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66. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за преструк-

туирање на дел од претпријатијата кои во своето рабо-
тење искажуваат загуби („Службен весник на РМ“ бр. 
2/95) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Вла-
дата донесе 

О Д Л У К А 1ЈГ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
НА КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ ОРГАНИЗАЦИОНО И ФИ-

НАНСИСКО ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ 

1. Со оваа одлука се определуваат претпријатијата 
кои во своето работење искажуваат загуби, а за кои 
согласно Законот ќе се врши организационо и финанси-
ско преструктуирање и тоа: 

1. ЈП „Електростопанство на Македонија“ 

2. Рудници и железарница „Скопје“ - Скопје 

.3. Македонски железници - Скопје 

4. МЗТ - со сите компании - Скопје 

5. „Газела“ - Скопје 

6. „Фенимак" - Скопје 

7. ФАС „11 Октомври“ - Скопје 

8. „Македонка“ - Штип 

9. ХТД - Охрид 

10. „Црвена Звезда“ - Штип 

11. „Злетово“ - Батерии - Пробиштип 

12. „Злетово“ - Рудник - Пробиштип 

13. „Хемтекс" - Скопје 

14. „Саса“ - Македонска Каменица 

15. ЗИК „Струмица“ - Струмица 

16. „Лозар" - Титов Велес 

17. „Преспатекс" - Ресен 

18. „Биљана“ - Прилеп 

19. „Треска - Мебел“ - Скопје 

20. „Карпош“ - Крива Паланка 

21. „Снитекс" - Свети Николе 

22. „Силика" - Гостивар 

23. „Микрон“ - Прилеп 

24. „Тораница" - Крива Паланка 

25. „Фротирка" - Делчево 

2. Се повикуваат доверителите на претпријатијата 
од точка 1 на оваа одлука да ги пријават своите? побару-
вања до Заводот за платен промет најдоцна до 28. II. 
1995 година. 

3. Се задолжуваат претпријатијата од точка 1 на 
оваа одлука во соработка со Агенцијата за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал нај-
доцна до 30.IV. 1995 година да направат проценка на 
имотот на претпријатијата. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 23-223/1 
23 јануари 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с. р. 

61. 
Врз основа на член 31 од Законот за преструкту-

ирање на дел од претпријатијата кои во своето рабо-
тење искажуваат загуби („Службен весник на РМ“ бр. 
2/95) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Вла-
дата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА СЛЕДЕЊЕ 
НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА МЕРКИТЕ ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕСТРУКТУ-
ИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРЕТПРИЈАТИЈАТА КОИ ВО 

СВОЕТО РАБОТЕЊЕ ИСКАЖУВААТ ЗАГУБИ 

Член 1 
Со оваа одлука се уредува начинот на обезбедување 

и видот на податоците потребни за следење на реализа-
цијата на мерките за спроведување на Програмата за 
преструктуирање на дел од претпријатијата кои во сво-
ето работење искажуваат загуби. 

Член 2 
Согласно член 1 од оваа одлука, треба да се обезбе-

дат податоци за: 
- примања, издавања и состојба на жиро сметката; 
- уплати, исплати и состојба на благајната; 
- наплати и плаќања на побарувањата и обврските 

со пребивање (компензација, цесија, асигнација) и со 
пренос на хартии од вредност; 

- приливи,распоред на противите и одливи со стран-
ство; 

- ненамирени побарувања на доверителите, наста-
нати до денот на влегувањето во сила на Законот за 
преструктуирање на дел од претпријатијата кои во сво-
ето работење искажуваат загуби; 
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- ненамирени побарувања и обврски, настанати по 
денот на влегувањето во сила на Законот за преструк-
туирање на дел од претпријатијата кои во своето рабо-
тење искажуваат загуби; 

- вкупни приходи и вкупни расходи. 
Член 3 

Податоците од член 2 на оваа одлука, ги обезбеду-
ваат: претпријатијата од член 1 на оваа одлука, бан-
ките, државата, јавните претпријатија, другите правни 
субјекти - доверители на дел од претпријатијата кои во 
своето работење искажуваат загуби и Заводот за пла-
тен промет. 

Член 4 
Податоците од член 2, алинеја 1 од оваа одлука, за 

примањата и издавањата преку жиро сметката, како и 
за состојбата на жиро сметката, ќе ги обезбедува Заво-
дот за платен промет, на Извештајот за промените на 
жиро сметките (образец Р-1), кој е составен дел на оваа 
одлука. 

Извештајот од став 1 на овој член се изготвува сед-
мично. 

Податоците во Извештајот од став 1 на овој член се 
кумулативно 

Првиот Извештај ќе се изготви со состојба на 
28.01.1995 година. 

Член 5 
Податоците од член 2, алинеја 2 од оваа одлука, за 

уплатите и исплатите преку благајна, како и за состој-
бата на благајната, ќе ги обезбедува претпријатието од 
член 1 на оваа одлука, за секој организационен дел кој 
има статус на правно лице, на Извештај за промените 
на благајната (образец Б), кој е составен дел на оваа 
одлука. 

Извештајот од став 1 на овој член се изготвува сед-
мично. 

Податоците во Извештајот од став 1 на овој член се 
кумулативно 

Првиот Извештај ќе се изготви со состојба на 
28.01.1995 година. 

Член 6 
Податоците од член 2, алинеја 3 од оваа одлука, за 

наплати и плаќања на побарувањата и обврските со 
пребивање (компензација, цесија, асигнација) и со пре-
нос на хартии од вредност, ќе ги обезбедува претприја-
тието од член 1 на оваа одлука, за секој организационен 
дел кој има статус на правно лице, на Извештај за 
наплати и плаќања на побарувањата и обврските со 
пребивање (компензација, цесија, асигнација) и со пре-
нос на хартии од вредност (образец П), кој е составен 
дел на оваа одлука. 

Извештајот од став 1 на овој член се изготвува сед-
мично. 

Податоците во Извештајот од став 1 на овој член се 
кумулативно 

Првиот Извештај ќе се изготви со состојба на 
28.01.1995 година. 

Член 7 
Податоците од член 2, алинеја 4 од оваа одлука, 

приливи, распоред на приливите и одливи со странство, 
ќе ги обезбедува претпријатието од член 1 на оваа од-
лука, за секој организационен дел кој има статус на 
правно лице, на Извештај за приливи, распоред на при-
ликите и одливи со странство (образец С), кој е соста-
вен дел на оваа одлука. 

Извештајот од став 1 на овој член се изготвува сед-
мично. 

Податоците во Извештајот од став 1 на овој член се 
кумулативно 

Првиот Извештај ќе се изготви со состојба на 
28.01.1995 година. 

Член 8 
Податоците од член 2, алинеја 5 од оваа одлука, за 

ненамирените побарувања на доверителите, настанати 
до денот на влегувањето во сила на Законот за пре-
структуирање на дел од претпријатијата кои во своето 
работење искажуваат загуби, ќе ги обезбедуваат бан-
ките, државата, јавните претпријатија и другите дове-
рители, на Извештај за ненамирени побарувања (обра-
зец НП), кој е составен дел на оваа одлука. 

Извештајот од став 1 на овој член се изготвува со 
состојба на денот на влегувањето во сила на Законот за 
преструктуирање на дел од претпријатијата кои во сво-
ето работење искажуваат загуби. 

Член 9 
Податоците од член 2, алинеја 6 од оваа одлука, за 

ненамирените побарувања и обврски, настанати по де-
нот На влегувањето во сила на Законот за преструкту-
ирање на дел од претпријатијата кои во своето рабо-
тење искажуваат загуби, ќе ги обезбедува претпријати-
ето од член 1 на оваа одлука, за секој организационен 
дел кој има статус на правно лице, на Извештај за 
ненамирени побарувања и обврски (образец ИПО), кој 
е составен дел на оваа одлука. 

Извештајот од став 1 на овој член се изготвува со 
состојба на последниот работен ден од седмицата. 

Првиот Извештај ќе се изготви со состојба на 
28.01.1995 година. 

Член 10 
Податоците од член 2, алинеја 7 од оваа одлука, за 

вкупните приходи и вкупните расходи, ќе ги обезбедува 
претпријатието од член 1 на оваа одлука, за секој орга-
низационен дел кој има статус на правно лице, на Из-
вештај за вкупните приходи и вкупните расходи (обра-
зец ПР), кој е составен дел на оваа одлука. 

Извештајот од став 1 на овој член се изготвува ме-
сечно. 

Податоците во Извештајот од став 1 на овој член се 
кумулативно 

Првиот Извештај ќе се изготви со состојба на 
31.01;1995 година. 

Член 11 

Извештаите од член 5 до член 10 на оваа одлука, се 
доставуваат до Заводот за платен промет. 

Извештаите од член 5, 6, 7 и 9 на оваа одлука, се 
доставуваат вториот работен ден по истекот на неде-
лата за која се составува Извештајот. 

Извештајот од член 8 на оваа одлука, се доставува 
до 28.02.1995 година. 

Извештајот од член 10 на оваа одлука, се доставува 
во рок од пет дена од истекот на месецот за кој се 
составува Извештајот. 

Заводот за платен промет, Извештаите од став 1 на 
овој член, ги доставува до Комисијата на Владата на 
Република Македонија за следење на Програмата за 
преструктуирање на дел од претпријатијата кои во сво-
ето работење искажуваат загуби во рок од два дена од 
денот на приемот. 

Член 12 
Оваа одлука влегува бо сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Број 23-222/1 Претседател на Владата на 
23 јануари 1995 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 



24 Јануари 1995 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 4-Стр. 51 

Образец ПР 

ѓ 

П р е т п р и ј а т и е „ ^ ^ ^ ^ „ „ „ 

Жиро с м е т к а ^ ^ ^ „ ^ „ „ „ „ „ . 

И З В Е Ш Т А Ј 
на приходи и расходи 

за период ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 9 9 5 година 
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Образец Б 
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Образец П 
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Образец О 
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Претпријатие____________ Образец Р - 1 
Жиро сметка _____________ 

И З В Е Ш Т А Ј 
за промените на жиро сметките 

за период ___________1995 година 

Реден 
број 

Опис на позицијата Износ 
(во денари) 

1. Почетно салдо 
ПРИМАЊА 

2. Примања од населението што влегуваат во вкупен приход 
3. Примања од правни лица што влегуваат во вкупен приход 
4. Примени средства од буџети и фондови 
5. Примени кредити и позајмици 
6. Примања остварени по основ на пренос на хартии од вредност 

и пребивања 
7. Самопридонеси и слични примања од населението 
8. Наплата на лотарии, осигурување и сл. од населението 
9. Наплати на правните лица од нас?еление по други основи 
10. Ослободени средства на пласмани и други вратени сопствени 

средства 
11. Останати примања помеѓу правните лица 
12. Вкупно примања (2 до 11) 

ИЗДАВАЊА 
13. Плаќања на други правни лица по основ на набавка на 

материјал, услуги и купување на трговска стока 
14. , Исплати на население за производи и услуги 
15., Надоместоци на население за производи и услуги 
16. Надоместоци на население за извршена работа или по основ 

на други права од работниот однос 
17. Платена камата, осигурување и слично 
18. Издвојувања за јавна потрошувачка ' 
19. Исплатени плати и надоместоци на плати , -
20. Исплати на население по основ на социјално осиг/рување, 

солидарност, боречки права и друго 
21. Запрени даноци наАпромет на производи и извршени услуги, 

други запрени надоместоци, придонеси ,и слично 
22. Исплати за инвестиции помеѓу правните лица 
23. Плати исплатени од средствата на инвеститорот 
24. Други на доместоци на населението од средртвата на 

инвеститорот 
25. Средства пренесени на правни лица од општествени дејности 

за покритие на тековните потреби 
26. Вратени позајмици и отплати на кредити 
27. Исплати на населението на лотарии, осигурувања и слично 
28. Исплати на правните лица на населението по други основи 
29. Пласмани на сопствени средства 
30. Останати иадавања помеѓу правните лица 
31. Вкупно издавања (13 до 30) -

32. Конечно салдо (1-н 12-31) 

Изготвил Одобрил 

М П 
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Образец НП 

68. 
Врз основа на член 60, а во врска со член 59 од 

Законот за заштита при работа („Сл. весник на РМ“ бр. 
17/87, 51/88, 23/90 и 11/94), министерот за труд и соци-
јална политика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
ИСПИТУВАЊА И ПРЕГЛЕДИ ПО ПРОПИСИТЕ 

ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 
1. Градежно-машинскиот центар за насочено средно 

образование ,,Чеде Филиповски - Даме“ - Скопје, ги 
исполнува пропишаните услови за вршење на испиту-
вање и прегледи по член 59 од Законот за заштита при 
работа за потребите на други претпријатија и тоа за: 

- товарни лифтови за пренесување на товари со и 
без придружник;, 

- постојано вградени транспортни уреди за неверти-
кално пренесување на товари; и 

- жичари. 
2. Ова решение да се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 
Бр. 13-111 Министер за труд и 

9 јануари 1995 година социјална политика, 
Скопје Илјаз Сабриу, с. р. . 

69. 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт 
на недвижностите за катастарската општина Дворци, 
во вкупна површина од 1296 ха, 48 ари, 51 м2. 

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се при-
менува од 01.02.1995 година. 

Од денот на применувањето на катастарскиот опе-
рат на недвижностите се става вон сила досегашниот 
катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска 
општина. 

Бр. 10-119/1 
20 јануари 1995 година 

Скопје 
Зам. директор, 

Витомир Николоски, с.р. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I - Скопје го постави за 
привремен застапник адвокатот од Скопје Васил Кова-
чевски на тужениот Перица Насковски од Скопје со 
непозната адреса на живеење и тоа го постави, бидејќи 
пред овој суд е поведена постапка по тужбата на тужи-
телката Сузана Пасковска од Скопје ул. „Иво Рибар 
Лола“ бр. 149-2/26 ?а разво?д на брак согласно чл. 40 од 
Законот за семејство. Привремениот застапник на ту-
жениот ги има сите права и должности во име и за 
сметка на тужениот Перица Пасковски со непозната 
адреса на живееле. 

Привремениот застапник Васил Ковачевски аде. од 
Скопје ќе ги презема сите дејствија за сметка на туже-
ниот додека во цостапката, лично не се појави туже-
ниот или не пристапи негов полномошник, односно до-
дека Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на 
општините на град Скопје не го извести судот дека 
поставил старател на тужениот. 

Од Општинскиот суд Скопје 1-Скопје, XIX. П. бр. 
3946/94. (20) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по 
тужбата на тужителот Галевски Миле од Скопје со стан 
на ул. „АВНОЈ“ бр. 60-2/20 против тужената Галевска 
Глишиќ Снежана со непозната адреса во СР Југосла-
вија. 

Се повикува тужената Галевска Глишиќ Снежана во 
рок од 30 дена по објавувањето на судскиот оглас да се 
јави во овој суд И да ја достави сегашната адреса на 
живеење во странство. Во спротивно, ќе и биде поста-
вен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините 
интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, И. бр. 3649/ 
94. (21) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
службеност по тужбата на тужителот Ѓорѓиевски Чедо 
од с. Теарце, против тужените Савеска Божана од с. 
Теарце, сега со непознато место на живеење во Србија. 

Се повикува тужената Савеска Божана Да се јави во 
судот, достави точна адреса или одреди полномошник 
Кој ќе ја застапува во постапката по овој предмет во рок 
од 30 Дена сметано од објавувањето на огласот. По 
истекот на овој рок судот на тужената ќе и постави 
привремен старател преку Центарот за социјални ра-
боти. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1894/94. (16) 

'Пред Општинскиот суд во Тетово се, води спор за 
исплата на долг по тужбата на тужителот АД за осигу-
рување и реосигурување „Македонија“ Скопје, против 
тужениот Демири Назим с. Нераште, сега на привре-
мена работа во Германија, со непозната адреса. 

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 сметано од објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок судот ќе му постави на туже-
ниот привремен старател преку Центарот за социјални 
работи - Тетовр. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1434/94. (17) 

Се известува Руфат Тахири од с. Порој да во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот се јави во Општин-
скиот суд Тетово, или пак да се јави во наведениот рок 
било кое друго лице што нешто знае за Руфат Тахири. 
Доколку во наведениот рок не се јави ќе биде докажана 
смртта на лицето Руфат Тахири. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 760/94. (18) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
сопственост по тужбата на тужителот Исљами Абдула-
мит од с . Непроштено, против тужениот Настовски 
Трпев Димче од Скопје, сега со непозната адреса. Се 
повикува тужениот да се јави во судот, да достави точна 
адреса или да ангажира полномошник кој ќе го заста-
пува во постапката по предметот во рок од 30 дена по 
објавуваното на огласот. По овој рок судот на туже-
ниот ќе му постави привремен старател преку ЦСР -
Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 4/95. (19) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
оспорување и утврдување на мајчинство, по тужбата на 
тужителката Гуласвије Абдурамани од с. Требош, про-
тив тужената Зирафије Абдурамани - Демири од Те-
тово сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави 
точна адреса или да одреди полномошник кој ќе ја за-
стапува во постапката по овој предмет во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок судот на тужената ќе и по-
стави привремен старател преку Центарот за социјални 
работи во Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 124/95. (22) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9519/ 

92, на регистарска влошка бр. 1-23^32-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и про-
мет „МАКУМ-ПРОМ" извоз-увоз Д.О.О. Скопје, ул. „Призренска“ бр. 
16/6. , 

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-1 од 
23.07.1992 година, а основач е Димитриевски ТраЈКо. 

Дејности: 011941, 011949, 012130, 012321, 012322, 012421, 012612, 
012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 0126?3, 012691, 012699, 012701, 
012702, 012703, 012810, 012820, 013010, 013021, 013022, 050100, 050209, 
050301, 050302, 060501, 060502, 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, 
080114, 080119, 080121, 080190, 080201, 080202, 110303, 110309, 110909, 
во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, застапување на 
странски правни и физички лица, консигнациона продажба, угостител-
ски и туристички услуги, реекспорт. 

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

, Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието 
во внатрешниот и надворешниот правен промет е Димитриевски Трајко 
- директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9519/92. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 
11459/94, основањето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „СИКИ-КОМЕРЦ" д о о увоз-извоз ул „Селечка планина“ 
бр 33, Скопје 

Основач- Шаин Берат од Скопје 
Дејности' 07011, 070119, 07012, 070129, 07021, 070219, 07022, 

070229, 070132, 070250, 070240, 070260, 070310, 070320, 110909, 110309, 
090150, 090110, 080190, 050303, 060501, 060502, 012810, 012522, 011941, 
012515, 012701, 012830, 013073 

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

к Лице овластено за застапуваа на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот промет е Шаин Силван, Директор без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 11459/94 
(12390) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12173/94, на регистарска влошка бр. 1-50959-0,-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста и промена на седиште на 
ЕКСПОРТ ИМПОРТ БАНКА А.Д. Скопје. 

Проширување на дејноста: примање на сите видови парични депо-
зити на физички лица до нивното обезбеденото осигурување, односно 
гаранција на депозитите, враќање п,откуп на долгови, посредување во 
промет на хартии од вредност, купување и наплата на побарувања, 
економско финансиски консалтинг, посредување при изнајмување на 
основни средства (лизинг), давање услуги'ири наплата на фактури, 
водење евиденција, финансирање на краткорочни побарувања до мо-
ментот на наплатата, давање други финансиски услуги (остава, изнај-
мување на сефови, давање совети и др.). 

Се врши промена на седиштето на Банката: ЕКСПОРТ-ИМПОРТ 
БАНКА А.Д. СКОПЈЕ, ул. „Партизански Одреди14 бр. 706. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12173/94. 
(13069) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег- бр. 
12553/94, на регистарска влошка бр.1-54176-0-0-0, го залиша^вф суд-
скиот регистар (Основањето во приватна сопственост и запишување на 
право за вршење работи во надворешен трговски промет на производ-
ното трговско претпријатие „РУДИНА" п.о.о. увоз-извоз у . т „ Маке-
донска преродба“ бр. 98, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 12.10. 1994 
год., а основачи се Бранко Тодоровски и Блаже Тодоровски од Ско-
пје. -

Дејности: 013010, 013021, 013022, 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, 080122, 080190, 070310, 070320. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12553/94. : - Ј (1'3072) 

Лице овластено за застапување на претпријатието во; надвореЈ 
трговски промет е Методи Тодосов, директор без ограничување. ? О! 

Од Окружнидт стопански суд во Скопје, Срег, бр. 12494/94. Гс 

Окружниот стопански суд во Скопје; со решението Срег. Д-
12749/94, на регистарска влошка бр. 1-39387-0-0-0, ја запиша во еро 
скиот регистар промената на основач и л,ице за застапување на Тргсј^ 
ското претпријатие на големо и мало „БУРМА-КОМЕРЦ" д.о. екрј 
порт-импорт ул. ,ЈСарл Либкнехт", бр. 2/2-10, Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Лидија Бурмузосќа од СкЅ 
пје од 09.10. 1994 год., а пристапува основачот,-Ќорка Бурмозоска си, 
Скопје на 10.10,Л994 год., . ^ 

Се брише досегашниот застапник Лидија Бурмузоска, директор 
без ограничување, а пристапува нов застапник Борка Бурмузоска " 
Скопје, директор без ограничување. ' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12749/94. 
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 

10399/94, на регистарска влошка бр.1-54246-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги во 
прометот „ФАЛКОН АУТО МАРКЕТИНГ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „То-
ме Пуре“, бр. 1, Скопје. 

Основачи: Мехмет Шахин, Истамбул, Г. Осман Паша, Јилдиз Та-
сија, Карлитене Вајарски бр. 3, Турција и Мустафа Сабри од Скопје, 
ул. Томе Пуре бр. 1 Скопје.. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122 , 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 
070130, 070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 110109, 110302, 110303, 110309, 110403, 110404, 110620, 110905, 
110303, 070310, 070320, малограничен промет со СР Југославија, Буга-
рија, Грција и Албанија, застапување и посредување, реекспорт, меѓу-
народен транспорт и шпедиција, консигнација, консигнациони складо-
ви и продавници. 

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

Лице овластено за застапување на претпријатието во виа грешниот 
промет и надворешно трговски промет е Мустафа Сабри, директор 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10399/94. 
' (Ј3070) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег., бр. 
12933/94, на регистарска влошка бр. 1-13814-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста на Производното, услужно 
трговско претпријатие на големо и мало експорт импорт „ИТНА ЏИ-
ЈА“ д.о.о. ул. „Рилски Конгрес“ бр. 100, Скопје. 

Дејности: услуги во областа, на меѓународна шпедиција, услуги во 
меѓународен промет со стоки и патници, угостителски и туристички 
услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12933/94. 
(13071) 

(13074 ј 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. ,бр. 
12494/94, на регистарс,ка влошка бр. 1-54035-0-0-0, го запиша В9 ,суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и запишувале 
право на вршење работи во надворешно трговски промет на Претпри-
јатието за транспорт, трговија и услуги „КИМО-ТРАНС" д.о/ Екс-
порт-импорт ул. „87" бр. 1-а, с. Стајковци, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 08.10, 1994 год., 
а основач е Методи Тодосов од Скопје. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 0701, 07011, 070111; 070112, 
070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140; 071050, 0702, 07021, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, Ц70226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 
110909, ,08012, 0801-29, 080190, О802О1, 080202, 070310, 070320, застапу-
вање на страни фирми, реекспорт, меѓународен превоз на стоки и пат-
ници, меѓународна/шпедиција. 

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

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег., бр.| 
12264/94, на регистарска влошка ,брЛ-53923-0-0?0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, транспорт 
и шпедиција ,,ЈЕЛА-ПРЕВОЗ" д.о. експорт-импорт с. Тромеѓа, Кума-
ново. ; : 4 

'Претпријатието е основано со одлука за основање од 30.09. 1994, 
а основач е Јелица Стојковска, од с.; Тромеѓа Куманово. , 

Дејности: 012201, 012310, 013021, 013041, 020121, 020131, 060501, 
060502, 060503, 060601, 060602 , 070111, 070Н2, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127; 070-128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213,, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080112, 080190, 080201, 080202, 110301, 110302,Л10303, 110309, 
070310, 070320, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, посред-
ништво, вршење на комисиони работи во областа на прометот, на сто-
ка и сообраќајот и сл., услуги на меѓународен транспорт На стоки и 
патници, малограничен промет со СР Југославија, Албанија и Бугари-
ја. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12264/94. 
^ ^ - . (13075) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12265/94, на регистарска влошка брЛ-1053933-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија,'тр,анспорт 
и шпедиција „АНДА-ШПЕД" д.о. експорт-импорт с. Пчиња, Кумано-
ВО. У 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 30.09. 1994 
год.,,а основач е Часлав Вукановски од с. Пчиња Куманово., 

Дејности: 012201, 012310, 013021, 013041, 020121, 020131, 060501, 
060502, 060503 , 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131,, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080112, 080190, 080201, 080202, 110301, 110302, 110303/110309, 
070310, 070320, услуги на меѓународна шпедиција, посредништво, 
вршење на комисиони работи во областа на прометот На стока и соо-
браќај и сл. услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници̂ , 
меѓународен транспорт на стока и патници, малограничен промет со 
СР Југославија, Албанија, Бугарија. 

Претпријатието. во правниот промет со трети лицачистапува во 
свое име и за своја сметка^ а за обврските настанати, во. пра,вниот 
промет со трети лица претпријатието целосно одговара' со целокуп-
ниот свој имот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. “бр. 12265/94. 
(13076) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12267/94, на регистарска влошка бр.1-53924-0-0-0, го'запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, "Транспорт 
и шпедиција „ОКО-ТРАНС" ц.о. експорт-импорт с.,Тромеѓа, Кумано-
во. . ' 

Претпријатието е основано со одлука за основање од 3().09. 1994 
год., а основач е Звонко Стефановски од. с, Тромеѓа. Куманово. 

Дејности: 012201, 012310, 013021, 013041, 020121,, 020131, 060401, 
060502, 060503, 060602, 060602 , 070111, 070112, 070113, 070114, 070121; 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128,м 070129, 071031, 
071032, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213,4 070214, О70219, 070221,. 
0970222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229; 072030, 072040, 070250,, 
070260, 0801Д, 080190, 080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110309, 
070310, 070320, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, посред-
ништво, вршење'на комисиони работи во областа на прометот на сто-
ка и сообраќајот и сл., услуги на меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен 
промет со СР Југославија, Албанија и Бугарија. 

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

Од'Окружниот стопанска суд во Скопје',-Среѓ'. бр .Л2267/94.-;; ' 
(13077) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
142/94, на регистарска влошка бр. 1-54004-0-0-0, го запиша во суд-
от регистар, основањето во приватна сопственост производно, 
трговско, угостителско и услужно Претпријатие „ГРАФИКА - Р.К." 

. увоз-извоз ул. „142" бр. 43, Тетово. 
Основач: Радослав Кочоски од Тетово. 
Дејности: 011232, 011941, 011949, 012211, 012142, 0122201, 012321, 

2322у 012410, 012421, 012611, 012613, 012622, 012820, 013021, 013022, 
3073 0П121. 013200, 013500, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 
0114 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
0129! 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
0219 070221, 070222, 070223, .070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
0240 070250, 070260, 080201, 080202, 080121, 090121, 090123, 090129, 
0131, 090132/090140, 090181, 090202, 090209, 110301, 110309, 110402, 
0310,070320'. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
ое име и за своја сметка, за обврските одговара со сите свои сред-
ства. Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешно 
трговскиот промет е лицето Радослав Кочоски од Тетово. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12442/94. , 

(13078) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6701/ 
на регистарска влошка бр. 1-53520-0-0-0, го запиша во судскиот ре-

гистар основање на Претпријатие за производство, услуги и трговија 
„МОНАТЕЛИ" но експорт-иморт ул. „Радишанска" бр. 77, Скопје. 

Дејности: 020110, 020121, 0201331, 020140, 020201, 020202,030003 
060501, 060503 , 070111, 070112 , 080113, 080114, 080121, 070122, 070123\ 
070124, 060502, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225. 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090122, 
090131, 090132 , 090139, 090201, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 
110903, 110904, 110905, 110909, 070310, 070320. 

Основач: Стојановски Марјан. / 
Малограничен промет со Бугарија, Србија, меѓународен тран-

спорт на стока и патници, застапување во надворешен трговски про-
мет, меѓународна шпедиција.. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските преземени со правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства - потполна одговор-
ност. 

Стојановски Марјан е директор на препријатието без ограничува-
на и застапник во надворешно трговски промет. Основачот не одгова-
ра . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6701/94. (13079) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12792/94, на регистарска влошка бр. 1-54320-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и запишување во право на надворешно 
трговски промет Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија 
„АНФАС“ експорт-импорт доо ул. „Костурска“ бр. 67, Титов Велес. 

Претпријатието е основано со Акт за основање бр. 0101 од 
01.09.1994 г. а основачи се: Давчев Алексо и Пачевски Стево, двајца-
та од Т. Велес. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 07(Ј129, 07013, 070131, 070132, 
070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 
070221, 070222,070223 , 070224, 070225 , 070226 , 070227, 00229, 070230, 
070240, 070250, 070260. 090132, 110309, 110909. 

Нсофаничени овластувања, целосна одговорност со сите средства 
со кои располага претпријатието. „ 

Лице овластено за застанување е: Пачемска Јагода вд директор со 
неограничени овластувања. Лице овластено за застанување во надво-
решно трговскиот промет е Пачемска Јагода вд директор со неограни-
чени овлалстувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12792/94. 
(13080) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11108/94, на ,регистарска влошка бр.1-53888-0-0-0, го запиша но “суд-

скиот регистар основање на Претпријатие за промет, производство и 
услуги, увоз-извоз „ГУЦЦО" ц.о. ул. Бул. „Партизански одреди“ бр. 
/4/15, Скопје. 

Претпријатието е основано со Акт бр. 1 од 10.09.1994 год. од осно-
вачот Горан Димовски од Скопје. 

Дејности: 011313, 011320,'011722, 011741, 012201, 012321, 012421, 
020110, 020201. 012661, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 
060502, 070111, 070112 , 070113 , 070114, 070120, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125. 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212 , 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222 , 070223, 070224, 
070225, 070226, 070230, 070250, 070260, 080111, 080112, 080121, 080123, 
080190, 080201. 080202 , 090131, 000132, 110302, 110303. 110304, 110404, 
110602,'110909, 110309. 

Дејност во надворешно трговскиот промет: 070310, 070320, посре-
дување и застапу?вање во прометот со стоки и услуги,, консигнација, 
реекспорт и друго. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
сво,е.1(име,и ,за своја сметка. 

За обврските превземе“ни во правниот промет со трети лица, прет-
пријатието одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за за-

стапување во надворешно трговскиот промет и домашниот е Горан 
Димовски - директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11108/94. 
, ' (13081) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12570/94, на регистарска влошка бр. 1-54180-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување 
право за вршење работи во надворешниот промет Претпријатието за 
трговија, угостителски и други услуги ,ДОЛ И-М“ д.о. експорт-импорт 
ул. „Герника-8" бр. 17, Скопје. 

Основач: Доце Митев ул. „Жарко Зрењанин" бр. 94-6, Скопје. 
Дејности: 060601, 060602, 060803, 060501, 060502, 060503, 070111, 

070112, 070113, 070114, 070121, 060122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
07021, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, (Г71У225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 
090121, 090201, 090202, 090209, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 
110909, 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, претпријатието одговара со целокупниот свој имот, 

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот 
и надворешниот промет е Доце Митев - директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12570/94. 
(13082) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12733/94, на регистарска влошка бр. 1-54300-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основање во приватна сопственост Претпријатието'за 
шпедиција и трговија на големо и мало „СПИД-ШПЕД" Д.О .О, увоз-из-
воз ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 42/46, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука 1/94 од 12.10,.1994 година а 
основачи се: Пешевски Јовица и Николовски Тодорче. 

Дејности: 110309, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 
010131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070227, 070229, 070230, ,070240, 
070250, 070260, откуп на сточарски производи и земјоделски произво-
ди, сирова кожа, овошје, зеленчук, добиток, јагниЈќа, живина, јајца, 
шумски плодови, лековити билки, желки, печурки, водоземци, полжа-
ви, стара хартија и др. 

Дејности во надворешно трговскиот промет се: 070310, 070320, по-
средување во прометот на стбки и услуги. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За своите обврски сторени во правниот 
промет, претпријатието одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет е Николовски Тодорче, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12733/94. 
(13083) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9894/ 
94, на регистарска влошка бр. 1-53580-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар основање во приватна сопственост и запишување право на 
вршена работи од надворешно трговски промет Претпријатието за 
производство, услуги и тргов.ија на големо и мало „СВЕ-МИ-КО 
КОМПАНИ“ д.о.о. увоз-извоз ул. ,.Кумановска“ бр.7, Тетово. 

Претпријатието е основано со договор од 10.08.1994 год. склучен 
во Тетово, а основачи се: Блажеска Доцка, Блажески Чедомир и Бла-
жеска Светлана од Тетово. 

Ј Дејности: 011832, 011941, 012201, 012310, 012321, 012322, 012324, 
012611, 012612, 012613, 012614 , 012621, 012623, 012699, 013021, 013022, 
013121, 013122 , 013904, 020110, 020121, 060502, 060501, 070111,: 070112, 
070113, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070215 , 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 090181, 090201, 090209, 110903, 110909, дејности од надворешна 
трговија: 070310, 070320. 

Посредување и застапување во промет на стоки и услуги, физички 
лица, туристички услуги, малограничен промет со: СР Југославија, Бу-
гарија, Грција и Албанија. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 
свое име и за-своја сметка. За обврските во правниот промет со трети 
лица претпријатието одговара со сите свои средства. Лице овластено 
за засипување во внатрешен и надворешен промет во трговија е Бла-
жеска, Доцка - директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9894/94. (13084) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10973/94, на регистарска влошка бр. 1-4/679-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиште и проширување на дејноста во 
внатрешниот промет на Претпријатието ,за производство, промет и 
услуги „МОНА" извоз-увоз ц:п. Бул. „Јане Санданси!" бр. /7(1-31), 
Скопје. 

Дејности: 011313, 011314, 011315, 011320, 011390, 050301, 050302, 
060501, 060502, 1)60601, 060602 , 080190, 080121, 080122, 080201, 080202,, 
090212, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090133, 090139, 090140, 
090150, 090179, 090202, 070113, 090160, 090202 , 020302, 030004. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10973/94. 
(13085) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11752/94, на регистарска влошка бр. 1-53641-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основање во приватна сопственост Претпријатието за 
трговија и услуги увоз-извоз ,ДА-КОМЕРЦ" д.о.о. ул. „144" бр. 2, 
Тетово. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 01.09.1994 год. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 08012, 
080119, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 060502, 110109, 110301, 
110302, 11903, 110905, 110909, 070310, 070320. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштво-
то одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување е 
Зоран Ефремов вд директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11752/94. 
(13086) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12624/94, на регистарска влошка бр.1-542164-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основање во приватна сопственост и запишување на 
право за вршење право во надворешно трговскиот промет Претприја-
тието за шпедиција и транспорт ЉУБА-ТРАНС4 експорт-импорт 
д.о.о. Бул. „Ш Македонска бригада“ бр. 25, Скопје. 

Претпријатието е основано со договор за основање бр. 01-1 од -
04.10,1994 г. а основачи се Нацев Љубомир и Доневска Катица. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124^070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, (170212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 070119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 
110309, 110905, 110909, дејности во надворешнотргоаскиот промет: 
070310, надворешна трговија со прехранбени производи, 070320. 

„ Надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, за-
стапување на странски правни и физички лица, посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, консиг-
национа продажба, транспорт и агенциски услуги во транспортот, уго-
стителски И туристички услуги. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпри-
јатието одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за заста-
пување во внатрешно и надворешнотрговско работење е Нацев Љубо-
мнр директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12624/94. 
(13087) 

Окружниот стопански суд' во Скопје, со решението Срег. бр. 
11701/94, на регистарска влошка бр. 1-33942-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на основачот седиште, проширување деј-
ност и промена на лице овластено за застапување во внатрешниот 
промет на Претпријатието за туризам и трговија „ТЕЛ МА“ експорт 
импорт д.о.о. ул. „Кочо Рацин“ бр. 19/1-48, Скопје. 

Претпријатието во иднина ќе се води на ул. „Кочо Рацин“ .бр. 
2-/48, Скопје. 

Со одлука од 20.09.1994 год. во претпријатието пристапува основа-
чот Новица Трајковски од Скопје. / 

Дејности во внатрешен промет се прошируваат со: 011311, 011312, 
011313, 011314, 011315, 011320, 011390, 012622, 012623, 012699. 

Се брише досегашниот директор Вера Трајковска без ограничува-
ње а се запишува Кировска Ленче - директор без ограничување за 
застапување во внатрешен промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11701/94. . 
'' (13088) 

Окружниот стопански суд во Стипе, со решението Срег. бр,. 
12241/94, на регистарска влошка бр.1-54275-(ММ), го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги 
„СТОБОИ“ експорт-импорт, ул. „Џумајска" бр. 34, Скопје. ; | 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
110301, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909, 120349, 110620, 080201, 
060202, 080111, 080112, 080119, 110404, 060501, 060502, 060503, 060601, 
070310, 070320, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и 
СР Југославија, меѓународен транспорт на стока и патници, работи на 
меѓународна шпедиција, работи на застапување, продажба на стока 
од консигнациони складишта, реекспорт, слободни царински продав-

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Претпри-
јатието одговара со сите свои средства. 

Ковачевиќ Зоран се именува за директор без ограничување. 
Во надворешнр-трговското работење претпријатието ќе го заста-

пува Ковачевиќ Зоран со неограничени овластувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12241/94. (13089) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ср 
11954/94, на регистарска влошка бр.1-54262-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Приватното претпријатие за т\ 
ви големо и мало и услуги во прометот „БИК ТРЕЈД“ д.о.о. ул 
дест Мусоргски" бр. 9, Скопје. 

Основач на претпријатието е Љупчо Паидиловски, ул. Ј 
соргски" бр. 9, Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, ( Ш 1 0 Ѕ Т 4 , 070121, 070122, I 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132,1 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222,1 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260,1 
070320, 080119, 090190, 080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 
110309, 110901, 110903, 110909. 

Претпријатието во правниот промет дотепува во свое им 
своја сметка, а за обврските спрема трета лица одговара со це 
т о т свој имот. 

Овластено лице Љупчо Пандиловски, директор без огранич; 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11954/94. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег 
10921/94, на регистарска влошка бр.1-53774-0-0-0, го запиша во 
скис? регистар основањето во приватна сопственост и запиша 
право на вршење работи во надворешно-трговско работење на I 
пријатното за услуги и трговија на големо и мало „ДЕАЛ-КОНС 
ТИНГ' ц.о. увоз-извоз, ул. „Народен фронт“ бр. 13/58, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 
09.09.1994 год., а основач е Николовски Милан одСкопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 071 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 071 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 071 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 091 
090124, 090131, 090132, 110304, 110309, 110903, 110909, 070310, 070 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети лица прет 
јагнето одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во надворешното и внатрешна 
трговско работење е Николовски Милан, директор, без ограничи 
ње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, бр. 10921/94. 

Окружниот стопански суд во Сомле, со решението Срег. 
11362/94, на регистарска влошка бр.1-54254-0-0-0, го запиша во су-

дскиот регистар основањето на Производно-тоговско, услужно прет-
пријатие на мало и големо „ТРАЈЧЕ КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз, 
„Владимир Комаров“ бр. 15/11, Скопје. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 19.09.1994 го 
а основач е Стојановска Т. Ризо, од Скопје. 

Дејности: О?ОШ, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 0701 
070124, 0Г70126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070121, 0701 
070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 0702; 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 0702 
070226, 070227, 070229, 070250, 070260, 070310, 070320, 080201, 08021 
080121, 080122, 080123, 080129, 080112, 080190, 011320, 011390, 01231 
012321, 012322, 012323. 

Во правниот промет со трета лица претпријатието истапува 
свое име и за своја сметка. 4 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Претпри-
јатието одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно 
трговскиот промет е Стојановски Ризо, директор, со неограничен 
овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11362/94. 
(1309) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. 
12100/94, на регистарска влошка бр. 1-54202-0-0-0, го запиша во сид-
скиот регистар основањето на Претпријатието за производство, пр 
мет, услуги и експорт-импорт, „БЕРфАТ-КОМЕРЦ" д.о.о. ул. ВОЈ-
дан Чернодрински" бр. 45, Скопје. 

Претпријатието е основано со. одлука за основање од 22.09.19 
год., а основач е Биљали Етем од Скопје со стан на ул. .„Војдан Чер 

нодрински“ бр. 45. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 07012; 

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 07014, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 07022' 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 07026' 
012321, 012322, 012613, 012623, 012820, 012830, 020110, 020121, 02013; 
020140, 030003, 060501, 060502, 060503, 060601, 080190, 080201, 08020, 
090121, 090122, 090123, 090131, 090132, 090139, 090140, 090150, 090Ш 
090181, 110109, 110302, 110303, 110909 110309, 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува в 
свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Претпри-
јатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешна 
трговскиот промет е Биљали Етем, директор без ограничување. 

Од. Окружниот стопански суд во,Скопје, Срег. бр: 12100/94. (1309 



24 јануари 1995 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 4 - Стр. 61 

ј ! 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13098/94. 
(13098) 

стар промената на лице на Трговското претпријатие .,МАН-ки-
МЕРЦ" ц.о. експорт-импорт, ул. „Волгоградска" бр. 13/3-1, Скопје. 
Се брише Кадиев Ристо, а се запишува во внатрешен и надворешен 
промет, Кадиев Горан, застапник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8064/94. (13103) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
67/94̂  на регистарска влошка бр. 1-53648-0-0, го запиша во судскиот 

регистар основањето и запишување право за вршење надворешно-
трговски промет.на Трговското услужно претпријатие „БЕБА“ д.о.о. 
експорт-импорт, бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 69, л. 5, Скопје. 
Основач на Претпријатието е Алексовска Радмила, ул. „Владимир 

Комаров“ бр. 38/5-18, Скопје. 
Дејности: 013500, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 0607Ш, 

ПП, 070112 , 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
П26, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
)212, 070213, 070214, 070219, 070221. 070222, 070223, 070224, 070225. 
Л26, 070227 , 070229, 070230, 070240; 070250, 070260, 080112, 080129, 
И90, 080201, 080202, 090201. 0980209, 110302, 110303, 110304, 110309, 
Ј903, 110909, откуп на земјоделски производи, сточарски и шумски 
оизводи, печурки и водозсмци, 070310, 070320, застапување и посрс-
зање во надворешно-трговскиот промет, реекспорт, консигнација, 
ѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, 
ѓународна шпедиција. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е Алексовска Радмила, директор со неограничени овластува-

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11748/94, на регистарска влошка бр. 1-9542-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во вна-
трешен и надворешен промет на Претпријатието за промет на мало и 
големо „БАНЕ“ д.о.о. увоз-извоз, с. Мршевци, Скопје. 
Дејности: 011320, 011741, 012201, 012321, 020110, 012611, 050100, 
050201, 050202', 050209, 050301, 050302, 060502, 110304, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт со стоки во патниот сообраќај. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11748/94. 
^ ^ ^ (13104) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
11166/94, на регистарска влошка бр. 1-54117-04), го запиша во ,судскиот 
регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало 
„МАСИВА“ увоз-извоз, ул. „Маршал Тито“ бр. 25/3, Скопје. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123. 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224 
070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250. 070260, 110909, 
070310, 070320. . 

Лице овластено за застапување е Маринко Величковски од Ско-
пје. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограни-
чени овластувања и потполна одговорност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11166/94. 
^ ^ ^ ^ ^ (13105) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12814/94, на регистарска влошка бр.1-54348-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основање на Претпријатието за трговија и услуги „САРА 
-94" д.о.о. експорт-импорт ул. „Востаничка“ бр. 80, Скопје. 

Претпријатието е основано со Акт за основање бр. 01-01 од 
17.10.1994 година а основачи се Методиевски Сашко и Методиева Тат-
кица од Скопје. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 0701 И. 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 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, 080122, 080129, 080190, 080201, 
080202, 110109, 110301, 110309, 110905, 110909, надворешно трговско 
работење, 070310, 070320. 

Застапување странски фирми и реекспорт, посредување во надво-
решно трговскиот промет, меѓународна шпедиција, агенциски услуги 
во транспортот, угостителски и туристички услуги, услуги на меѓуна-
родниот транспорт на стоки и патници, меѓународни сообраќајно аген-
циски работи, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Ал-
банија и Грција. Во правниот промет со трети лица, претпријатието 
како друштво со ограничена одговорност истапува во свое име и за 
своја сметка. За обврските сторени во Правниот промет со трети лица 
претпријатието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен тргов-
ски промет е Методиевски Сашо директор без ограничување. 

Од Окружниот стопанска суд во Скопје, Срег. бр. 12814/94. 
(13106) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
179/94, на регистарска влошка бр.1-48659-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиште, основач и лице овластено за застапу-
ње на Претпријатието за промет и услуги „ГРАДБА-ПРОМ" д.о.о. 

,.Трифун Хаџијанев" бр. /-2/3, Скопје. 
Се менува досегашното седиште на претпријатието за промет и услуги 

„ГРАДБА-ПРОМ" д.о.о. ул. „Трифун Хаџијанев" бр. 7-2/3, Скопје и 
иднина ќе биде на ул. „Среќко Пужалка" 82-а, Скопје. 
Со одлука од 15.09.1994 год. од претпријатието истапува основа-

чот Маневски Љупчо од Скопје а пристапува Трајчевски Миле одСко-
пје. 

Се брише досегашниот застапник Јанакиевски Ристо, директор без 
ограничување а се запишува Трајчевски Миле, директор без ограничу-

нве за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12179/94. 

(13102) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8064/ 
I, на реги.старска влошка бр. 1-4327-0-0, ја запиша во судскиот реги-

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12047/94, на регистарска влошка бр. 1-54267-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основање на Претпријатието за производство, промет 
и услуги „ГОРЕВ“ експорт-импорт ц.о. ул. „Илија Игески Цветан“ 
бб, Македонски Брод. 
Основач е Меноски Синиша. 

. Дејности: 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 
011390, 011523 , 011526, 011527, 011710, 011721, 011723, 011729, 011730, 
011742, 011743, 011749, 012321, 012321, 012323, 013500, 080201, 080202, 
110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 110909. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен тргов-

ски промет Меноски Синиша, директор без ограничувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12047/94. 

(13108) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12732/94, на регистарска влошка бр. 1-54299-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основање во приватна сопственост и запишување право за 
вршење работи во надворешниот промет Претпријатието за трговија, 
угостителски и други услуги „БОЛЕ“ ц.о. експорт-импорт ул. „Ш Ма-
кедонска Бригада“, бр. 61, Скопје. 

Основач: Мирка Наумовска од Скопје. 
Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 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, 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
94на регистарска влошка бр. 1-50451-0-0-0, ја запиша во суд-

регистар промената на својство на лице овластено за застапува-
Мешовитото друштво со ограничена одговорност за вработува-
инвалиди „ОХИС-ФИЛКОМ" д.о.о., ул. „Првомајска'' бб., Ско-

ја запишува промена на својство на Стојан Христов, в.д. дирек-
тор без ограничување и во иднина ќе има својство на директор без 

ограничување. 
Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12665/94. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
94, на регистарска влошка бр. 1-42527-0-0-0, го запиша во суд-

регистар проширувањето во внатрешен промет на Претприја-
ЈД трговија на големо и мало „КОНТАКТ-КОМ" д.о. увоз-из-
П “Народен фронт4' бр. 21-4/13, Скопје. 
јности: 070111, 070113, 070211, 070214, 070121, 070122, 070123, 

070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070150. 
, 070227, 070229, 070240, 070260, 080121, 080190, 110109, 110309, 
, 110909. 
Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11573/94. 

(13096)) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
', на регистарска влошка бр. 1-54091-0-0-0, го запиша во суд-

регистар основањето и запишување право за вршење работи во 
надворсшно-трговскиот промет на Претпријатието за трговија и уго-
стителство „ДИМАРИ" д.о. увоз-извоз, ул. „Скоевска" бр. 31/1-12, 

Скопје 
Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/94 од 

09.1994 год., а основач е Димитров Зоран ул. „Скоевска“ бр. 3/1-12, 
Скопје 

ДСЈНОСТИ: 070111. 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
^24 . 070125 , 070126; 070127, 070128, 070129, 070131. 070132, 070140, 
50, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
'24, 070225 , 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260. 
12, 080121,м 080122, 080129, 080190, 090171, 090179, 110109, 110309, 

ПО, 070320. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во 

свое име и за своја сметаа со неограничени овластувања. 
За преземените обврски во правниот промет претпријатието одго-

вара со целокупниот имот Ц,.О. 
Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет претпријатието 

го застапува директорот Димитров Зоран со неограничени, овласт-
увања., 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12054/94. 
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070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 
090201, 090202, 090203, 09029, 110109, 110302, 110303, 110309, 110903, 
110909, 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, претпри-
јатието одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за заста-
пување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е 
Мирка Наумовска - директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12732/94. 
^ ^ ^ ^ ^ (13109) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
12696/94, на регистарска влошка бр. 1-54237-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување 
право на работење во надворешен промет на Претпријатието за прои-
зводство и трговија на големо и мало „ТАНРИ-ВЕРДИ“ Д . О . О , екс-
порт-импорт, ул. „Родна Ивева“ бр. 47, Т. Велес. 

Претпријатието е основано со акт за основање од 12.10.1994 год., 
а основач е Сами Еминов, ул. „Родна Ивева“ бр. 47, Т. Велес. 

Дејности: 012611, 012613, 012621, 012622, 012623, 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, 
070250, 070260, 070310, 070320. 

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

'За обврските сторени во правниот промет со трети лица Претпри-
јатието одговара со сите свои средства. 

Сами Еминов е в.д. директор, без ограничување. 
Во надворешно-трговскиот промет за претпријатието истапува Са-

ми Еминов, без ограничување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег, бр. 12696/94. ^ ^ ^ 

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 
Ог. бр. 1074/94 од 6.XII.1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ТПП „ЖИТО СТИК“ од Скопје, ул: „ЈНА“ бр. 54-2/2. 

За стечаен судија е одреден Никола Стојанов, судија ири овој суд. 
За стечаен управител е одреден Тодор Тодоровски од Скопје, ул. 

„Хо Ши Мин“ бр. 399-а, телефон 269-769. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

4 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 лрема стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 26.1.1995 година во 8,20 часот, соба број 
60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (69) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
О . бр. 1369/94 од 9.I.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ПТ ,ЈУКОМ-5 ОПРЕМА44 од Скопје, ул. „Штросмае рова“ 
бр.. 2. 

За стечаен судија е одреден Бранко Орданоски судија при овој суд. 
За стечаен управник с одреден Србољуб Глигоров од Скопје, ул. 

„Париска“ бр. 82, телефон 252-353. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 20.11.1995 година во 8,45 часот, соба број 83 
црн овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (70) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст-, бр. 896/94 од 14.Х1.1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „АЕРОГРАН-
Д Е К С од Скопје, ул„ „Луј Пастер“ бр. 5. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Андреева, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Србољуб Глигоров од Скопје, ул. 
„Париска“ бр. 82, телефон 252-353. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 14.П. 1995 година во 8 часот соба број 60 при 
овој суд. 

Од Окружниот ст опански суд во Скопје. (71) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 978/94 од 11.1.1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Феријален туристички центар од Скопје „Медитеран тра-
вел'4 ул. „Босна и Херцеговина“ бб. . 

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

За стечаен управител е одреден Илија Заковски од Скопје, ул. 
„Рузвелтова" бр. 54, телефон 741-545. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 15.111.1995 година во 91,10 часот соба 
број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (72) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 982/94 од 11.1.1995 година е отворена стечајна постапка над 

должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ГЛОБЕКС" од 
Скопје, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 23. 

За стечаен судија е одреден Никола Манговски, судија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Илија Заковски од Скопје, ул. „Руз-

велтова" бр. 54, телефон 741-545. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 15.Ш. 1995 година во 8,50 часот соба 
број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (73) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. 921/94 од 11.1,1995 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „БАКОМЕРЦ" 
од Скопје, ул. „519" бб. 

За стечаен судија е одредена Мирјана Андреевска, судија при овој 
суд. 

За стечаен управител е одреден Илија Заковски од Скопје, ул. 
„Рузвелтова" бр. 54, телефон 741-545. 

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

ѕ „Службен весник на Република Македонија'4 до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на ден 15.ШЛ995 година во 8,40 часот соба 
број 154 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (7.4) 

Стечајниот совет ири Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека со решението Ст. 382/94 од 5.1.1995 година е отворена стечајна 
постапка над должникот АДМК „Радовишанка“ - Радовиш. За стечаен 
управник е поставен Симо Кекереков од Радовиш. За стечаен судија се 
определува Бочварска Зорица, судија на овој суд. Се повикуваат дове-
рителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот со пријава и докази во два приме-
роци. Пријавата такснрана со 20,00 денари со приложена уплатница на 
жиро сметка 41400-840-028-3359 Републички буџет - Скопје. За испиту-
вање на побарувањата се закажува рочиште на 23.11.1995 година во 9 
часот, во просториите па судот, соба бр. 42. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите 
долгови. Огласот е истакнат на судска табла на ден 5.1.1995 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип: (75) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Сг. бр. 937/94 е отворена стечајна постапка над должникот П.П. .АБА-
КУС од Скопје. 

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

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

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 6.Ш.1995 година во 9,40 часот, соба број 83 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (76) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
От. бр. 1349/94 е отворена стечајна постапка над должникот П.П. „МЕ-
ДИКА ПРОМ" од Скопје. 

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

За стечаен управник е одреден Иван Зомбра, ул. „Петине“ бр. 17, 
телефон 310-723. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со 
пријава во два примероци со докази. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 6.Ш.1995 годин во 9 часот, соба број 83 при 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (77) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Ст. бр. И 132/93 од 27.ХП.1994 година, заклучена е стечајната постапка 
над должникот Трговско услужно претпријатие „ПАРИ А С од Скопје, 
ул. „Едвард Кардељ“ 34. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (79) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
Сг. бр. 1337/94 од 19.Х11.1994 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ППУ „ДЕБИ“ Скопје ул. „Васил Ѓорѓов“ бр. 24/50. 

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

За стечаен управник е одреден Петров Томе од Скопје, ул. „Мра-
морец“ бр. 20-а, телефон 319-174. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 20.11.1995 година во 8,15 часот, соба број 83 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (81) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението 
О . бр. 1336/94 од 19.XII. 1954 година е отворена стечајна постапка над 
должникот ГГГ „КОСТАЛ КОМЕРЦ“ од Скопје, ул. „Ѓорѓи Поп Хри-
стова бр. 6/2. 

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

За стечаен управник е одреден Петров Томе од Скопје, ул. „Мра-
морец“ бр. 20а, телефон 319-174. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечај-
ниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените 
побарувања се закажува на 20.П. 1995 година во В часот, соба број 83 
при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (82) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 304/94 од 
11.1.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Мешови-
тото претпријатие за производство и услуги „ПЕОНИА“ Д.О.О. 
Скопје, ул. „Кочо Рацн" бр. 18/31. 

За Ликвидационен управник се определува Александар Здравков-
ски од Скопје, ул. „Драчевска“ бр. 141, тел. 591-253. ' '' 

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 измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 23.11.1995 година во 
8,10 часот во соба бр. 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (78) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. 
бр. 1/95 од 30.ХП.1994 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија на големо и 

и мало и производство „Комард“ Д,О.О. - Скопје, ул. „Народен фронт“ 
бр. 5-11/57. За Ликвидационен управник се определува Владо Атанасов-
ски од Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 63, тел. 235-715. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
прфват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет па 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 за ден 1.Ш.1995 година во 8 
часот, соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје (80) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следевте документи: 

Пасош бр. 128937 издаден од УВР Скопје на име 
Драгослав Јовановиќ, Скопје. 

Пасош бр. 239435 издаден од УВР Струга на име 
Османи Тефик, с. Шум, Струга. (186) 

Пасош бр. 0405559 издаден од УВР Тетово на име 
Мирчевиќ Боре, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 212, Тетово. 

(189) 
Свидетелство за положен завршен испит IV степен 

издадено од Техничко училиште „Наце Буѓони" Кума-
ново на име Драгослав Стојановски, ул. „Илинденска“ 
бр. 16, Куманово. (187) 

Пасош бр. 031822/93 издаден од УВР Скопје на име 
Гордана Наумовска, бул. „Илинден“ бр. 44, Скопје, 

(188) 
Чекови бр. 80002087180 и 80002087181 од тековната 

сметка бр. 0208420961 издадени од Комерцијална банка 
АД - Скопје на име Петре Стаменовски од Скопје ' 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатието со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93), Управниот одбор на ТП 
„ТЕКСТИЛПРОМЕТ" Д.О.О. КУМАНОВО, распи-
шува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ГИ НАЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА 
ВО ПОСТАПКАТА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА 

ТП „ТЕКСТИЛПРОМЕТ" - КУМАНОВО 

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нив-
ните наследници да ли најават своите побарувања во 
постапката за трансформација на ТП „Текстилпромет" 
д.о.о. Куманово. 

2. Барателите да ги доставуваат побарувањата на 
образец пропишан од Агенцијата за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал на Република 
Македонија. 

3. Побарувањата истовремено се доставуваат до 
Агенцијата и до ТП „Текстилпромет“ д.о.о. Куманово. 

4: Барањата се доставуваат во рок од 60 дена по 
објавувањето на Огласот. 

Во АД „Млаз“ Богданци во тек е трансформација на 
општествениот капитал, па од тие причини Ве молиме 
да го објавите во наредниот број на Службен весник, 
следниот текст: 

Врз бенова на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ44 бр. 38/93 и Одлуката за организирање и 
трансформирање на Општественото претпријатие 
„Млаз“ Богданци во АД за внатрешен и меѓународен 
транспорт, шпедиција и производство „Млаз“ Бо-
гданци, во процесот на сопствената трансформација, 
распишува, 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните 
правни наследници кои се државјани на Република Ма-
кедонија, доколку имаат, да ги пријават своите побару-
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вања во рок од 60 дена сметано од денот ,на објавува-
њето на огласот. 

Своите побарувања барателите ги доставуваат до 
АД „Млаз“ Богданци, улица „Маршал Тито“ бр. бб и 
до Агенцијата за трансформација - Скопје, на посебен 
образец потпишан од Агенцијата („Сл. весник на РМ“ 
бр. 3/94). 

По објавувањето на огласот доставете фактура за 
извршената услуга која ќе ја платиме во определениот 
рок. 

За АД „Млаз“ Богданци 

Врз основа на член. 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на Р.Македонија" бр. 38/93) Акционерското 
друштво во мешовита сопственост „МЕРМЕРЕН 
КОМБИНАТ“ Прилеп објавува: 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ 
ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА СПРЕМА АД 

„МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ“ Прилеп. 

1. АД во мешовита сопственост „МЕРМЕРЕН 
КОМБИНАТ“ ПРИЛЕП ги повикува поранешните 
сопственици и нивните наследници, државјани на Репу-
блика Македонија, доколку имаат, да ги пријават сво-
ите побарувања во рок од 60 - дена од денот на објаву-
вањето на овој оглас. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на обра-
зец пропишан од страна на агенцијата на Република 
Македонија за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал, истовремено на адресата на АД 
„МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ“ Прилеп ул. „Маршал Ти-
то“ бр. 222 Прилеп и на Агенцијата. 

АД „Мермерен комбинат“-Прилеп 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/93) Друштвото со ограничена 
одговорност Керамичка индустрија „КИК“ Куманово 
ул. ,Јоско Илиевски“ бр. 49, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ 
НАЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД ПРЕТПРИЈАТИ-

ЕТО 

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

2. Барателите да ги пријават побарувањата на посе-
бен образец што го пропишува Агенцијата за транс-
формација на претпријатието со општествен капитал, 
со податоци за правата засновани на одземениот имот 
за кој се однесува побарувањето, како и видот и виси-
ната на побарувањето. 

3. Барањата се доставуваат истовремено до ДОО 
Керамичка индустрија „КИК“ Куманово и до Агенци-
јата за трансформација на претпријатието со опште-
ствен капитал. 

ДОО „КИК“ Куманово 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/93), Управниот одбор 
на фабриката за заварени цевки и профил „11 Октом-
ври“ - Акционерско друштво во мешовита сопственост 
со потполна одговорност - Куманово, распишува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ГИ НАЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА 
ВО ПОСТАПКАТА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА 

ФЗЦ „И ОКТОМВРИ“ - А,Д. - КУМАНОВО 
1. Се повикуваат сите поранешни сопственици и нив-

ните правни наследници кои се државјани на Република 
Македонија, во рок од 60 дена по објавувањето на огла-
сот да ги најават своите побарувана од фабриката. 

2. Своите побарувања барателите ги доставуваат на 
посебен образец пропишан од Агенцијата за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на Република Македонија“ број З/ 
94). 

3. Барањата се поднесуваат во два примерока од кои 
по. еден примерок да се достават до Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал - Скопје, булевар „Илин-
ден“ бб, и Фабриката за заварени цевки и профили „И 
Октомври“ - а.д. Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 86 
(Населба Бедиње). 

Од Управниот одбор на 
ФЗЦ „11 ОКТОМВРИ“ а.д. - Куманово 

^ „ „ . (90) 

ОБЈАВА 
, Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал ПОС 
„СКОПСКИ ЛОЗ АР“ СКОПЈЕ 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год, 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието е извршена со 
продажба на идеален дел 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. „Ѓуро Ѓоновиќ“ бр. 
115-а во време од 8 до 14 часот. 
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