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

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

Понеделник, 25 ноември 1996 
Скоцје 

Број 63 Год.Ш 

Претплатата за 1996 година изнесува 
6.000 денари. Овој број чини 200 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1164. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
52/91) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата донесе 

1166. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
52/91) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО РОМАНИЈА СО СЕДИШТЕ ВО 

БУКУРЕШТ 
Член 1 

Република Македонија отвора Дипломатско-конзу-
ларно претставништво во Романија во ранг на Амба-
сада, со седиште во Букурешт. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-3119/1 Претседател на Владата 
19 ноември 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1165. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
52/91) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО УКРАИНА СО СЕДИШТЕ ВО 

КИЕВ 

Член 1 
Република Македонија отвора Дипломатско-конзу-

ларно претставништво во Украина во ранг на Амба-
сада, со седиште во Киев. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-3120/1 
19 ноември 1996 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА СО 

СЕДИШТЕ ВО САРАЕВО 

Член 1 
Република Македонија отвора Дипломатско-конзу-

ларно претставништво во Босна и Херцеговина во ранг 
на Амбасада, со седиште во Сараево. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-3118/1 Претседател на Владата 
19 ноември 19% година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1167. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
38/90), член 85 од Деловникот за работа на Владата на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
20/95 - пречистен текст), а во врска со Националната 
програма за сузбивање на злоупотреба на дрогата и 
недозволената трговија со дрога („Службен весник на 
РМ“ бр. 35/%), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕ-
НОВИ НА МЕЃУРЕСОРСКАТА ДРЖАВНА КОМИ-
СИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ НЕДОЗВОЛЕНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И ЗЛОУПОТРЕБА 

НА ДРОГА 

1. За претседател и членови на Меѓуресорската 
државна комисија за борба против недозволеното про-
изводство, трговија и злоупотреба на дрога се опреде-
луваат: 

а) за претседател: 
- д-р Иван Тулевски, психијатар 
б) за членови: 
- Драган Тумановски, потсекретар, Министерство 

за правда 
- д-р Зоран Сулејманов, помошник, Министерство 

за правда 
- д-р Михаил Левенски, помошник, Министерство за 

здравство 
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- м-р Ненад Поповски, помошник на министерот за 
медицинско снабдување, Министерство за здравство 

- Диме Ѓурев, потсекретар, Министерство за вна-
трешни работи 

- Трпе Стојановски, началник на управа, Министер-
ство за внатрешни работи 

- Ѓулумсере Касапи, самостоен советник, Мини-
стерство за образование и физичка култура 

- Николина Пепељугоска, самостоен педагошки со-
ветник во Педагошкиот завод на Македонија, Мини-
стерство за образование и физичка култура 

- Боге Чад иновски, советник на министерот, Мини-
стерство за труд и социјална политика 

- Гордана Николовска, стручен соработник во Заво-
дот за унапредување на социјални дејности, Министер-
ство за труд и социјална политика. 

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

Бр. 23-2544/1 
4 ноември 1996 година 

Скопје 

Број 23-2998/1 
19 ноември 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Број 23-2997/1 
19 ноември 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1168. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ 
број 4/%), и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ ОБ-
ЈЕКТИ ПОКРАЈ МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ М-1, 
ДЕЛНИЦА СКОПЈЕ - КУМАНОВО, СТАЦИ-
ОНАЖА НА КМ. 1002+673-ЛЕВО, НА ПОДРА-
ЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА „ГАЗИ БАБА“ -

СКОПЈЕ 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на бензинска пумпа со придружни објекти покрај Маги-
стралниот пат М-1, делница Скопје -Куманово, етаци-
онажа на км. 1002+673-лево, на КП број 220/3 и 1196/3, 
КО Дељадровци во м.в. „Пуковско", со вкупна повр-
шина од 9.425 квадратни метри, на подрачјето на опш-
тината Гази Баба - Скопје, чиј инвеститор ќе биде 
Македонската православна црква.- Епархија Полошко-
Кумановска од Скопје, и се определува земјиштето кое 
му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба. 

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

3. Со потпишувањето на оваа Одлука престанува да 
важи Одлуката за определување на услови за градба на 
бензинска пумпа со придружни објекти покрај маги-
стралниот пат М-1, делница Скопје - Куманово, стаци-
онажа на км. 1002+673-лево, донесена од Владата на 
Република Македонија на 11.09.1996 година под бр. 23-
2436/1. 

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

1169. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ 
број 4/96) и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ З А ГРАДБА 
НА ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СВЕЌИ ВО 
ФУНКЦИЈА НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВО-
СЛАВНА ЦРКВА - ЕПАРХИЈА ПОВАРДАРСКА, 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ВЕЛЕС 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на погон за производство на свеќи во функција на Ма-
кедонската православна црква - Епархија Повардарска, 
на КП бр. 365, КО Велес, во м.в. „Петрова Чешма“, со 
вкупна површина од 250 метри квадратни, на подрач-
јето на општината Велес, чиј инвеститор ќе биде Точн-
иов Ристо од Велес - свештеник при МПЦ и се опреде-
лува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата 
редовна употреба. 

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

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

1170. 
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93, 
63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/ 
94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ 
КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СТОКИ ВО 1996 

ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување на царински кон-
тингенти при увоз на стоки во 1996 година („Службен 
весник на РМ“ бр. 21/%, 32/96, 42/96, 58/% и 60/96), во 
точката 2 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Неискористениот вредносен контингент за ре-
зервни делови, од првото полугодие се пренесува во 
второто полугодие“. 

Во истата точка ставот 3 станува став 4. 

2. Во точка 5 по алинејата 5 се додава нова алинеја 6 
која гласи: 

„ - 40.000 тони шеќерна репа“. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-2894/2 
19 ноември 1996 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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1171. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за сообраќај и врски - Дирекција за цивилна и 
воздушна пловидба и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8529 Делови погодни за упо-
треба исклучително или 
главно за апарати од 
тар. број 8525 до 8528: 

8529 10 Антени и антенски ре-
флектори од сите ви-
дови: делови погодни за 
употреба со нив: 

8529 10 70 00 Филтери и скрет-
ници за антени 
а) филтери и скретници 
за антени TELE WAPE 
Tup Т-1530 (118-140 
Mhz) 5 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавуваното во „Службен весник на Република Македонија“. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8703 Патнички автомобили и 
други моторни возила 
главно конструирани за 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8703 22 

8703 22 10 19 

превоз на лица (освен 
возилата од тар. број 
8702), вклучувајќи и мо-
торни возила за комби-
ниран превоз на лица и 
стоки (од типот караван 
комби, итн) и автомо-
били за трки: 
- - Со зафатнина на ци-
линдрите над 1000 см3 

до 1 500 см3: 
Нови: 

Патнички авто-
мобили составени: 

Други 
а) патнички автомобили 
со зафатнина на мото-
рот од 1100 см3 до 1 300 
см3 18 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Бр. 23-3076/1 
19 ноември 1996 година 

Скопје 

1172. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 
45 од Законот за Владата на Република Македонија, 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за урбанизам, градежништво и заштита на жи-
вотната средина и тоа: 

Бр. 23-3088/1 
19 ноември 1996 година 

Скопје 

1173. " " 
Врз основа на член 27 став 7 од Законот за царините 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 
и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Јавното 
претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ и 
тоа: 
Тарифен 

број 
Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

9022 Рендген - апарати и апа-
рати што користат 
алфа, бета или гама зра-
чење, за медицинска, 
хируршка, забарска, ве-
теринарска или друга 
употреба, вклучувајќи и 
апарати за радиогра-
фија или радиотерапија, 
рендгенски цевки и 
други генератори на 
рендген - зраци, генера-
тори со висок напон, ко-
мандни табли и ко-
мандни маси, екрани, 
маси, столови и слично, 
за испитување или леку-
вање: 
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Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 ^ 4 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

9022 19 0000 — За) друга употреби 
0 а) рендгени Hiscan 7555 

A/V/MAT/02/OS 2 парчиња 
б) рентгени Hiscan 9075 -
35TS7V/MAT/02/OS 2 парчиња 

9031 Инструменти, апарати и 
машини за мерење или 
контрола, неспомнати 
ниту опфатени на друго 
место во оваа глава: 
проектори на профили: 

9031 80 - Други инструменти, 
апарати и машини: 

9031 80 39 00 Друго 
а) метални детектори 
Тире PMD 2 2 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр 23-3080/1 Претседател на Владата 
19 ноември 1996'година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1174. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за сообраќај и врски - Дирекција за цивилна и 
воздушна пловидба и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 ' 

8525 Предаватели за ради-
отелефонија, радиоте-

леграфија, вклучувајќи 
и со вграден приемник 
или апарат за снимање 
или репродукција на 
звук; телевизиски ка-
мери со можност за 
задржување на слика и 
други, видео камера, ре-
кордери: 

8525 20 - Предаватели со вгра-
ден приемник: 

8525 209900 Друго 
а) Предавател со вгра-
ден приемник; Модел: 
KY 196А BENEDIX/ 
KING - serija Silver 
Grown 2 парчиња 

8529 ^ Делови погодни за упо-
треба исклучително или 
главно за апарати од 
тар. број 8525 до 8528-

8529 10 - Антени и антенски ре-
флектори од сите ви-
дови: делови погодни за 
употреба со нив: 

8529 10 39 00 Друго' 
а) Фиксна радијална ан-
тена за 112 - 137 MHz; 
CXL г 3-2 С 2 парчиња 

8529 90 -Друго 
8529 90 70 00 - - - електронски 

склопки 
а) Модул за снимање на 
ТХ i Rx сигнали на ана-
логен рекорден РАЦАЛ 
ИЦР 64; Модел: Mi - V2 
modul 6 парчиња 

8544 Изолирана жица (вклу-
чувајќи емајлирана или 
анодизирана жица), ка-
бли вклучувајќи и коак-
сијални кабли) и други 
изолирани електрични 
сироводници, со или без 
конектори; кабли од оп-
тички влакна, израбо-
тени од поединечно 
оплаштени влакна, ком-
бинирани или не со 
електрични спровод-
ници, со или без конек-
тори: 

8544 20 00 00 - Коаксијални кабли и 
други коаксијални елек-
трични спроводници 
а) Сет кабли и конек-
тори; Модел: РГ 213 -
коаксијален кабел 2x25 метри 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр 23-3079/1 Претседател на Владата 
19 ноември 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1175. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на РМ“ број 8/92 и 30/95), министе-
рот за одбрана донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ЗНАЦИТЕ ЗА ТРЕВОЖЕЊЕ 

Член 1 
Во Правилникот за знаците за тревожење („Сл. вес-

ник на, РМ“ број 52/92 и 58/92) во членот 1 по зборот 
„опасност“ се додаваат зборовите „во воена или вон-
редна состојба, како“. 

Член 2 
Во членот 2 став 1 точката а) се менува и гласи: 
„а) Воздушна опасност;“ . 
По точката б) се брише сврзникот „и“ и се додава 

нова точка в) која гласи: 
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„в) Опасност од елементарни непогоди; и“ 
Точката в) станува точка г). 

Член 3 
Во членот 3 став 1 во точката а), зборот „општа“ се 

заменува со зборот „воздушна“, а по зборот „секунди“ 
точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите 
„и означува претстојна опасност од напад од воздух 
(авионски напад, ракетирање, гранатирање и сл.);". 

Во точката б) по заградата, точката и запирката се 
бришат и по сврзникот „и“ се додаваат зборовите „оз-
начува претстојна опасност од употребени нуклеарни, 
хемиски и биолошки средства“. 

По точката б) се додава нова точка в), која гласи: 
„в) Сигналот, односно знакот за опасност од елемен-
тарни непогоди се емитира со едноличен и завивачки 
тон во траење од 60 секунди (еден едноличен тон во 
траење од 20 секунди, еден завивачки тон во траење од 
20 секунди и уште еден едноличен тон во траење од 20 
секунди) и означува претстојна опасност од поплави, 
рушење на брани, лавини, терени што се лизгаат, не-
среќи во рудници и производствени погони, пожари од 
поголеми размери и сл.; и“. 

Точката в) станува точка г) во која што по зборот 
„секунди“ точката се брише и се додаваат зборовите „и 
означува престанување на сите видови на опасност“. 

Член 4 
Во членот 4 став 1 зборовите „два дена пред денот 

определен за проверување на системите за тревоже-
ње“, се заменуваат со зборовите „со редовно проверу-
вање на системите за тревожење во мир.". 

Член 5 
Во членот 5 зборовите „мир, војна и во други вон-

редни околности." се заменуваат со зборовите „воена 
или вонредна состојба.". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„За секое проверување граѓаните се известуваат 

преку радиото, телевизијата и печатот најмалку два 
дена пред вклучувањето на сирените за тревожење“. 

Член 6 
Во графичкиот приказ на сигналите за тревожење, 

под а) зборовите „ОПШТА ОПАСНОСТ“ се замену-
ваат со зборовите „ВОЗДУШНА ОПАСНОСТ“; по 
графичкиот приказ под б) се додава нов графички при-
каз в) и се прикажува на следниот начин: 

20±2Ѕ 20±2Ѕ 20±2Ѕ 
- - - 60±2Ѕ - -

в) „ОПАСНОСТ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ“ 

Графичкиот приказ под в) станува графички приказ 
под г). 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

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

Бр. 01-2825/4 
14 ноември 1996 година 

Скопје Министер за одбрана, 
д-р Благој Ханџиски, с.р. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за утврдување 
на опрема без плаќање царина донесено од Владата на 
Република Македонија под бр. 23-2835/1 од 28.10.19% 
година („Службен весник на РМ“ бр. 60/96), направена 
е грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА 
КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА 

ЦАРИНА 
Во точката 1, колона 4 наместо бројот „3", треба да 

стои бројот „35". 

Бр. 23-2835/1 
15 ноември 1996 година В л а Д а н а Република 

Скопје Македонија 

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

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
3440/96, го запиша во судскиот регистар, за зголемува-
ното на удели и пристапување на нови членови, со 
регистарска влошка бр. 1-18579. 

Претпријатие за собирање и примарна преработка 
на отпадоци „ПИМ-СУРОВИНА“, извоз-увоз П.О. 
Прилеп, ул. „Александар Македонски“ бб. 

Друштво со ограничена одговорност. 
Зголемување на уделот на лицето Петар Иваноски 

за 8.658 ДМ и пристапување на нови членови: Недески, 
Блаже, Деспотовска Павлина, Најдовски Стеван, Кара-
лиески Тоде и Трајкоски Нове во Претпријатието за 
собирање и примарна преработка на отпадоци, Друш-
тво со ограничена одговорност „ПИМ-СУРОВИНА" -
извоз-увоз П.О. Прилеп. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 3440/% 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2442/96 на регистарска влошка бр. 1-63217-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Трговското претпријатие „ИНТЕР ЕКС-
ПОРТ 95" увоз-извоз д.о.о. бул. „Октомвриска Рево-
луција“ бр. 10/1-12, Скопје. 

Се брише Станко Здравков, а се запишува Вера Ѓу-
риќ, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2442/96. (7653) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1575/96 на регистарска влошка бр. 1-27759-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на име 
на фирма на Претпријатието за услуги, трговија и 
увоз-извоз „ПРЕМИЕР“ д.о.о. ул. „Шидска" 20/3-17, 
Скопје, во иднина ќе гласи: Претпријатие за производ-
ство, трговија и услуги „ПРЕМИЕР“ д.о.о. увоз-извоз 
ул. „Шидска" 20/3-17, Скопје. 

Од Основниот Суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
1575/96. (7654) 

Основниот суд Скопје I - С К О П Ј Е , СО решението 
Срег. бр. 123/96 на регистарска влошка бр. 1-217-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промената на директор 
на скопски саем - Акционерско друштво во мешовита 
сопственост н.о. ул. „Беласица“ б.б. Скопје. 

Се брише Томислав Андрсевски, Јован Јовановски, 
а се занишуваат Томислав Андреевски, Јован Јованов-
ски, Слободанка Гацовска и Димитар Петков. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 123/ 
96. (7655) 



Стр. 3194 - Бр. 63 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 ноември 1996 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1463/96, на регистарска влошка, бр. 1-68198-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија и услуги „ИМПРЕГНАЛ" 
увоз-извоз д.о.о. ул. „Првомајска“ бб барака 10, Ско-
пје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
18.06.1996 год. а основач е Ивановски Александар. 

Дејности: 012142, 012201, 012203, 050100, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060503 , 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110109, 110301, 
110302, 11303, 110304, 110309, 110902, 110903, 110905, 
110909, 070310, 070320, застапување на странски фир-
ми и физички лица, реекспорт, малограничен промет 
со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, посре-
дување. 

Претпријатието во правниот промет настапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските одговара со сите свои средства. Ди-
ректор Ивановски Александар без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1463/96. (8067) 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 
011710, 011721, 011722, 011723, 011724,. 011729, 110404, 
070131. 

Се брише Доневски Ламбро, директор, а се запи-
шува во внатрешен и надворешен промет Слободан 
Јованов, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3001/96. (8071) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2681/96, на регистарска влошка, бр. 1-62480-
0-0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на 
основач и лице овластено за застапување на Претпри-
јатието за производство, промет и услуги „ТРГО ГРА-
ФИКА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Вич“ бр. 16/4-13, 
Скопје. 

Во претпријатието е извршена следната промена: 
Истапува Наташа Белковска од 25.09.1996 год. а при-
станува Цветанка Белковска. 

Се запишува Цветанка Белковска - директор, овла-
стена за застапување без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2681/96. (8072) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2540/96, на регистарска влошка, бр. 1-21470-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште на Претпријатието за надворешна и внатрешна 
трговија на големо и мало и производство „БЕМИ-
КО" ц.о. експорт-импорт ул. „29 Ноември“ Скопје. 

Претпријатие за надворешна и внатрешна трговија 
на големо и мало и производство „БЕМИКО" ц.о. 
експорт-импорт ул. „Бапчор" бб, пазар Авто команда 
лок. 207 и 208 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2540/96. (8068) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2539/96, на регистарската влошка, бр. 1-
67309-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на директор на Приватната здравствена организација-
аптека „АН ХАК" ул. „Бапчор" бб, пазар „Автоко-
манда" локал бр. 207 и 208, ц.о. Скопје. 

Се брише Мимоза Тодоровска се запишува. 
Сузана Костадинова како нов директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2539/96. (8069) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 2951/96, на регистарска влошка, бр. 1-22082-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство промет и 
посредување „ТРУДБЕНИК-ПРОМ" експорт-импорт 
д.о.о. ул. „Народен Фронт“ бр. 5-1/69, Скопје. 

Се брише Горан Георгиевски, се запишува Ацо 
Георгиевски - директор. 

Од Основниот суд вв Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2951/96. (8070) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3001/96, на регистарска влошка, бр. 1-45635-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште проширување на дејност на Претпријатието за 
трговија на големо и мало угостителство и туризам и 
производство „ВИЛ-КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз ул. 
„Аугуст Цесарец" бр. 3/3-4, Скопје. 

Досегашното седиште на претпријатието се менува 
и ќе гласи. 

Претпријатие за-трговија на големо и мало угости-
телство и туризам и производство ,,ВИЛ-КОМЕРЦ" 
ц.о. увоз-извоз Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2964/96, на регистарска влошка, бр. 1-5307-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и промената на лице на Електромонтажно ин-
сталатерско прометно претпријатие „ИСКРА-УНИ-
ВЕРЗАЛ" ц.о. увоз-извоз с. Радишани, Скопје. 

На ден 8.10.1996 год. во претпријатието пристапил, 
Игор Стајковски а на истиот ден истапил Стајковски 
Чедомир. 

Се брише Стајковски Чедомир, директор, а се за-
нишува Игор Стајковски, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2964/96. (8073) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2224/96 на регистарска влошка бр. 1-58286-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за производство, уго-
стителство и туризам, услуги, трговија на големо и ма-
ло и надворешен промет увоз извоз „НАЧО-М" ц.о. 
ул. „Трифун Хаџи Јасмин“ бр. 7/6-5, Скопје. 

Се врши проширување на дејноста на претпријатие-
то за следните дејности: 110903, 110109, 110904, 
110905, 110909, 01242, 012421, 012429, 01112, 011121, 
011129, 01121, 0112111, 011212, 011219, 011390999, 0130, 
013010, 013022, 013023, 013030, 013050, 013060. 

Од Основниот суд Скопје I 
2224/96. 

Скопје, Срег. бр. 
(7781) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2598/96, на регистарска влошка бр. 1-48904-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на осно-
вач, назив, седиште и директор на Претпријатието за 
промет и услуги „КРИСТИНА СТИЛ“ ц.о. експорт-
импорт ул. „Фуштанска" бр. 45-б, Скопје. 

Пристапува основачот Весна Јаневска, а истапува 
Јанко Наумов. 

Се брише Јанко Наумов, се запишува Весна Јанев-
ска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2598/96. (7782) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2274/96 на регистарска влошка бр. 1-26168-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија, транспорт и ту-
ризам „СПИН" експорт-импорт д.о.о. ул. „Јуриј Гага-
рин" бр. 85 а, Скопје. 
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Се брише Гоце Аврамовски се запишува 
Ленчевски Новче како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2274/96. (7783) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2036/96, на регистарска влошка бр. 1-68150-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец 
поединец на Даниела Драган Даневска ,,ТП - ДЕНИВ" 
бул. „Јане Сандански“ бр. 77/3-6, Скопје. 

Основач: Даниела Даневска од Скопје. 
Управник и застапник на надворешно трговскиот 

промет е Даниела Даневска со неограничено овласту-
вање и потполна одговорност, 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2036/ 
96. (7784) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2533/96, на регистарска влошка бр. 1-13959-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за трговија на големо и 
мало „ПРОСВЕТА КОМЕРЦ“ извоз-увоз д.о.о. ул. 
„Партизански одреди“ бр. 143, Скопје. 

Кон претпријатието пристапуваат новите основачи 
Кирил Денковски, Зоран Михајловски, Војо Србинов-
ски и Марика Пауновска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2533/96. (7785) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1722/96, на регистарска влошка бр. 1-56619-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це на Претпријатието за услуги и промет „БРЕЈК" 
д.о.о. ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15, Скопје. 

Се брише Милка Трипковиќ, директор, а се запи-
шува во внатрешен и надворешен промет Ристо Русев-
ски, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1722/96. (7786) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2549/96, на регистарска влошка бр. 1-15395-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основач дејност и директор на Приват-
ното претпријатие „МЛЕКАРНИЦА ЗЕЛЕНИКОВО-
ЦАНКО" д.о.о. увоз-извоз с. Станица, Зелениково, 
Скопје. 

Пристапува основачот Трајан Стојановски, а иста-
пува Степаноски Благоја. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
013041, 013042 , 013050, 070129, 070226, 070229, 110302, 
110303, 110304, 110905. 

Се брише Степаноски Благоја, се запишува Трајан 
Стојановски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2549/96. (7787) 

Окружниот стопански суд - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1295/96, на регистарска влошка бр. 1-22098-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар Новинското из-
давачко, трговско претпријатие „ХОСФОТОКОМ-
ПЈУТЕР" ц.о. увоз-извоз ул. „Шарпланинска" бр. 36, 
Скопје. 

Во претпријатието пристапува како соосновач Аба-
зи Газменд. 

Се менува називот на претпријатието од: Трговско 
претпријатие „ХОСФОТОКОМПЈУТЕР" ц.о. увоз-из-
воз Скопје во: Новинско Издавачко, трговско прет-

пријатие „ХОСФОТОКОМПЈУТЕР" ц.о. увоз-извоз 
Скопје. 

Се менува седиштето на претпријатието од ул. 
„Трајко Китанчев“ бр. 1, ул. „Шарпланинска" бр. 36, 
Скопје. 

Се брише од застапник Абази Африм - застапник 
без ограничување. 

Се запишува Абази Газменд - директор без ограни-
чување. 

Абази Газменд - директор без ограничување. 
Лице овластено за застапување во надворешно 

трговскиот промет Абази Газменд - директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд - Скопје, Срег. бр. 
1295/96. (7788) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2827/96, на регистарска влошка бр. 1-4599-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Претпријатието за заста-
пување, производство и промет „СИНТЕТИК ПРО-
МЕТ“ експорт-импрот д.о.о. ул. „Козара“ бр. 68/1/19, 
Скопје. 

Се брише Душан Дончев, директор со неограниче-
ни овластувања. 

Се запишува: Ани Дончева, директор со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2827/96. (7789) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1197/96 на регистарска влошка бр. 1-68155-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Приватната здравствена организациЈа-Ординација по 
општа стоматологија ,Д-Р Лилјана Глигор Бабамова“ 
ТП бул. „Партизански одреди“ бр. 80/2-2, Скопје. 

Дејности: 13014, 130140, стоматолошка здравствена 
заштита. 

Во правниот промет со трети лица одговара со це-
лиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е д-р Лилјана Баба-
мова. 

Претпријатието е основано со сопствени средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

1197/96. (7815) 

Основниот суд Скопје - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1956/96, на регистарска влошка бр. 1-68144-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговското друштво за трговија и услуги „ШЕНОН 
КЕТИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Бутелска“ бр. 62, 
Скопје. 

Содружници: Кети Пунчевска и Кристофер Џејмс 
Доерти. 

Дејности: 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 
011262, 012830, 013400, 013500, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128 , 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 070221, 070223, 
070222, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080111, 080114, 080119, 080121, 
080122, 080129 , 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 
090122, 090123 , 090124, 090129 , 090131, 090132, 090133, 
090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 
090181, 090182, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 
110109, 110301, 110302, 110304, 110309, 110620, 110901, 
110902, 110905, 110909, 070310, 070320, меѓународен 
транспорт на стоки, лица и шпедиција, малограничен 
промет со Бугарија, Србија, Албанија, Грција, СР Ју-
гославија, реекспорт, посредување и застапување во 
надворешно трговскиот промет. 
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Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет претпријатието целосно 
одговара. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
во надворешно трговскиот промет е Кети Пусичевека, 
в.д. директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1956/96. (7816) 

Основниот суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2045/96 на регистарска влошка бр. 1-62800-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на лице овласте-
но за застанување на Претпријатието за трговија и 
производство, „ЕХТРА ЛУХ" д.о.о. експорт-импорт 
ул. „Питу Гули“ бр. 70, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник во внатрешен и 
надворешен промет Деваја Шенол, директор со нео-
граничени овластувања, а се запишува Снежана Ладе-
ва, директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Скопје, Срег. бр. 2045/96. 
(7817) 

Основниот суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1762/96, на регистарска влошка бр. 1-68120-0-0-0, го за-
пиша во судскиот регистар основањето во приватна 
сопственост и право на вршење на работи во надворе-
шно трговскиот промет на Претпријатие' о за прои-
зводство, трговија, угостителство и услуги на големо 
и мало „КИВАГО" д.о.о. увоз-извоз ул. „Крсто Асе-
нов“ бр. 22/2-1, Скопје. 

Основач: Убавка Ѓурчиноска од Скопје. 
Дејности: 013021, 013022, 07011, 070111, 070112, 

070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128 , 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 
080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 
080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110303, 110304, 
110309, 070310, 070320, посредување во областа на про-
метот со стоки и услуги, реекспорт. 

Од Основниот суд во Скопје, Срег. бр. 1762/96. 
(7818) 

Дејности: 090150, 090160, 110109, посредување и за-
стапување во прометот на стоки и услуги, застапување 
на странски лица, компензациони работи со странство, 
вршење на работи за привремен увоз и извоз на стоки, 
продажба на стоки од слободни царински продавници. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2447/96. (7820) 

Основниот стопански суд во Скопје I - Скопје, со 
решението Срег. бр. 1279/96 на регистарска влошка 
бр. 1-68148-0-0-0, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето во приватна сопственост како д.о.о. Претпри-
јатието за проектирање, градежништво и инженеринг 
„ФИМ" ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 29/1-4, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 17.06.1996 год. а основач е Талески Горан од Ско-
пје. 

Дејности: 040002, 040003, 050100, 050201, 050202, 
050301, 050302 , 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 0701140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219 , 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
100101, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110401, 
110402, 110403, 110404, 110620, 110905, 110909, 070310, 
070320, реекспорт, консигнациона продажба на стоки. 

Неограничени овластувања целосна одговорност. 
Лице овластено за застанување во внатрешен и на-

дворешен трговски промет Талески Горан директор на 
претпријатието без ограничување. 

Од Основниот стопански суд Скопје I - Скопје, 
Срег. бр. 1279/96. (7797) 

Основниот суд Скопје - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2280/96, на регистарска влошка бр. 1-67814-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за превоз, услуги и 
трговија на големо и мало „ЛАСЕР-96" експорт-им-
порт д.о.о. ул. „Шидска" бр. 24 лок. бр. 1 вл. 3 згр. 
А-5, Скопје. 

Во внатрешен трговски промет се проширува след-
ната дејност: 120350, радио и телевизија. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
2280/96. (7798) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2382/96, на регистарска влошка бр. 1-68147-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трго-
вец поединец на Угостителскиот дуќан сендвичара 
„ПОПАЈ" ул. „Партизански одреди“ бр. 37, 1/28, Ско-
пје. 

Основач: Лазаревска Стефан Светлана. 
Дејности: 080190, припремање и служење ладни 

сендвичи, палачинки и пирошки, служење безалкохол-
ни пијалоци и пиво. 

За обврските одговара со целиот свој имот. 
Се занишува Светлана Стефан Лазаревска, управи-

тел без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 

2382/96. (7819) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2447/96, на регистарска влошка бр. 1-53726-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив на фирмата, проширување на дејност на Претпри-
јатието за производство и промет „МИКАДО“ д.о.о. 
експорт-импорт ул. „Павле Шатев“ бр. 20-а, Скопје. 

Се менува називот на фирмата и во иднина ќе гла-
си: Претпријатие за производство и промет „МИКА-
ДО“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Павел Шатев“ бр. 20-
а, Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2577/96 на регистарска влошка бр. 1-16832-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име 
на Претпријатието за трговија на мало и големо и 
увоз-извоз „ЧУК КОМЕРЦ“ ц.о. с. Дебреше Гости-
вар. 

Се врши промена на име на фирмата и во иднина 
ќе гласи: Претпријатие за транспорт, трговија и услу-
ги на мало и големо увоз-извоз „ЧУК КОМЕРЦ“ ц.о. 
с. Дебреше, Гостивар. 

Од Основниот Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2577/96. 
(7799) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2213/96, на регистарска влошка бр. 1-59492-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на 
основач на Транспортното трговско услужно претпри-
јатие „ДЕСПИНА-КОМЕРЦ 95" увоз-извоз ц.о. ул. 
„Илинденска“ бр. 4, с. Росоман. 

Од претпријатието како основач истапува Лазов 
Марјанчо од с. Росоман. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2213/ 
96. (7800) 

Окружниот стопански суд Скопје, со решението 
Срег. бр. 2313/96, на регистарска влошка бр. 1-44358-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
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це за застанување на Претпријатието за трговија, уго-
стителство и туризам „АНДРИАТИК" д.о.о. експорт-
импорт ул. „29 Ноември“ бр. бб, Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Мисовски Нико-
ла вд директор без ограничување, се запишува нов за-
стапник Димовски Нове директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд - Скопје, Срег. бр. 
2313/96. (7801) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2335/96, на регистарска влошка бр. 1-8622-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на основното училиште „ЈЕХОНА" с. Добридол - Го-
стивар. 

Во внатрешен промет се запишува нов застапник 
Резак Јакупи, директор, а се брише Фехми Ќезами, 
директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2335/96. (7802) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2418/96 на регистарска влошка бр. 1-32527-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив на фирма, промената на основач на Претпријатие-
то за трговија на големо и мало, производство, увоз-
извоз „МЕК И МАЕР“ ц.о. ул. „Виничка“ бр. 62, Ско-
пје. 

Во иднина ќе гласи: Претпријатие за трговија на 
големо и мало, производство увоз-извоз „КОМЕРЦ 
ЈУКСЕЛ“ ц.о. ул. „Виничка“ бр. 62, Скопје. 

На 4.09.1996 год. во претпријатието пристапила 
Клаудија Малдини, а на истиот ден истапил Мемиш 
Михрем. 

Се разрешува од функција директор Франко Мал-
дини, а се именува Клаудија Малдини, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2418/96. (7774) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2697/96, на регистарска влошка бр. 1-44505-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, правен облик, основач и проширувањето на дејно-
ста на Производно услужното и трговско претпријатие 
„СИЛИНГ" д.о.о. експорт-импорт ул. „Демир Трајко“ 
бр. 326, Скопје. 

Пристапува основачот Макревски Александар. 
Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 

011231, 011232, 011291, 011799, 050301, 050302, 060501, 
110109, 110402, 110404, 050100, 110303. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2697/96. (7775) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2209/96 на регистарска влошка бр. 1-50219-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за промет со стоки и услуги 
во внатрешен и надворешен трговски промет и изведу-
вање на сервисерски услуги „ИТС-Д" ц.о. ул. „Бер-
тнард Расел“ бр. 27, Скопје. 

Се брише Доца Јовчевска, се занишува Дејан Јов-
чевски. 

Од Основниот Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 2209/96. 
(7776) 

Се брише Билјана Куковска, директор, а се зани-
шува во внатрешен и надворешен промет Ален Трпе-
ски, директор. 

Од Основниот суд Скопје 1- Скопје, Срег. бр. 1897/ 
96. (7777) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2578/96, на регистарска влошка бр. 1-57851-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основач и директор на Претпријатието 
за угостителство, трговија на големо и мало „ОАЗА-
М“ д.о.о. ул. „Маршал Тито“ бр. 16/4 с. Долно Лиси-
че, Скопје. 

Истапува основачот Љупчо Величков, а пристапува 
Костовска Бранкица. 

Се брише Љупчо Величков, се запишува Костовска 
Бранкица. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2578/96. (7778) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1526/96, на регистарска влошка бр. 1-681 
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и запишување надворешно -
трговски промет на Производно-трговското и услужно 
претпријатие „БАЈРАМИ-ИНЖЕНЕРИНГ-ГМБХ 
д.о.о. експорт-импорт с. Форино, Гостивар. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
24.06.1996 год. а основач е Бајрами Браим, с. Форино, 
Гостивар. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222 , 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250 , 070260, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 110909, 110309, 110903 , 080121, 080190, 080201, 
080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 
013121, 012421, 011949, 012322, 050100, 050209, 110404, 
070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
настапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица одговара 
со сите свои средства. 

Овластено лице за застапуање на претпријатието 
во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е 
Бајрами Хамит, директор на претпријатието без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1526/96. (7779) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2395/96, на регистарска влошка бр. 1-46579-
0-0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ИНА-СИС-КОМ" д.о.о. ул. „Никола Парапу-
нов" бр. 35/3, Скопје. 

Се брише Лилјана Настева Симиџиевска, се запи-
шува Стефан Поп Дучев. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
2395/96. (7780) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1897/96, на регистарска влошка бр. 1-9204-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за туризам, превоз и трговија 
„ТЕАБО" увоз-извоз д.о.о. Бизнис Центар- Порта Бу-
њаковец - А-2/4, просторија бр. 6, Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2565/96 на регистарска влошка бр. 1-61928-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив на фирма, промена на седиште и промена на осно-
вач, проширување на дејност во внатрешен и НТП на 
Претпријатието за производство, промет и услуги 
„МАРТИН МЕРМЕР ММ“ д.о.о. експорт-импорт ул. 
„Јужноморавски бригади“ бр. 2/14, Скопје. 

Во иднина називот и седиштето на претпријатието 
ќе гласи: Претпријатие за производство, трговија, 
промет и услуги „МАРТИН МЕРМЕР ММ“ д.о.о. екс-
порт-импорт ул. „Јужноморавски бригади“ бр. 2/14, 
Скопје. 
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Како основач на претпријатието истапува Ристов-
ска Живка, а пристапува Славица Мартиновска. 

Дејноста во внатрешниот трговски промет се про-
ширува со: 012001, 012002, 012142, 012201, 012321, 
012322, 013500, 030003, 050100, 050201, 050209, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128 , 070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070214, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070260, 080129, 080190, 
080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 
110903, 120311, 120312, посредување и застанување во 
промет на стоки и услуги за страни лица, фирми, ра-
боти на увоз и извоз на стоки и услуги во малограни-
чен промет, консигнациони складишта и сервисно ра-
ботење за страни фирми, услуги во меѓународниот 
транспорт на стоки и патници, превоз на стоки и пат-
ници во меѓународен патен сообраќај, меѓународна 
шпедиција, реекспорт, туристички услуги, комисиона 
продажба. 

Се брише Живка Христовска в.д. директор без 
ограничување, а се запишува Ванчо Мартиновски, ди-
ректор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2565/96. (8207) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2590/96 на регистарска влошка бр. 1-2427-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основачи на Претпријатието за производство, прера-
ботка и трговија на големо и мало „ЈУГОГРАНИТ" 
ц.о. експорт-импорт с. Желино, Тетово. 

Како основач на претпријатието истапува Тајиб 
Муратовиќ од Тетово од 19.09.1996 год. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
2590/96. (8211) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2612/96 на регистарска влошка бр. 1-2543-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, основач и директор на Претпријатието за промет 
на стоки и услуги „ИМЕХ" п.о. ул. „Народен фронт“ 
бр. 19/1/5, Скопје. 

Пристанува основачот Бежоски Златко. 
Се брише Макоски Дарко, а се занишува Бежоски 

Влатко. 
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 

2612/96. ' (8212) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2628/96 на регистарска влошка бр. 1-55363-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и лице овластено за застапување на Претпри-
јатието за угостителство, трговија и услуги „СФ" екс-
порт-импорт д.о.о. ул. „Ѓорѓи Димитров“ бр. 48/2-5, 
Скопје. 

Од претпријатието како основач истапува Оливера 
Вчкова од Скопје, а пристапува Даниел Вчков од Ско-
пје од 24.09.1996 год. 

Се брише досегашниот директор Оливера Вчкова, 
а се запишува Даниел Вчков, директор без ограничу-
вање. 

Од Основниот и суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
2628/96. (8208) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2978/96 на регистарска влошка бр. 1-68211 “О-
О-О, го запиша во судскиот регистар запишувањето на 
трговец поединец на ТО - Драган Петар Милосовски 
„ОСКАР“ Скопје, ГТЦ Секција 2 локал 3, Скопје. 

Основач: Драган Петар Милосовски од Скопје, ул. 
„Прохор Пчински" бр. 16, Скопје. 

Дејности: 090123, 070129, 110109. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието 

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

Драган Петар Милосовски, управител со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2978/96. (8209) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1098/96 на регистарска влошка бр. 1-34667-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма, пристапување на основач, проширување на дејност 
на Претпријатието за телекомуникациони системи 
„НИ-КОМ" д.о.о. извоз-увоз, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 
28, Скопје. 

Во иднина фирмата ќе гласи: Претпријатие за теле-
комуникациони системи „ИНКОМ СИСТЕМИ“ д.о.о. 
извоз-увоз, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 28, Скопје. 

На 15.05.1996 год. во претпријатието пристапил Ду-
шко Сапунџиев. 

Дејности: 060501, 060502, 110309, 110909, застапува-
ње на страни фирми, комисиона и консигнациона про-
дажба, меѓународен превоз на стоки и патници и меѓу-
народна шпедиција. 

Се брише Николов Александар, директор, а се за-
пишува Николов Александар, директор со ограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1098/96. (8222) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2761/96 на регистарска влошка бр. 1-1652-0-
0-0, го заниша во судскиот регистар конституирањето 
на фонд на Републичка самоуправна интересна заедни-
ца за патишта ц.о. ул. „Никола Вапцаров“ бб, Скопје. 

Конституирање на фонд заради усогласување така 
да во иднина ќе гласи: Фонд за магистрални и регио-
нални патишта ц.о. Скопје. 

Да се брише досегашниот застапник Стевица Божи-
носки, а да се запише Стевица Божиноски, директор 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
2761/96. (8210) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2522/96 на регистарска влошка бр. 1-37336-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието во приватна сопственост за прои-
зводство, трговија на големо и мало со увоз-извоз, 
угостителство и консалтинг „КОРЕНИ 3" п.о. ул. „8" 
бр. 5, с. Кадино - Скопско. 

Се разрешува Здравковски Саше, застапник, а се 
именува Спасев Стевчо, застапник. 

Од Основниот и суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2522/96. (8223) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2506/96 на регистарска влошка бр. 1-51715-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за промет на големо и ма-
ло, занаетчиски услуги и меѓународен транспорт „ЈА-
СМИН-ШПЕД" ц.о. извоз-увоз, ул. „Солунска“ бр. 3, 
Бит Пазар, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува основачот Смаил 
Мавриќ од Скопје, со одлука од 16.09.1996 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2506/96. (8224) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1090/96 на регистарска влошка бр. 1-401-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата 
на Акционерското друштво за графика, издателство и 
трговија „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ц.о. ул. „Осма ударна бри-
гада“ бр. 35, Скопје. 

Се врши промена на називот и во иднина ќе гласи: 
Печатница „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ а.д. Скопје. 

Во внатрешен трговски промет се прошируваат 
следните дејности: 070260, 060503, 080121, 080122, 
080123, 080129. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1090/96. (8225) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2573/96 на регистарска влошка бр. 1-29416-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основачки влог, седиште и директор на Претпријатие-
то за трговија на големо и мало и услуги „ЗЛАТКО-
ПРОМ" д.о.о. експорт-импорт ул. „503" бр. 42, н. Ју-
румлери, Скопје. 

Истапува основачот Стојановски Ацо, а пристапува 
Даниела Ивановска. 

Се брише Стојановски Ацо, а се запишува Даниела 
Ивановска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2573/96. (8226) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2333/96 на регистарска влошка бр. 1-50206-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач, промената на седиште на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „ИНТЕРШИК" екс-
порт-импорт д.о.о. ул. „Хо Ши Мин“ бр. 240а, Скопје. 

Досегашното седиште се менува и во иднина ќе гла-
си: Претпријатие за производство, трговија и услуги 
„ИНТЕРШИК" експорт-импорт д.о.о. ул. „Коста Но-
ваковиќ“ бр. 50-2/8, Скопје. 

На 4.09.1996 год. во претпријатието пристапила 
Пехмоллер Силвана, а на истиот ден истапила Левев-
ска Каролина. 

Се брише Левковска Каролина, директор, а се за-
пишува Леловац Виолета. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2333/96. ^ ^ ^ ^ (8227) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2463/96 на регистарска влошка бр. 1-63378-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
овластено лице за застапување во внатрешен и НТР и 
промена на основач на Претпријатието за посредува-
ње и сценско-музички дејности „КАМП АРИ“ ц.о. ул. 
„Палмиро Тољати" 78а/1-2, Скопје. 

Да се брише досегашниот застапник Јусуфи Исен, 
а да се запише Драган Атанасовски, директор со нео-
граничени овластувања. 

Од фирмата истапува лицето Јусуфи Исен како 
основач, а пристануваат Драган Атанасовски и Билја-
на Ристоска. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
2463/96. (8228) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3054/96 на регистарска влошка бр. 1-3888-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар; промената на седи-
ште, основач, проширување на дејност на Претприја-
тието за професионално оспособување и вработување 
на инвалиди со производство, услуги, внатрешен про-
мет, услуги, инжињеринг маркетинг, „ТЕХНОКООП" 
д.о. ул. „Васил Главинов“ бр. 16, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Момчило Божи-
новски и Божиновска Виолета. 

Бр. 63 - Стр. 3199 

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со 
130233. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3054/96. (8084) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2086/96 на регистарска влошка бр. 1-48837-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив и основач на Трговското услужно претпријатие на 
големо и мало „ФРИШ ФОРТУНА" д.о. увоз-извоз, 
ул. „Јанко Мишиќ“ бр. 1, Скопје. 

Трговското и услужно претпријатие на големо и 
мало „ФОРТУНА" ц.о. увоз-извоз, ул. „Јанко Ми-
шиќ“ бр. 1 го менува називот и во иднина ќе гласи: 
Услужно претпријатие „ФРИШ-ФОРТУНА 96" д.о.о. 
експорт-импорт, ул. „Јанко Мишиќ“ бр. 1, Скопје. 

Основачот врши и промена на презимето: Се бри-
ше Алијовски Игор а се запишува Илијозски Игор, 
основач и директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2086/96. (8085) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3177/96 на регистарска влошка бр. 1-3341 “О-
О-О, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за производство, трго-
вија на големо и мало „ГРИНИ ПРОМЕТ“ п.о. извоз-
увоз, с. Доброшане, Куманово. 

Во надворешен промет се прошируваат дејностите: 
меѓународен друмски превоз на стоки и патници, соо-
браќајно-агенциски работи, туристички работи со 
странство, консигнациона продажба, реекспорт, по-
средување и меѓународна шпедиција. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3177/96. (8086) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2295/96 на регистарска влошка бр. 1-8701 “О-
О-О, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Производно-трговското претпријатие за трговија на 
големо и мало „ИНТЕРМОБИЛ" д.о.о. експорт-им-
порт, ул. „Мирче Мацан“ бр. 26, Скопје. 

Претпријатието врши промена на седиште, се бри-
ше седиштето на ул. „Ѓорче Петров“ бр. 1, (Порта 
Влае Б1) - Скопје, а се запишува ул. „Мирче Мацан“ 
бр. 26, Скопје. 
I Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2295/96. (8087) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6855/96 на регистарска влошка бр. 1-6185-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за производство и про-
метни дејности „ТЕРЦ-ТУРС" ц.о. извоз-увоз, ул. 
„Каљарска" бр. 4-б, Скопје. 

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 
011390, 012310, 013901. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6855/96. (8088) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2671/96 на регистарска влошка бр. 1-669-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата 
на Акционерското Друштво за занатски, услужни и 
трговски работи „29 НОЕМВРИ“ п.о. ул. „Ш-та Ма-
кедонска бригада“ бб, Скопје. 

Се запишува трансформација на Акционерско Дру-
штво за занатски, услужни и трговски работи „29 
НОЕМВРИ“ п.о. ул. „111-та Македонска бригада“ бб, 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2671/96. (8089) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3052/96 на регистарска влошка бр. 1-35847-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-

зив, фирма, седиште, основач, проширување на дејно-
ста и директор на Трговското претпријатие „Е.З КО-
МЕРЦ-3" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Нерврокопска" бр. 
15, Скопје. 

Кон претпријатието пристапуваат Крстевски Вла-
димир, Иванов Звонимир, Ивановска Јасмина. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
011990, 012615 , 012699, 110309. 

Се брише Крстевски Владимир. Се занишува Ива-
нова Јасмина, нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3052/96. (8090) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2869/96 на регистарска влошка бр. 1-40753-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште и промена на основач на Производно-трговското 
услужно претпријатие „ИФ-ПРОМЕТ"' ц.о. увоз-из-
воз, бул. „Србија-1" бр. 5, Скопје. 

Досегашното седиште на Производно-трговското 
услужно претпријатие „ИФ-ПРОМЕТ" ц.о. увоз-из-
воз, бул. „Србија-!" бр. 5, Скопје во иднина се менува 
и ќе гласи: Производно трговско услужно претприја-
тие „ИФ-ПРОМЕТ" ц.о. увоз-извоз, ул. „Панче Не-
делковски" бр. 75/1-5, Скопје. 

На ден 4.10.1996 год. во претпријатието пристапил 
Агим Демири а на истиот ден истапил Глигор Василев. 

Се брише Глигор Василев, директор, а се запишува 
Агим Демири, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2869/96. . (8108) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2825/96 на регистарска влошка бр. 1-21708-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за промет и меѓународна 
шпедиција „ФЕРКОМ" д.о.о. извоз-увоз, ул. „Кавал-
ска“ бр. 11, Скопје. 

Се брише Ќиро Стојановски, директор без ограни-
чување. 

Се запишува Снежана Стојановска, директор со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје Г - Скопје, Срег. бр. 
2823/96. ^ ^ ^ ^ (8109) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2609/96 на регистарска влошка бр. 1-791-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Основното училиште „НАИМ ФРАШЕРИ" с. 
Неготино, Гостивар. 

Се брише Мухамед Јусуфи, се запишува Несбедин 
Хусејни. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2609/96. (8110) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2499/96 на регистарска влошка бр. 1-32509-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив на фирма, на основач, на седиште на Производно-
трговското претпријатие „АЛИЈА КОМПАНИ“ д.о.о. 
експорт-импорт, ул. „Маршал Тито-4" бр 107 с. Сарај, 
Скопје. 

Досегашното седиште и фирма на Претпријатието 
за производство, внатрешна и надворешна трговија на 
големо и мало „ФАЛКОН" д.о.о. ул. „Рудо“ бр. 63, 
Скопје во иднина се менува и ќе гласи: производно, 
трговско претпријатие „АЛИЈА КОМПАНИ“ д.о.о. 
експорт-импорт, ул. „Маршал Тито-4" бр. 107, с. Са-
рај, Скопје. 

На ден 12.09.1996 год. во претпријатието пристапил 
Исен Алија а на истиот ден истапил Иванов Горан. 

Се брише Иванов Горан, директор, а се запишува 
во внатрешен и надворешен промет Абдул резак Али-
ја, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2499/96. (8111) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1453/96 на регистарска влошка бр. 1-2598-0-
0-0, ја запиша ,во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Трговското претпријатие за промет на голе-
мо и мало „ИНЕКС-ЕКСПОРТ" д.о.о. увоз-извоз, 
бул. „Јане Сандански“ бр. 94-4-9, Скопје. 

Се брише Милановски Цветко, се запишува Мулов-
ска Славица како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1453/96. _ (8112) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2143/96 на регистарска влошка бр. 1-30994-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за консултативни и деловни 
услуги „СМЕЛ КОНСАЛТИНГ“ д.о.о. бул. „Јане 
Сандански“ бр. 67/11 Галерија, локал бр. 7, Скопје. 

Се брише Снежана Ладева, се запишува Стефчо 
Стојановски како нов директор. 

Од Основниот суд“ Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2143/96. L, (8113) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1545/96 на регистарска влошка бр. 1-32630-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста во внатрешен и надворешно-трговски про-
мет на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„БАРОН КОМЕРЦ““д.о.о. увоз-извоз, ул. „Миле Поп 
Јорданов" 40/41, Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
060501, 060502, 060503, 060601, 060201, 060202, 090121, 
090133, 090139, 110109. 

Дејноста во надворешен промет се проширува со: 
посредување и застапување во овластена на промет со 
стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, меѓународна шпедиција. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1545/96. . (8101) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3096/96 на регистарска влошка бр. 1-41757-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 

основач, проширување на дејноста во внатрешен 
трговски промет и промена на лице овластено за за-
стапување во внатрешен и надворешен трговски про-
мет на Претпријатието за трговија, услуги и производ-
ство „АКРО КОМПАНИ“ д.о.о. увоз-извоз, „Димо 
Хаџи Димов“ бр. 15; Скопје. 

Од претпријатието како основач истапува лицето 
Зоран Неделковски а пристапува лицето Драган 
Крстевски од Скопје. 

Дејноста на претпријатието се проширува со: 
080121, 080129, 110303. 

Се брише досегашниот директор Зоран Неделков-
ски, а се запишува Драган Крстевски, директор без 

ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

3096/96. ' (8102) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 2855/96 на регистарска влошка бр. 1-58415-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и директор на Услужното трговско претприја-
тие „ИСМАНИ-ШИ" д.о.о. експорт-импорт с. Чело-
пек, Тетово. 

Пристапува основачот Исмани Сулеман. 
Се запишува Исмани Сулеман, се брише Исмани 

Шефкет. 

25 ноември 1996 
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Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2855/96. ^ ^ ^ (8103) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2929/96 на регистарска влошка бр. 1-63610-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието во мешовита сопственост 
за трговија и услуги „БИЉ-БАС" д.о.о. бул. „Јане 
Сандански“ бр. 116/2-18, Скопје. 

Истапува основачот Басим Мребут од Ирак, а при-
стапува Мох д Кхалед А. М. Камал. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2929/96. (8104) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2987/96 на регистарска влошка бр. 1-63125-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште на Претпријатието за градежништво, проектира-
ње и инженеринг „КОМГАРАД" д.о.о. ул. „Париска 
Комуна“ бр. 14-1/3, Скопје. 

Претпријатие за градежништво, проектирање и ин-
женеринг „КОМГРАД" д.о.о. ул. „4-ти Јули“ бр. 7, 
Кавадарци. 

Од Основниот суд Скопје Т - Скопје, Срег. бр. 
2987/96. (8105) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2798/96 на регистарска влошка бр. 1-68203-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на 
Трговец-поединец „ТОР" Христаки Александар Давит-
ковски ТП ул. ,,9-ти Мај“ бр,. 11, Скопје. 

Подносител на пријавата е: Христаки Давитковски 
од Скопје, ул. „9-ти Мај“ бр. 11. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060602. 
Управител: Христаки Давитковски. 
Во правниот промет со трети лида истапува во свое 

име и за своја сметка. 
За обврските настанати во правниот промет одго-

вара со сиот свој имот. 
Од Основниот. суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2798/96. ^ ^ ^ ^ (8106) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1717/96 на регистарска влошка бр. 1-29652-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за внатрешна и надворешна 
трговија „Д М" ц.о. бул. „АСНОМ“ бр. 8/1-3, Скопје. 

Досегашниот директор на претпријатието Драги 
Момировски, се разрешува од дблЗкност. 

Досегашниот ,застапник во надворешно-трговскиот 
промет Драги Момировски, се разрешува од дол-
жност. 

Лице овластено за застанување на претпријаитето 
е Љупчо Момировски, директор, без ограничување." 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1717/96. (8107) 

Окружниот стопански суд СКОПЈЕ, со решението 
Срег. бр, 2017/96, на регистарската влошка, бр. 1-
48568-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширу-
вањето на дејноста во внатрешен промет на Претпри-
јатието за трговија, промет и услуги „ДЕ-ГО КОМ-
ПАНИ“ д о.о. бул. „Партизански одреди“ 129/23, Ско-
пје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
080190. 

Од Основниот .суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2017/96. 4 (7948) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2879/96 на регистарска влошка бр. 1-59022-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија на големмо и 
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мало „ЕМИБАЈ 1" д.о.о. експорт-импорт ул. 189 бр. 
3/1, Скопје. 

Се брише Мифтари Беким, се запишува Мифтари 
Кемал. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2879/96. (8000) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2959/96, на регистарска влошка бр. 1-68229-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
фирма на трговец поединец на Милан Љубомир Бран-
ѓолица „ВАЈТ ХАУС" т.п. ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 
40, Скопје. 

Дејности: 080190, други угостителски услуги, ноќен 
бар. 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец настапува во свое име и за своја сметка. 

За превземените обврски во правниот промет со 
трети лица трговецот поединец одговара со целиот 
свој имот. 

Милан Бранѓолица - Управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2959/96. (8001) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2920/96 на регистарска влошка го запиша во 
судскиот регистар основањето на фирма на трговец 
поединец Назим Наип Саљим „НАЗИМ“ трговец пое-
динец т.п. ул. „116" бр. 11 с. Арачиново, Скопје. 

Дејности: 060602, превоз на патници со такси авто-
мобили. 

Трговец поединец одговара лично за целиот имот. 
Назим Саљим - управител со неограничено овла-

стување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2920/96. (8002) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1361/96, на регистарска влошка го запиша 
во судскиот регистар основањето во приватна компа-
нија Компанијата за производство, трговија, угости-
телство и услуги „САБИКО" експорт-иморт ц.о. ул. 
„Браќа Рибар“ бр. 17, Куманово. 

Дејности: 011920, 011941, 011949, 012310, 012322, 
012323, 012421, 012429, 012622, 012623, 012624, 012820, 
012830, 013021, 013022, 013050, 013121, 013122, 013500, 
,013909, 020140, 020201, 020202, 050100, 050301, 050302, 
060502, 060602, 070111, 070112 , 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 012810, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 0709221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 070310, 070320, 080121, 080122, 080123, 
00129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090131, 
090132, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 090189, 
090209, 110202, 110301, 110302, 110309, 110401, 110402, 
110403, 110404, 110901, 110902, 110903, 110905, 110909, 
120350,, 120363, 120410, 120420, 130160, надворешен 
трговски промет, 070310, 070320, малограничен про-
мет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, 
слободни царински продавници, меѓународен тран-
спорт со стоки и патници, слободни царински продав-
ници, меѓународен транспорт со стоки и патници, ра-
боти на меѓународна шпедиција, работи на јавно скла-
дирање, комисиони работи, консигнациона продажба, 
застапување и посредување, реекспорт. 

Компанијата во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските, кон трети лица одговара со целокуп-
ниот имот на претпријатието. 
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Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Сашо Трајковски, директор 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1361/96. ^ ^ ^ ^ (8003) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 810/96, на регистарска влошка бр. 1-59381-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице 
на Претпријатието за производство, промет и услуги 
„ЛОЦЕВУРА" увоз-извоз ул. „Народен фронт“ бр. 
23/1-5, Скопје. 

Се брише Јовановиќ Цветанка, директор, а се запи-
шува во внатрешен и надворешен промет Јовановиќ 
Миодраг. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 810/ 
96. (8004) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3049/96, на регистарска влошка бр. 1-33032-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за трговија, производ-
ство и услуги „ДИЈАМАНТ ЕКСПОРТ“ експорт-им-
порт ц.о. с. Добридол Гостивар. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
011319, 011320, 011390, 050301, 050302. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3049/96. ^ ^ ^ ^ (8005) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 6134/94, на регистарска влошка бр. 
1-50250-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основа-
њето во приватна сопственост на Претпријатието за 
внатрешна и надворешна трговија на големо и мало 
„БАБУН" извоз-увоз ц.о. ул. „Нагоричанска" бр. 22 
с. Драчево, Скопје. 

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 
07012, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 
070127, 070128, 070129, 07013 / 070131, 070132, 070140, 
070150, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, ПОЗО, 110301, 
110302, 110303, 11304, 110309, 060503, 06060, 060601, 
090212, 070310, 070320. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 4.5.1994 год. а основач е Бабунски Борис од Драче-
во. 

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

За обврските направени во правниот промет со 
трети лица одговара со сите свои средства - целосно. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и на-
дворешен промет е Бабунски Борис - директор без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
6134/94. (8006) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Чекови од тековна сметка бр 54056-04 и чековите од 
бр.3194572 до 3194575 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Никола Јовановски, Скопје. (5802) 

Чекови од тековна сметка бр 80028/38 и чековите од 
бр.3550015 до 3550028 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Елизабета Шишарица, Скопје. (5803) 

Чекови од тековна сметка бр 103611-59 и чековите 
од бр.2353055 до 2353060 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Златко Баларевски, Скопје. 

(5804) 
Решение уп. бр.11-5008 издадено од Секретаријатот 

за стопанство на име Димитрија Тноковски, Скопје. 

Решение уп. бр.12-5921 издадено од Секретаријатот 
за стопанство на име Борче Ивановски, Скопје. (5806) 

Пасош бр.011159/92 издаден од УВР Скопје на име 
Горан Георгиевски, ул. „Варшавска“ бр.3-2/2, Скопје. 

(5818) 
Пасош бр.847773/% издаден од УВР Кочани на име 

Миле Сергеев, ул. „Љупчо Сантов“ бр.72, Кочани. 
(5819) 

Чекови од тековна сметка бр.96260-34 чековите од 
бр. 3545896 до 3545901 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Лилајана Стојановска, Скопје. (5820) 

Работничка книшка издадена во Скопје на име Ѓул-
нас Сулејман, Скопје. (5821) 

Работничка книшка издадена во Скопје на име Ма-
рија Павлова, Скопје. (5822) 

Работничка книшка издадена во Скопје на име Ри-
ста Стојковиќ, Скопје. (5823) 

Решение бр.11-3044 издадено од Секретаријатот за 
стопанство Чаир - Скопје на име Шефки Саид, с.Ариа-
н и , Скопје. (5791) 

Решение бр. 11-2172 издадено од Секретаријатот за 
стопанство Чаир - Скопје на име Даниел Гроздановски, 
Скопје. (5792) 

Пасош бр.206103/94 издаден од УВР Скопје на име 
Љубе Ристовски, ул. ,,Видое Смилевски“ бр.41/1-14, 
Скопје. (5789) 

Чекови од тековна сметка бр. 12201-26 и чековите од 
бр.3127086 до 3127098, од бр.2557098 до 2557104 и 
3127100 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Марица Андоновска, Скопје. (5790) 

Пасош бр.085373 издаден од УВР Тетово на име 
Стојановски Жарко с.Брвеница, Тетово. (5831) 

Пасош бр.04116311 на име Трајков Никола с.Ки-
ново , Радовиш. (5832) 

Пасош бр.88800/93 издаден од УВР Тетово на име 
Сељатин Сејдија, с.Церово, Тетово. (5799) 

Пасош бр.391733/94 издаден од УВР Скопје на име 
Мариана Николовска, ул. „Гемиџиска" бр.91, Скопје. 

(5800) 
Пасош бр. 127979/93 издаден од УВР Скопје на име 

Зејнил Рамановски, с.Црн Врв, Скопје. (5801) 
Пасош бр.526750 издаден од ОВР Струга на име 

Ахмети Фатмир, Струга. (5809) 
Пасош бр.0165771 издаден од ОВР Гостивар на име 

Ебиби Хајрула с.Неготино, Гостивар. (5810) 
Пасош бр.6646/92 издаден од УВР Скопје на име 

Велко Јаневски ул. „Пушкинова" 55, Скопје. (5811) 
Пасош бр.0150370 издаден од ОВР Кавадарци на име 

Костова Елизабета ул. „Цветан Димов“ бр.9/9, Кава-
дарци. (5812) 

Пасош бр.0783329 на име Качалнику Сакип, Дебар. 
(5818) 

Пасош бр.0560283 издаден од УВР Битола на име 
Мефаиловски Менан, ул. „Јордан Пиперката“ бр.з, Би-
тола. (5818) 

Пасош бр.0810613 издаден во Гевгелија на име Ми-
танова Жаклина ул. „Кожуф", Гевгелија. (5813) 

Пасош бр.0240049 издаден од ОВР Крива Паланка 
на име Митовски Раде с.Градец, Крива Паланка. (5814) 

Пасош бр.424698 на име Гаштеовски Марјан с.Стој-
мирово, Берово. (5815) 

Пасош бр.403006 на име Садику Флурије, с.Чегране, 
Гостивар. (5816) 

Пасош бр.561190/95 издаден од УВР Скопје на име 
Јовица Анчевски ул. „Анастас Митров“ бр. 10, Скопје. 

(5817) 
Пасош бр.547341 на име Адеми Аднан с. Ваксинце, 

Куманово. (5825) 
Пасош бр.0710289 издаден од УВР Прилеп на име 

Ван - Николоски Игор ул. „Марксова" бр. 10/2, Прилеп. 
(5826) 
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Пасош на име Стојкоски Владо ул. „1-ви Мај“ бр.33, 
Охрид. (5827) 

Пасош бр.317681 издаден од УВР Кочани на име 
Димитровски Зоранчо с.Мојанци, Кочани. (5828) 

Пасош бр.461217 на име Рустан Сефери с.Бело-
виште, Гостивар. (5829) 

Пасош бр.301303 на име Фаруки Рахит с.Дебреше, 
Гостивар. (5830) 

Пасош бр. 813342/95 на име Ристо Пивковски обја-
вен во Сл. весник на РМ бр. 60 од 04-11-1996 година се 
сторнира. 

Пасош бр. 387218/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Самет Беќировски, с. Патишка Река, Скопје. (5896) 

Пасош бр. 0714915/96 издаден од УВР - Гевгелија на 
име Љупчо Димов, с. Ѓавато, Гевгелија. (5898) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Дејан 
Јаневски, Скопје. (5899) 

Воена книшка издаден од Скопје на име Горан Јо-
виќ, Скопје. (5900) 

Воена книшка издадена во Скопје на име Димитриос 
Коковијадис, Скопје. (5901) 

Пасош бр, 146354/93 издаден од УВР - Тетово на име 
Демири Рушан, с. Ларце, Тетово. (5904) 

Пасош бр. 737128/95 издаден од УВР - Тетово на име 
Емурли Рукије, с. М. Речица, Тетово. (5905) 

Пасош бр. 423356/94 издаден од УВР - Куманово на 
име Виктор Трајковски, ул. Ужичка бр. 32, Куманово. 

Работна книшка издадена од Скопје на име Зејнула 
Весели, с. Никиштани, Скопје. (5907) 

Свидетелство за 8 одд. издадено од О.У. „Јане Сан-
дански“ Скопје на име Велко Цветановски, Скопје. 

Контролниот картон за јавување се огласува за не-
важен. Издаден од Завод за вработување - Скопје на 
име Ајрије Рука, Скопје. (5910) 

Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат под назив: Претпријатие за 
вршење занатски работи „Лабин Инженеринг“, Скопје. 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(Службен весник на Република Македонија бр. 38/93), а 
во врска со Законот за трансформација на претпријати-
јата и задругите со општествен капитал кои стопанису-
ваат со земјоделско земјиште (Службен весник на Репу-
блика Македонија бр. 19/96) Земјоделската задруга 
„СЛОГА“ с.- Бориево-Струмица објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАШ-

ТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 
1. Земјоделската задруга „СЛОГА“ с. Бориево -

Струмица, ги повикува поранешните сопственици и 
нивните правни наследници, државјани на Република 
Македонија доколку имаат да ги пријават своите поба-
рувања кон задругата во рок од 60 дена сметано од 
денот на објавувањето на Огласот. 

2. Седиште на ЗЗ „СЛОГА“ Бориево е во с. Бори-
ево - Струмица. 

3. Земјиштето не е предмет на проценката на транс-
формацијата. 

4. Пријавувањето на побарувањето се врши на обра-
зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија, 
со Правилникот за формата и содржината на образецот 
на барањето за заштита на правата на поранешните 
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сопственици и нивните правни наследници во постапка 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал („Службен весник на Република Македонија 
бр. 3/94) кој истовремено се доставува до Агенцијата на 
Република Македонија во Скопје, ул. „Илинденска“ бб 
и до Земјоделската задруга „СЛОГА“ с. Бориево Стру-
мица. 

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

на претпријатијата со општествен капитал ЗИК „Цр-
вена Ѕвезда“ Завод за испитување и примена ДОО-
Штип 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 19.09.19% го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Железничка“ б.б. 
Штип во време од 07 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ДОО „Си-
гурносни појаси“ с. Белчишта, Охрид 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 19.04.1996 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 превзе-
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 во с. Белчишта - Охрид, 
во време од 08 до 12 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ЗИК „Цр-
вена звезда“ АД „Винал" АД „Звезда-комерц" - ДОО -
Штип 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 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 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. „Страшо Пинџур" 
бр, 2 во време од 08 до 14 часот. 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ЗИК „Цр-
вена Ѕвезда“ АД „Винал" ДОО - Штип 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 1.11.1996 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: претварање на побарувањата на доверителите во 
траен влог. 

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. „Железничка“ бб 
во време од 13 до 15 часот. 

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

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 9.05.1996 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: пренесување на остатокот на општествениот капи-
тал на Агенцијата. 

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. „Прашка4' 23 во 
време од 08 до 14 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал ЗИК „ЦР-
ВЕНА ЅВЕЗДА“ ДОО „ВИНАЛ" ШТИП ОБЈАВУВА 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ СО ПОПУСТ 

1. Предмет на продажба на овој повик се 6.826 акции со 
вкупна вредност 682.566 ДЕМ. 
Вредноста на една акција изнесува 100 ДЕМ. 
2. Право на купување на акции со попуст имаат: 
- работниците кои во ДОО „Винал" Штип непрекинато 
работеле најмалку 2 години пред донесувањето на Од-
луката за трансформација, 
- лицата чии работен однос престанал во ДОО „Винал“ 
Штип, а кои во него работеле непрекинато 2 години, 
- пензионирани работници кои во ДОО „Винал" Штип 
непрекинато работеле најмалку 2 години. 

Правото на купување на акции со попуст може да се 
користи еднократно и тоа само во едно претпријатие. 
3. Вработените и други лица кои имаат право да купат 
акции со попут. попустот го користат индивидуално и 
тоа 30% од номиналната вредност на акцијата како 
основен попуст зголемен за 1% за секоја полна година 
работен стаж во претпријатието. 

Износот на купените акции со попуст не Може да го 
надмине износот од 25.000 ДЕМ. 
4. Акциите што се купуваат со попуст се достапни за 
сите корисници на попустот под еднакви услови. 
Вкупниот број на акции што се купуваат со попуст се 
дели подеднакво на сите лица што ќе запишат акции. 
5. Плаќањето на акциите со попуст ќе се врши месечно 
во рок од 5 години со грејс период од 2 години сметано 
од денот на продажбата. 
6. Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши врз 
основа на посебно решение издадено од страна на ДОО 
„Винал" Штип по претходно поднесена писмена изјава 
од купувачот во која покрај податоците за купувачот ќе 
го назначи износот на акциите кој што има намера да ги 
купи. 
7. Купувачите на акции со попуст имаат права потвр-
дени со закон. 
8. Рокот за запишување на акциите со попуст изнесува 
30 дена од денот на објавувањето на повикот. 
9. Поблиски информации во врска со продажбата на 
акции со попуст можат да се добијат секој работен ден 
во Управата на ДОО „Винал" Штип ул. „Железничка“ 
број 39, 
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