 080190, 090121, 090131, 080201, 080202, 110109; Во надворешно 
трговско работење друштвото ќе ги врши следните дејности: 070310, 
070320, Меѓународен превоз на патници во друмски сообраќај, меѓуна-
роден превоз на стоки во друмски сообраќај. 

За превземените права и обврски во правниот сообраќај, претпри-
јатието одговара со сиот свој имот и средства. 

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

Вршител на должноста директор ќе Ја обавува лицето Ханкуша 
Пепиќ, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег .бр. 13437/95. (13124) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13171/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65534-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „УБИСТРАКОМ" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Ловќен-
ска" 1 бр. 8, Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070230, 070240, 070250, 070260, 080110, 
080111, 080112, 080114, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 
080202, 080113, 090121, 090131, 090150, 090160, 090171, 090179, 090209, 
100200, 110109, 110301, 110309, 110902, 110903, 110909, 060501, 060503, 
060601, 060602, 030003, надворешно трговски промет, малограничен 
промет со Грција, Албанија, Југославија и Бугарија, услуги на меѓуна-
родниот промет со стоки и услуги, работи на меѓународна шпедиција, 
туристички работи со странство, работи на ускладипттување, застапу-
вање и продажба на странски стоки од консигнациони складишта и 
превоз како и сервисни услуги за одржување на увезената стока -
опрема и трајните добра за лична потрошувачка, слободни царински 
продавници, привремен извоз односно увоз на стока. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет 
претпријатието одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување за странство е Снежана Дојчинов-
ска, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13171/95. (13125) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13366/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-50540-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен промет на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „КАПКИТАЛ" увоз-извоз Д.О.О. Скопје ул. „Јуриј Гагарин" бр. 
17-3/7 Скопје. 

Претпријатието изврши промена на директор. Се брише Гордана 
Стојановиќ, директор без ограничување, а се впишува Олга Цветков-
ска, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13366/95. (13126) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13509/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-65554-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Услужната трговско претпријатие „АСМИР -
КОМЕРЦ“ увоз-извоз п.о. Скопје, ул. „Париска комуна“ бр. 21/1-9 
Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 
060502, 060503, 060601, 060602, 080121, 080190, 080129, 080201, 080202, 
090201,080202, 090209,050302, 050301, 070310,070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет 
претпријатието одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на претпријатието е Џемаил Суво-
дол ац, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13509/95. (13127) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12756/ 
95, на регистарска влошка бр. 1-50163-0-0^0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на директор на Претпријатието во мешовита соп-
ственост за трговија ГУЛДИШ" д.о.о., експорт импорт, ул. „Марија 
Кири“ бр. 27, Скопје. 

Се брише Уљкер Дишо, а се запишува Наџије Дишо. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12756/95. 

(13410) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ш.Ст.бр. 554/95 од 4.ХП.1995 година отвори постапка за присилно 
порамнување над „Авиошпед" Д-О.О. од Скопје, ул. Даме Груев“ бр. 
1 и жиро сметка бр. 40100-601-7052, со неговите доверители. 

Предлог за присилно порамнување на должникот - предлагачот со 
неговите доверители гласи: Плаќање на долговите од страна на долж-
никот према доверителите да се изврши во рок од две години сметано 
од денот на одобреното присилно порамнување во висина од 100% од 
побарувањата утврдени на денот на порамнувањето. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РМ“, до советот за порамнување на овој суд со доставување 
на пријави во два примероци со докази. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на должникот и гласање по предлогот за присилно порам-
нување на 4.Ш.1996 година во 8,00 часот, во соба број 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (197) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст.бр. 1664/95 од 17.1.1996 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ППИП „Лесинг“ од Скопје, ул. „Градски Ѕид“, локал 4, 
блок 9. 

За стечаен судија е одредена Катица Гошева, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Мирко Петроски од Скопје, бул. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
26.П.1996 година во 8,40 часот, во соба број 83 при ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (198) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 1154/95 од 12.ХП.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „Уникомерц" од Скопје, ул. „Никола Русин-
ски“ бр. 5/5-6. 

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

„Димо Хаџи Димов“ бр. 41-А, телефон 203-937. 
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 пријави во два приме-
роци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 14.Ш.1996 година во 11,50 часот, во соба број 60 при ОВОЈ суд 

Од Оќружниот стопански суд во Скопје. (199) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст бр. 532/95 од 23.Х.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „Матра-
ко" од Скопје, ул. „Петар Поп Арсов“ бр 22. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при ОВОЈ суд. 
За стечаен управник е одреден Марко Горчиновски од Скопје, ул. 

„Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
6. Ш.1996 година во 9,45 часот во соба број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (200) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението II 
Ст.бр. 773/96 од 16.Х.1995 година е продолжена стечајната постапка 
над должникот ДОО „Кичевопром" - Кичево во стечај. 

- За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Јосиф Илиоски, ул. „Тане Палески“ 

бр. 1/8, Кичево, телефон 095-31-428. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувана се закажува на 
6. Ш. 1996 година во 10,30 часот, соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (201) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Ст.бр. 1574/95 од 14.XII. 1995 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие „Ина-Промет" од Куманово, ул. „Титова Ми-
тровска“ бр 28. 

За стечаен судија е одреден Бранко Орданоски, судија при ОВОЈ суд. 
За стечаен управник е одреден Трајко Цаневски од Куманово, ул. 

„И Ноември“ бр. 48, телефон 26-874. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
21.Ш.1996 година во 11,30 часот, соба броЈ 60 при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (223) 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 

Сг.бр. 556/93 од 27.ХП.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ТП „Купром“ од Куманово. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при ОВОЈ суд. 
За стечаен управник е одреден Трајко Цаневски од Куманово, ул. 

„И Ноември“ бр. 48. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
4.III.1996 година во 10,30 часот, соба броЈ 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (224) г 
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 

Ст.бр. 856/95 од 20 XII. 1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТТ „Бастер Комерц“ од Скопје. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд 
За стечаен управник е одредена Димитровска Мирјана, 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 стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
22.П.1996 година во 8,15 часот, соба број 53-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (228) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 1205/95 
од 24.1.1996 година, отвори стечајна постапка над АД „Југотутун" -
Ресен, почнувајќи од 24.1.1996 година и за стечаен судија го определува 
судијата Коста Споа, а за стечаен управител Тодор Јанчевски, дипломи-
ран економист од Ресен. Со оглас објавен на огласната табла на судот 
на 24.1.1996 година ги повика доверителите да ги пријават своите поба-
рувања на стечајниот совет со поднесок во 2 примероци со докази и 
вирманска уплата за такса од 600,00 денари. Во спротивно, ќе бидат 
префрлени на жиро сметка 40300-840-002-3338 во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот за отвораањето на стечајната постапка во 
„Службен весник на РМ“, кои ќе се испитаат на 11.III.1996 година во 10 
часот во ОВОЈ суд, а должниците неодложно да ги измират своите дол-
гови. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (234) 

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 1070/95, 
према должникот ГО! „Панорама“ - Битола отвори стечајна постапка. 
За стечаен судија го определи Коста Споа, судија во Окружниот сто-
пански суд во Битола, а за стечаен управител Владислав Сотировски од 
Битола, ул. Ј Н А “ бр. 14/11. 

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

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 6.Ш.1996 
година во 12 часот од Окружниот стопански суд во Битола. Огласот е 
објавен на огласната табла на судот на 19.1.1996 година, 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (235) 

Окружниот стопански суд во Битола отвора стечајна постапка про-
тив должниците: Ст. бр. 1086/95 - ПТГМ „Коста“ - Охрид, Ст.бр.1080/ 
95 - ПП „Тоцев“ - Прилеп, Ст.бр. 1077/95 - ПП „Љубо-Комерц" -
Прилеп, Ст.бр. 1095/95 - ПП „Благ звон" - с- . Нопшал, сите од 
12.XII. 1995 година, Л.бр. 152/95 - ПП „Кратер“ - Битола од 14.ХП.1995 . 
година, Л.бр. 152/95 - ПП „Автопром Д“ - Битола од 15.XII.1995 го-
дина, Л бр. 167/95 - ПП „Верм" - Битола од 19.ХП 1995 година, Ст.бр. 
1098/95 - ПП „Хрис-пром" - Битола, Ст. бр. 1107/95 -ПП „Колумбија“ -
Битола, Ст.бр. 110/95 - ПП „Гросма"- Битола, сите од 21 ХП.1995 
година, Ст бр. 660/95 , 901/95, 1055/95 - ПИТ „Филип Шумски“, с. Ле-
шани - Охрид од 25 XII 1995 година, Ст бр. 1050/95 - ТП „Хамилтон" 
Охрид од 26.ХП.1995 година, Л бр. 155/95 - ПП „Авне“ - Крушево од 
27 XII 1995 година и Л.бр. 143/95-ПП „Е, софт" Прилеп од 28 ХПЈ995 
година но не се спроведува, стечајната постапка се заклучува 

Од Окружниот стопански суд во Битола (236) 

Окружниот стопански суд во Битола, отвора стечајна постапка 
против должниците ЗП „Агрокомбинат" - с. Воѓани, Ст.бр 786/95, 

Ст.бр. 780/95, „Техниимпекс" - Прилеп, Ст.бр. 51/95, 446/95, 232/95 -
ПП „Стакло промет“ - Битола, Ст.бр. 678/95, ПП „Анимакс-трејд" -

Прилеп, Ст.бр. 738/95 - . ЗСЗ „Мак аграр“ - Прилеп, Ст.бр. 354/95,579/ 
95, 1009/95 - ПП „Инклас" - Струга, Сг.бр. 454/93 - ПП „Бета“ -
Струга, Ст.бр. 510/95, 994/95, 797/95 - ПП „Рименд" - Струга, Сг.бр. 
459/95, 282/95, 682/95, 920/95 - ПП „Мареља“ - Струга, Сг.бр. 285/95, 
486/95,747/95, 919/95 - ПП „Ема комерц“ - Струга и Ст.бр.864/94, 135/ 
95 - ПП „Метал“ - Битола се заклучува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (237) 

Л ИКВ ИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 38/96 од 26.1.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација 
над ПТ „Слобода“ увоз-извоз Д.О.О. - Скопје ул. „Владимир Комаров“ 
бр. 10/16. 

За ликвидационен управник е определен Мирко Петревски од 
Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4, телефон 417-488. 
/ Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 18.Ш.1996 година, во 8,10 
часот, во соба број 53-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (231) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 37/96 од 26.1.1996 година отворена е постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието „П-Диел" извоз-увоз Д,О.О. Скопје, булевар 
Ј Н А “ бр. 28 - Скопје. 

За ликвидационен управник определен е Мирко Петревски од 
Скопје, со седиште на бул. „АВНОЈ“ бр, 68/4, телефон 417-488. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 18.Ш.1996 година во 8,10 
часот, во соба бр. 53-а на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (232) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л бр. 78/96 од 
31.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Производното трговско претпријатие „Малеска Трејд“ ЦО ек-
спорт-импорт, ул. „Гостиварска“ бр. 18-6 и број на жиро сметка 40120-
601-306732. 

За ликвидационен управник се определува Марко Ѓурчиновски од 
Скопје, ул. „Љубе Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 14 III. 1996 година во 
10,40 часот во соба броЈ 60 во ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (233) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 443/95 од 3.1.1996 година отворена е ликвидациона постапка над 
ликвидациониот должник Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „Френч Колекпш" експорт-импорт д.о.о. - Скопје, ул. „Теодо-
сие Синаетски“ бр. 25-6. 

За ликвидационеи управник е определен Дабески Жарко од Скопје, 
телефон 310-589 со жиро сметка 40120-601-313627. 

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-
јави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
28.П.1996 година во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (187) 

Окружниот стопански суд во Скоцје објавува дека со решението Л 
бр. 11/95 од 9.1.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за угостителство, трговија и градежништво увоз-
извоз „Даипром“ ц.о. - Скопје, со жиро сметка 40120-601-333371. 

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од 
Скопје, телефон 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 со при-
јави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за пријавените побарувања се закажува за 21.11.1996 го-
дина во соба број 58-а во 8 ,30 часот при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (188) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л 
бр. 12/96 од 9.1.1996 година, отворена е ликвидациона постапка над 
З.Т.П. „Солидност“ ц.о. - Скопје, жиро сметка 40100-601-77906. 

За ликвидационен управник е определен Дабески Жарко од Скопје, 
телефон 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 со при-
јави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува за 
1.Ш.1996 година во соба број 58-а при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (189) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л 
бр. 444 од 9 1.1996 година, отворена е ликвидациона постапка над Прет-
пријатието за производство, промет и посредување „Магнум", жиро 
сметка 40120-601-48769. 

За ликвидационен управник е определен Дабески Жарко од Скопје, 
телефон 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 со при-
јави во два примероци со докази Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува за 
01.Ш.1996 година во соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (190) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ш. Л. бр. 62/96 
од 29.1.1996 година објавува дека отвори стечајна постапка за редовна 
ликвидација над Претпријатието за производство услуги и трговија 
„Лесо“ експорт-импорт ц.о. - Скопје, бул. „Јане Сандански“ број 107/1-
7. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 11.Ш.1996 година во 8,00 
часот во соба броЈ 154 на ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (191) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението на ОВОЈ суд Л. бр. 
35/96 од 22.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна 
ликвидација над Трговското претпријатие „АМГ ИМПЕКС“ ДОО 
увоз-извоз, ул. „Волгоградска" бр 1/37 и број на жиро сметка 40120-
601-180138. 

За ликвидационен управник се определува Марјана Димитровска 
од Скопје, ул. „Вангел Тодоровска бр 5/8. 

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-
јави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 5.III.1996 година во 10,50 
часот во соба броЈ 60 на овој суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (192) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л 
бр. 41/96 од 23 1.1996 година отворена е постапка за редовна ликвида-
ција над ППУ „Стар“ - Скопје со седиште на ул. „ИлиЈа Димовски“ бр. 
5-б и со жиро сметка бр. 40100-601-33673. 

За ликвидационен управник определен е Мирко Петревски од 
Скопје, бул „АВНОЈ“ бр. 68/4, телефон 417-488. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 18.III 1996 година во 8,20 
часот во соба бр 53-а на ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (193) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 14/96 од 
11.I.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над претпријатието за промет и услуги „Бимели" увоз-извоз ДОО 
Скопје со седиште на ул „Димитрија Чуповски“ бр. 72/П-7 и брОЈ на 
жиро сметка 40100-601-158467 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 15 II 1996 година во 11,00 
часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (194) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 63/96 од 
24.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Меџик - Лани“ 
ДОО увоз-извоз, ул.„164" бр. 4 и број на жиро сметка 40100-601-166226. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 5.III.1996 година во 11,00 
часот во соба брОЈ 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (195) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 26/96 од 
23.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над ППТУ „Шем - Пром" ц,о. - Кавадарци, ул. „Мито Хаџивасилев" 
бр.ЗЗ и брОЈ на жиро сметка 41620-601-9604. 

За ликвидационен управник се определува Грков Киро од Кава-
дарци, ул.„Страшо Пинџур" бр. 59-а-7, телефон 78-902. 

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-
јави во два примероци со докази Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 4 .III.1996 година во 10,00 
часот во соба број 60 во овој суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (196) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л 
бр 80/96 од 30.1.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за услуги, превоз и промет на големо и мало „Сми-
Пет" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. „Димитрија Туцовиќ" брОЈ 27-а, со 
жиро сметка бр. 40100-601-290871 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за 4.III.1996 година во 9 
часот, во соба број 60 при ОВОЈ суд 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (218) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 346/95 од 
15.Х1.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство и трговија на големо и мало 
„Интер - Ауто“ ДОО - Скопје со седиште на ул. „Видое Смилевски 
Бато“ бр. 27/3-4 и брОЈ на жиро сметка 40100-601-281956. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават сите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
измират долговите према ликвидациониот должник на 1 ЛП. 1996 година 
во 10,40 часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (219) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 427/95 од 
24.I.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
на Претпријатието за производство, услуги, туризам и внатрешна и 
надворешна трговија „Бинго-Комерц" ЦО, увоз-извоз - Куманово, ул 
„Ангел Муцковски - Дуца“ бр. 8. 

За ликвидационен управник се определува Трајко Цаневски од Ку-
маново, ул. „11 Ноември“ бр. 48, телефон 26-874. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 5.Ш.1996 година, во 11,00 
часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (220) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр 64/96 од 
29.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за трговија, услуги и производство „Ц Е.А. - Ко-
мерц“ увоз-извоз од Куманово, ул. „Богданска“ бр. 9 и броЈ на жиро 
сметка 40900-601-23168. 

За ликвидационен управник се определува Цаневски Трајко од Ку-
маново, ул „11 Ноември“ бр. 48, телефон 26-874. 
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават сите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази Се задолжуваат должниците да ги 
измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 14.III. 1996 година, во 
10,50 часот, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (221) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 82/96 од 
31.1.1995 година отворена е постапка за редовна ликвидација на прет-
пријатието за производство, промет и услуги „Дамјан 31" Д.О. експорт-
импорт - Скопје, ул. „Милан МИЈ ацковиќ“ бр. 12, жиро сметка број 
40100-601-315845. 

За ликвидационен управник е определен Илија Димитријевски до 
Скопје, ул. Димо Хаџидимов" бр. 41-а, телефон 203-937. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
21.Ш.1996 година, во 11,10 часот, во соба броЈ 60 во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (222) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л бр. 83/95 од 
1.II. 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација на Претприја-
тието за трговија на големо и мало во мешовита сопственост „Галак-
сија - МГ" увоз - извоз Д.О.О, од Скопје, ул. „Козара“ бр. 42/3-13. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 11.III.1996 година во 9,00 
часот, во соба броЈ 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (226) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 76/96 од 
31.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Трговското претпријатието на големо „Автопром" увоз-изовз 
д о.о, ул. „Даме Груев“ бр. 33/13, Скопје 

За ликвидационеи управник е определен Младен Божиновски од 
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694. 

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 8.III. 1996 година во 8,30 
часот, во соба број 154 во ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (227) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 67/96 од 23.1.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Производното трговско услужно претпријатие „Таргет" Д.О.О, ек-
спорт-импорт од Скопје, ул. „Жан Жорес“ број 6-2/6 со жиро сметка 
број 40110-601-83702. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 29.11.19% година, во 9 
часот во соба броЈ 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (229) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 50/96 од 23.1.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, услуги, внатрешен и надворешен 
промет на големо и мало „20 - МАЈ“ ц о. од Скопје, ул. „Триглавска" 
бр. 23, со жиро сметка 40100-601-39981 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 29.11.19% година, во 9 
часот, во соба број 154 при ОВОЈ суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скоп је. ' (230) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: Џудо клуб 
„Илинден“ - Скопје. (609) 

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпрја-
тие за производство, промет и услуги „Термоком" Ек-
спорт-Импорт, Скопје. (620) 

Печат и штембил под назив: Претпријатие за превоз 
и шпедиција „МХ КОНПАНИ“ Д.О.О, увоз-извоз, 
Скопје. (621) 

Тркалезен печат под назив: Претпријатие за 
трговија на големо и мало „ТЕФА-КОМЕРЦ" увоз-
извоз Д.О.О. Скопје. (622) 

Се огласуваат за неважни следните документа: 

Работна книшка издадена од Собранието на опш-
тина Ресен на име Парлапанов Елес Исмаил ул. „Наум 
Божиновски“ бр. 21, Ресен (117) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од ЦОУ 
„Рајко Жинзифов" на име Маслак Сенада с. Г. Оризари 
Титов Велес. (118) 

Чекови бр. 534039, 534046, 534047, 534048, 541272, 
541273, 541274, 541275, 541276, 541277, 541278, 541279, 
541280, од тековна сметка бр. 135-67 издадени од Сто-
панска банка АД Скопје, филијала Неготино на име 
Борче Ѓошевски ул. „М. Тито“ бр. 123-8 Неготино. 

(667-а) 
Пасош бр. 631212 издаден од УВР Куманово на име 

Рамадани Мухадин ул. „11 Ноември“ бр. 31 Куманово. 
(6689-а) 

Пасош бр. 0235009 на име Пајазити Арбана, Дебар 
(669-а) 

Пасош бр. 0369758 издаден од ОВР Дебар на име 
Демироски Газмен, ул. „Екрем Зенго“ бр. 70, Дебар 

(670-а) 
Пасош бр. 0361134 издадена од УВР Струмица на 

име Бучков Тони, ул. „Борис Кидрич" бр. 18, с. Ново 
Село, Струмица (683) 

Пасош бр. 414451 издаден од УВР Струмица на име 
Иванчев Драги с. Муртино 96, Струмица. (682) 

Пасош бр. 0050616 издаден од ОВР Пробиштип на 
име Мицев Стојанчо ул. „Јаким Спиров“ бр. 36, Про-
биштип. (684) 

Пасош бр. 0340289 издаден од УВР Битола на име 
Ристевска Стота ул. „Епинал" бр. 34, Битола (685) 

Работничка книшка издадена од СО Ресен на име 
Алчевски Гунај ул. „Мите Трајчевски“ бр. 32, Ресен. 

(610) 
Чек бр. 1203982 од тековна сметка број 7704-01 изда-

дена од Стопанска банка Главна филијала Струмица на 
Софка Стојанова ул. „М. Тито“ бр. 103, Струмица. 

(611) 
Чекови бр. 3791907 до 3791911 и бр. 4380068 до 

4380070, и бр. 2610510 и 3791925 издадени од Комерци-
јална банка АД - Скопје на име Страшко Блажевски 
ул. „Поречка" бр. 1, М. Брод. (613) 

Пасош бр. 0759447 издаден од ОВР Крива Паланка 
на име Николовски Мирче с. Петралица, Крива Па-
ланка. (612) 

Пасош на име Цветановска Горица нас. Калниште, 
Пробиштип. (613-а) 

Пасош бр.0314778 издаден од ОВР Крива Паланка 
на име Николовски Бранко ул. „Р. Минев“ бб, Крива 
Паланка. (614-а) 

Пасош бр.83113 издаден од ОВР Струга на Несторо-
ска Валентина ул. „Јане Сандански“ 18, Струга. (281-а) 

Пасош бр.220068 издаден од ОВР Струга на име 
Римани Икмет с. Д. Татеши, Струга. (282-а) 

Пасош бр.0657820 издаден од УВР Прилеп на име 
Димов Златко ул. „Радовишка“ бр. 4, Прилеп. (475-а) 
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Пасош бр. 0219046 издаден од ОВР Дебар на име 
Скендер Мирзо, Дебар. (471-б) 

Пасош бр. 184400 на име Џемаил Ајроски, с. Г. 
Строгомиште, Кичево. (615-а) 

Пасош бр. 399431 издаден од ОВР Кичево на име 
Селими Нешат, ул. „Амит Челопечанец" бр. 49, Ки-
чево. (616-а) 

Диплома за завршен - електромеханичар, издадена 
од ССУ „Коце Металец“ - Скопје на име Ацо Стојанов-
ски, Скопје. (617-а) 

Решение број 18-9521/2-95 за Србија и Црна Гора 
издадено од Министерството за надворешни работи 
Скопје на АД Индустрија „Руен" Кочани. (623-а) 

Свидетелство за завршен III клас - земјоделско учи-
лиште УЦСО „Цар Самоил“, Ресен на име Кунгулов-
ски Димитар Гоце нас. Црквиште 9/20 Ресен. (623) 

Пасош бр.508236/95 издаден од УВР Штип на име 
Јорданчо Смилев ул. ,Ленинова“ бр. 4, Штип. (614) 

Пасош бр.633456/95 издаден од УВР Куманово на 
име Срѓан Димитриевски ул. „11 Ноември“ бр. 134, 
Куманово. (615) 

Пасош бр.469840 издаден од УВР Титов Велес на 
име Муриќ Сафет с. Отиштино, Т. Велес. (616) 

Пасош бр. 0469950 издаден од УВР Т. Велес на име 
Амитов Рамадан с. Горно Јаболчиште, Титов Велес. 

Пасош бр.136679/93 издаден од УВР Куманово на 
име Меди Џемаили с. Романовце, Куманово. (618) 

Пасош бр.233848/94 издаден од УВР Тетово на име 
Иса Мурати с. Камењане, Тетово. (619) 

Пасош бр.3205305 издаден од ОВР Крива Паланка 
на име Стефановски Зоран, с. Конопница, Крива Па-
ланка. (624) 

Пасош бр. 744104/95 издаден од ГУВР Скопје на име 
Надица Илиевска, ул. „Пржино“ бр. 10, Скопје. (625) 

Пасош бр.1941/92 издаден од УВР Скопје на име 
Сали Азби с. Конопница, Скопје. (626) 

Пасош бр.0534524/94 издаден од УВР Скопје на име 
Зејнели Мифтар с. Арачиново, ул. „110“ бр. 26, Скопје. 

(627) 
Пасош бр. 684072/95 издаден од УВР Скопје на име 

Бислим Браимовиќ с. Ќојлија, Скопје. (628) 
Пасош бр. 277174/94 издаден од УВР Скопје на име 

Игор Петрески, Скопје. (629) 
Пасош бр. 624768/95 издаден од ГУВР - Скопје на 

име Зулќефли Фетаи, ул. „Дижонска" бр. 7/26, Скопје. 
(630) 

Пасош бр. 157683/94 издаден од ГУВР Скопје на име 
Спировски Марјан ул. „Стеван Филиповиќ" бр. 1/1-2, 
Скопје. (631) 

Пасош бр.482448/94 издаден од ГУВР Скопје на име 
Сафет Далимовски с. Катланово, Скопје. (632) 

Пасош бр. 100978/93 издаден од ГУВР Скопје на име 
Лилјана Јовановска ул. „11 Октомври“ бр. 2/6-7, 
Скопје. (633) 

Пасош бр. 388766/94 издаден од УВР Скопје на име 
Петар Петровиќ ул. „Вера Радосављевиќ" бр. 18, 
Скопје. (634) 

Пасош бр.762376/95 издаден од УВР Скопје на име 
Фадил Ѓуреци с. Рашче, Скопје. (635) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А.Д. 
„ИЛИНДЕН“ - Струга 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1995 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: откуп на 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. „Пролетерски бри-
гади“ 62б во време од 10 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АДМС „Ри-
бопреспа" - Ресен 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Тоше Милошев-
ски“ 2/3 Ресен во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „БИ-
ТОЛАСИЛ" - Битола 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

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

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

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „НАШ 
ДОМ“ - Кичево 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 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: издавана интерни акции заради продажба на прет-
пријатието. 

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. „Осломејски пат“ 
бб во време од 8 до 14 часот. 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД РУД-
НИЦИ ЗА БЕНТОНИТ И ДРУГИ НЕМЕТАЛИ 
„БЕНТОМАК" - Крива Паланка 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.12.1995 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието. 

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“ во 
време од 7,00 до 14,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Жито-про-
дукт" ДОО Свети Николе 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1996 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 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“ бб. 
Св. Николе. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „ЖИТО 
ШАР“ - Гостивар 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 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: откуп на 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. „Борис Кидрич" 225 
- Гостивар во време од 7,00 до 15,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ,Јадран 
Трејд“ - Скопје 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1996 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 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 „Мито Хаџиваси-
лев-Јамин" бр. 40 во време од 10,00 до 12,00 часот. 

ЈАВНА НАРАЧКА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛОТ (ПОДИГАЊЕ НА 
ВЕШТАЧКИ ЛИВАДИ) ОД ПРОГРАМАТА ЗА 
ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВОТО ВО 1996 ГОДИНА 

I. Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство распишува повик за јавна нарачка за след-
ните количини на семенски материјал од фуражните 
култури и тоа: 

во килограми 

ред. 
бр. вид култура количина 

1. Еспарзета 50.000 
2. Луцерка 8.000 
3. Ежевица 7.000 
4. Ливадски виук 7.000 
5. Висока власатка 5.000 
6. Мачина опашка 7.000 
7. Црвена детелина 5.000 
8. Талјански љуљ 7.000 
9. Жолт Ѕвездан 5.000 

10. Црвен виук 10.000 
Алтернатива 
11. Безосилен власен 5.000 

II. Квалитет и услови на понудата: 
1. Клијавост I класа атестирано и пломбирани, 

здравствено исправно. 
2. Рок на испорака најдоцна 10.03.1996 година по 

диспозиција на извештајот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

3. Цена поединечно за секој вид семе од р.бр. 1 до 
р.бр.11. 

4. Во цената на семенскиот материјал треба да бидат 
содржани: набавка, подготвување на смеска со 10 ком-
поненти согласно рецептурата издадена од научна ин-
ституција, пакување по единица мерка за засејување на 
1 декар и дотур до сите општински центри - служби за 
унапредување на индивидуалното земјоделство. 

5. Вкупниот износ за реализација на нарачките не 
смее да биде поголем од 17.000.000,00 денари. 

III. Рок на доставувањето на понуди до нарачателот 
е седум дена од денот на објавувањето. 

СОДРЖИНА 
Страна 

116. Закон за спортот 153 
117. Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за начинот и постапката за ис-
плата на девизни средства од депонираните 
девизни влогови на граѓаните 157 
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