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1. Со потекло

Член 4
Со потекло стекнува државјанство на Република
Македонија дете на кое:
1) во моментот на раѓап^то двата родители се
државјани на Република Македонија;
2) во моментот на раѓањето едниот родител с
државјанин на Република Македонија, а детето с родено во Република Македонија, доколку родителите
спогодбено не определат детето да го добие државјанството на другиот родител и
3) во моментот на раѓањето едниот родител е
државјанин на Република Македонија, а другиот родител е непознат или со непознато државјанство, односно
без државјанство, а детето е родено во странство.
Државјанство на Република Македонија со потекло стекнува и посвоеник при потполно посвојување на
кој двата или едниот посвоител е државјанин на Република Македонија.

Член 1
Со овој закон се уредуваат начинот и условите за
с т е к н у в а ч и престанување на државјанството на Република Македонија, утврдувана на државјанството, надлежниот државен орган за решавана во овие случаи,
докажувана на државјанството и водење на евиденција
на државјаните на Република Македонија.
Член 2
Државјанин на Република Македонија може да има
и државјанство на друга држава.
Државјанин на Република Македонија кој има
државјанство на друга држава, во Република Македонија се смета исклучиво за државјанин на Република
Македонија, ако со меѓународен договор не е поинаку
определено.

Член 5
Дете родено во странство на кое Едниот родител во
моментот на раѓањето е државјанин на Република Македонија, а другиот странски државјанин, со потекло
стекнува државјанство на Република Македонија ако до
наполнети 18 години живот биде пријавено за запишувал,е како државјанин на Република Македонија или
ако до наполнети 18 години живот постојано се насели
во Република Македонија со родителот кој е државјанин на Република Македонија. Во случај на судски спор
за доделување на дете, државјанството се стекнува по
правосилноста на судската одлука.
Под условите од став 1 на овој член државјанство
на Република Македонија може да стекне и лице кое не
е пријавено од двајцата родители, со наполнети 18 години живот, ако поднесе пријава за упис во државјанство на Република Македонија до навршени 23 години
живот.
Пријавата од ставовите 1 и 2 на овој член се поднесува до органот надлежен за водена на матичните
книги во кои се врши дополнителен упис на раѓањето
на детето или до дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство.
Детето кое стекнува државјанство на Република
Македонија во смисла на член 4 од овој закон и ставовите 1 и 2 на овој член се смета за државјанин на Република Македонија од моментот на раѓањето.

II. СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2. Со раѓање на територијата на Република
Македонија

Член 3
Државјанството на Република Македонија се стекнува со:
1) потекло,
2) раѓање на територијата на Република Македонија,
3) природување и
4) м е ѓ у н а р о д н и д о г о в о р и .

Член 6
Државјанство на Република Македонија стекнува
дете кое с најдено на територијата на Република Македонија на кос родителите му се непознати.
На детето од став 1 на овој член ќе му престане
државјанството на Република Македонија ако до наполнети 15 години живот се утврди дека родителите му се
странски државјани.

ЗАКОН
ЗА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Стр. 1246 - Бр. 67

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА^
3. Со природување

Член 7
Државјанство на Република Македонија со природување може да -стекне странец кој поднесол барање за
прием во државјанство на Република Македонија, ако
ги исполнува следниве услови:
1) да наполнил 18 години живот;
2) до поднесувањето на барањето законски да престојувал на територијата на Република Македонија непрекинато најмалку 15 години;
3) да е психофизички здрав;
4) да има обезбедено стан и постојан извор на средства;
5) против него да не се води кривична постапка во
државата чиј државјанин е или во Република Македонија;
6) да го владее македонскиот јазик;
7) неговото примана во државјанство на Република Македонија да не ја загрозува безбедноста и одбраната на Република Македонија и
8) да има отпуст од странско државјанство, односно доказ дека ќе добие отпуст ако биде примен во
државјанство на Република Македонија.
Исполнувањето на условот од став 1 точка 6 на
овој член го утврдува посебна комисија образувана од
Владата на Република Македонија.
Ќе се смета дека условот од став 1 точка 8 на овој
член е исполнет и доколку лицето кое поднело барање
е без државјанство.
По исклучок од став 1 точка 8 на овој член лицето
може да стекне државјанство на Република Македонија
ако даде изјава дека се о1 кажува од странското државјанство.
Во решението со кое се одбива бараното за сте- кнуван,е на државјанство на Република Македонија со
приредување според став 1 точка 7 на овој член не мора
да се наведат причините според кои се раководел надлежниот државен орган при донесувањето на решението.
Член 8.
Иселеник од Република Македонија, како и негов
потомок до прво колено, може со приредување да стекне државјанство на Република Македонија иако не ги
исполнува условите од член 7 став 1 точка 2 и 8 на овој
закон.
Член 9
Странец кој е во брак со државјанин на Република
Македонија најмалку три години и до поднесувањето на
барањето законски престојува најмалку една година непрекинато на територијата на Република Македонија
може со природување да стекне државјанство на Република Македонија иако не ги исполнува условите од
член 7 став 1 точка 2, 6 и 8 на овој закон.
Член 10
Бараното за прием во државјанство на Република
Македонија во смисла на член 8 од овој закон ќе се
одбие ако од престанувањето на државјанството на Република Македонија со отпуст или со откажувана, па
до поднесувањето на барањето за повторен прием во
државјанство на Република Македонија, не поминало
најмалку три години.
Член
11
По исклучок од член 7 на овој закон, странец кој
наполнил 18 години живот може со природување да
стекне државјанство на Република Македонија ако тоа
претставува посебен научен, економски, културен и национален интерес, а посебно за сите Македонци по потекло кои живеат надвор од границите на Република
Македонија.
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Владата на Република Македонија дава претходно
мислење за постоење на посебниот интерес во смисла
на став 1 на овој член.
Покрај странецот од став 1 на овој член со природување може да стекне државјанство на Република Македонија и неговиот брачен другар под услови од член 9
на овој закон.
Член 12
Ако дватч родители со природувахвето стекнале'
државјанство на Република Македонија, државјанство
на Република Македонија стекнува и нивното дете помало од 18 години.
Ако со природување еден од родителите стекнал
државјанство на Република Макеоднија, државјанство
на Република Македонија стекнува и неговото дете помладо од 18 години ако тоа го бара овој родител, а
детето живее во Република Македонија или ако тоа го
бараат двата родители, без оглед каде живее детето.
Во случај на потполно посвојување, ако со природување стекнал државјанство на Република Македонија
барем еден од посвоителите, со природување стекнува
државјанство на Република Македонија и посвоеникот
кој нема наполнето 18 години живот и кој со посвоителот живее во Република Македонија.
Ако детето наполнило 15 години живот за стеснување на државјанство на Република Македонија во смисла на ставовите 1, 2 и 3 на овој член потребна е и
согласност на детето.
Член 13
Лицето со природување стекнува државјанство на
Република Македонија со денот на врачувањето на решението за прием во државјанството на Република Македонија.
Член 14
Решението за прием во државјанство на Република
Македонија може да се поништи по врачувањето, ако
се утврди дека странецот при поднесување на барањето
за прием на државјанство со природување дал невистинити или неточни податоци, односно се користел со
лажни исправи.
Решението од став 1 се поништува во рокот предвиден за застареност на кривичното гонење за кривично дело од став 1 на овој член.
Во случајот од став 1 на овој член се поништува и
решението за прием во државјанство на Република Македонија на малолетните деца кои стекнале државјанство истовремено со нивните родители, согласно со
одредбите на овој закон.
Член 15
Лицето на кое како малолетно му престанало
државјанството на Република Македонија со отпуст,
може повторно да го стекне ако до наполнети 25 години
живот законски престојува најмалку три години непрекинато во Република Македонија и поднесе барање за
повторно стекнување на државјанството на Република
Македонија.
III. П Р Е С Т А Н У В А Њ Е Н А Д Р Ж А В Ј А Н С Т В О Т О
Член 16
Државјанство на Република Македонија престанува:
1) со отпуст и
2) според меѓународни договори.
Член 17
Државјанство на Република Македонија престанува со отпуст ако лицето кое поднесло барање за отпуст ги исполнува следниве услови:
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1) да наполнило 18 години живот;
2) да нема пречки во поглед на воената обврска;
3) да ги намирило имотно-правните и другите законски обврски спрема државните органи, организациите, претприајтијата и другите правни и физички лица;
4) да ги регулирало имотно-правните и другите
законски обврски од брачниот однос и од односот на
родители и деца спрема лицата кои живеат во Република Македонија;
5) против него во Република Македонија да не се
води кривична постапка поради кривично дело за кое се
гони по службена должност или ако е осудено на казна
затвор, казната да ја издржало и
6) ако има странско државјанство или да докажало
дека ќе биде примено во странско државјанство.
Согласност дека се исполнети условите од став 1
точка 2 на овој член дава Министерството за одбрана.
Надлежниот државен орган ќе го одбие барањето
за отпуст од државјанство на Република Македонија и
кога се исполнети условите од став 1 на овој член ако
тоа го налагаат причините на заштитата на безбедноста
и одбраната на Република Македонија или причините
на реципроцитет или други причини од односот со
странска држава.
Во решението со кое се одбива барањето за отпуст
од државјанство на Република Македонија во смисла на
став 3 на овој член, не мора да се наведат причините
според кои се раководел надлежниот државен орган
при донесување на решението.
На лицето му престанува државјанството на Република Македонија со денот на врачувањето на решението за отпуст од државјанство на Република Македонија.
Член 18
Решението за отпуст од државјанство на Република Македонија ќе се поништи ако лицето кое добило отпуст продолжи да живее во Република Македонија, односно се иселило во странство и во рок од една
година од денот на врачувањето на решението за отпуст
не стекне странско државјанство.
Лицето кое добило отпуст од државјанство на Република Македонија, барањето за поништување на решението го доставува до дипломатско-конзуларното
претставништво на Република Македонија во странство
или до надлежниот државен орган во Република Македонија.
Член 19
На дете до наполнети 18 години живот му престанува државјанство на Република Македонија на барање
на двата родители на кои државјанството на Република
Македонија им престанало со отпуст или ако државјанството на Република Македонија му престанало на тој
начин на еден од родителите, а другиот родител кој
нема државјанство на Република Македонија, со тоа се
согласил.
Ако родителите на детето живеат одвоено, на детето му престанува државјанство на Република Македонија со отпуст на барање на родителот со кого живее
детето, односно на кого му е дадено на воспитување и
чување, а кој и самиот поднел барање за отпуст од
државјанство на Република Македонија или во случај
кога родителот кај кого детето живее е странец. Во
двата случаи потребна е согласност на другиот родител.
Одредбите на ставовите 1 и 2 на овој член се однесуваат и на малолетниот посвоеник.
Ако другиот родител не се согласи со отпуст на
детето од државјанство на Република Македонија, детето добива отпуст ако заради интересите на детето
согласност за неговиот отпуст даде надлежниот орган
за старателство.
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Ако детето наполнило 15 години живот за престанок на државјанството во смисла на ставовите 1, 2 и 3 на
овој член потребна е и согласност на детето.
Член 20
На малолетен посвоеник-државјанин на Република
Македонија во случај на потполно посвојување кога
посвоителите се странски државјани, државјанството
на Република Македонија ќе му престане со отпуст на
барање н^ посвоителите.
'Ако посвоеникот наполнил 15 години живот за
престанок на државјанството, во смисла на став 1 на
овој член, потребна е и согласност на посвоеникот.
IV. Н А Д Л Е Ж Е Н ДРЖАВЕН ОРГАН З А РЕШАВ А Њ Е , В О Д Е Њ Е Н А ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКАЖУВ А Њ Е Н А ДРЖАВЈАНСТВОТО Н А Р Е П У Б Л И К А
МАКЕДОНИЈА
Член 21 ,
Барање за стекнување, престанување или утврдување на државјанство на Република Македонија се поднесува до Министерството за внатрешни работи според
живеалиштето на лицето или ако лицето живее во
странство, до дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство.
Решение за стекнување, престанување или утврдување на државјанството на Република Македонија,
донесува министерот за внатрешни работи.
Решението од став 2 на овој член се доставува според
прописите за задолжително лично доставување.
Член 22
Евиденција за државјаните на Република Македонија и за странските државјани кои се родени на територијата на Република Македонија се води во Министерството за внатрешни работи.
Евиденција за стекнување и престанок на државјанство
на Република Македонија води Министерството за внатрешни работи, според пропишаните стандарди и во согласност со закон.
Член 23
Државјанството на Република Македонија се докажува со важечка лична карта или патна исправа.
Државјанството на Република Македонија се докажува и со уверение за државјанство на Република Македонија кое врз основа на евиденцијата во смисла на член
22 став 1 од овој закон го издава Министерството за
внатрешни работи.
Член 24
Ако лицето не е запишано во евиденцијата за
државјани на Република Македонија, Министерството
за внатрешни работи ќе го утврди државјанството на
Република Македонија и податокот за тоа дополнително ќе се запише во евиденцијата на државјаните на
Република Македонија. Доколку раѓањето на лицето не
е запишано, податокот за раѓањето и за државјанството
ќе се запише истовремено согласно со одредбите на
Законот за матичните книги.
Член 25
За стекнување, односно престанување на државјанството на Република Македонија, се известуваат
надлежните државни органи и организации кои го евидентираат податокот за државјанството во евиденциите
за кои со закон се овластени да ги водат.
V. П Р Е О Д Н И И ЗАВРШНИ О Д Р Е Д Б И
Член 26
Како државјанин на Република Македонија, во
смисла на овој закон, се смета лицето кое според досе-
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гашните прописи имало државјанство на Република
Македонија.
Постапките за стекнување или престанување на
државјанство на Република Македонија кои се започнати до влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат според одредбите на овој закон.
Државјаните на другите републики во поранешната СФРЈ и државјаните на поранешна СФРЈ кои
имаат пријавено живеалиште ма територијата на Република Македонија, можат да стекнат државјанство на
Република Македонија ако во рок од една година по
влегувањето во сила на овој закон поднесат барање,
доколку имаат постојан извор на средства, се полнолетни и до поднесувањето на барањето законски престојувале на територијата на Република Македонија,
најмалку 15 години.
Член 27
Министерот за внатрешни работи ќе донесе подзаконски прописи за водење на евиденцијата за државјаните на Република Македонија, за државјаните на Република Македонија кои живеат во странство, за образецот на барањето за стекнување државјанство на Република Македонија и за образецот на уверението за
државјанство на Република Македонија.
Член 28
Одредбата од член 23 став 1 на овој закон ќе се
применува по замената на личните карти и патните
исправи издадени до влегувањето во сила на овој закон.
Член 29
Подзаконските прописи предвидени со овој закон
ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегув а в т е во сила на Законот.
До донесувањето на прописите од став 1 на овој
член ќе се применуваат досегашните прописи доколку
не се во спротивност со одредбите на овој закон.
Член 30
Со денот на влегувањето во сила на овој закон
престанува да важи Законот за државјанството на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник
на СРМ“ број 19/77), а Законот за државјанството на
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“ број 58/76) нема да се
применува на територијата на Република Македонија.
Член 31
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
1325.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат ^
У К А З
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ Н А З А К О Н О Т З А ПАТН И Т Е И С П Р А В И Н А Д Р Ж А В Ј А Н И Т Е Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за патните исправи на
државјаните на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 октомври 1992 година.
Број 08-4268/1
Претседател
28 октомври 1992 година н а Република Македонија,
Скопје
^ Р 0 Глигоров, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.
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З А К О Н
ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I. О С Н О В Н И ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се утврдуваат видовите патни
исправи и визи и постапката за нивно издавање на
државјаните на Република Македонија.
Член 2
З а патувано во странство на државјаните на Република Македонија потребна им е патна исправа утврдена со овој закон, ако со меѓународен договор не е
поинаку определено.
Владата на Република Македонија може да одреди
дека за патување во странство или во одделни странски
држави е потребна и виза од причина за меѓународен
реципроцитет, заради заштита на безбедноста на Република Македонија или заштита на здравјето на луѓето.
II. ВИДОВИ П А Т Н И ИСПРАВИ И В И З И И Н А Д ЛЕЖНОСТ ЗА НИВНО ИЗДАВАЊЕ
Член 3
Патни исправи се: пасош, заеднички пасош, дипломатски пасош, службен пасош и патен лист, како и
патни исправи кои се издаваат врз основа на меѓународни договори.
З а време на престојот во странство, патната
исправа служи за утврдувана на идентитетот и како
доказ за државјанство на Република Македонија.
Како патна исправа за патување во странство на
членовите на екипажот на пловилата во поморскиот,
речниот и езерскиот сообраќај им служи и поморската,
односно бродарската книшка, со виза издадена во смисла на овој закон.
Член 4
Државјанин на Република Македонија може да има
само една патна исправа од ист вид издадена од надлежен орган на Република Македонија.
Член 5
Пасошот с лична исправа која му се издава на
државјанин на Република Македонија заради патување
и престој во странство, како и за враќање во земјата.
Забрането с да се даде патна исправа на послуга на
друг или лицето да се послужи со туѓа патна исправа
како со своја.
Член 6
Лице до навршени 14 години живот (во натамошниот текст: дете), може да има сопствен пасош или на
барање на родителите или старателот, да биде запишано во пасошот на еден од родителите, односно старателот.
Запишувањето на детето во пасошот на родителот, односно старателот е со рок на важено до пет
години и може да се продолжува, до навршени 14 години живот на детето.
Запишуваното на детето во пасошот на родителот, односно старателот ќе се поништи по службена
должност кога на. детето ќе му биде издаден сопствен
пасош.
,Член 7
Ако детето патува во странство или се враќа од
странство без присуство на родител или старател или е
во присуство на друго лице, за неговото патувано потребна е писмена согласност од родителите или старателот, заверена од Министерството за внатрешни ра-
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ЈОТИ, односно од дипломатско-конзуларното претставшштво на Република Македонија во странство.
Член 8
Заедничкиот пасош е патна исправа која се издава
а група од најмалку пет, а најмногу 50 државјани на
^публика Македонија, кои заедно патуваат во странтво и заедно се враќаат во земјата.
При патување во странство со заеднички пасош,
водачот на групата е должен да има сопствен пасош, а
1ицат^ кои се внесени во заедничкиот пасош се должни
I имаат со себе јавна исправа со фотографија, од која
40же да се утврди нивниот идентитет.
Доколку лицето кое се внесува во заедничкиот па:ош, поседува и личен пасош, истиот се остава на чување во Министерството во внатрешни работи каде
ито е издаден заедничкиот пасош - до завршувањето на
гатувањето.
Член 9
Патниот лист е лична исправа која му се издава на
;ржавјанин на Република Македонија кој останал во
транство без патна исправа, само за враќана во земјаа.
Член 10
Дипломатскиот и службениот пасош се исправи
:ои се издаваат на носител на јавна функција и работ1ик во државните органи, заради патување во странство
I обезбедување на нивна заштита при извршување на
лужбените задачи, во согласност со меѓународното
(раво.
Дипломатскиот и службениот пасош може да се
кристи само ако има виза.
Дипломатскиот и службениот пасош се сопстве1ост на Република Македонија.
Член И
Дипломатски пасош им се издава на функционери
I раководни работници во државни органи; на работици во дипломатско-конзуларните претставништва на
^публика Македонија во странство; на работници на
шнистерството надлежно за работите од областа на
1еѓународните односи кои извршуваат дипломатско:онзуларни работи и задачи и имаат дипломатски стаус; на членови на државни делегации на Република
Македонија; на лица кои со одлука на Владата на Република Македонија заминуваат на работа во меѓународни организации во својство на функционери со ди(ломатски ранг во тие организации, како и на диплоттски курири.
Дипломатски пасош може да им се издаде и на
лековите на потесното семејство на лицата од став 1
Ја овој член, кога истите живеат со нив во заедничко
(омаќинство во странство.
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преминување на државната граница, поради заминување во земјата која е назначена во визата и во рокот
предвиден во истата.
Визата се издава за едно или повеќе патувања во
странство.
Член 14
Пасош, заеднички пасош, патна исправа на службениот персонал во меѓународниот сообраќај издадена
врз основа на меѓународен договор и виза, издава Министерството за внатрешни работи.
Во итни случаи (лекување, болест, смрт на член на
потесното семејство, неодложен службен пат и слично)
виза на пасош и виза на заеднички пасош може да се
издаде и при контрола на преминувањето на државната
граница.
Член 15
Дипломатскиот и службениот пасош, како и визите на тие пасоши ги издава министерството надлежно
за работите од областа на меѓународните односи.
Член 16
На државјанин на Република Македонија, кој во
странство престојува непрекинато повеќе од шест месеци, пасош и виза на тој пасош може да му издаде
дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство.
По исклучок на одредбата од став 1 на овој член на
државјанин на Република Македонија на кој во странство му е изгубен пасошот, е неопходно да остане во
странство подолго од 30 дена поради лекување, службена работа, школување, специјализација или од други
оправдани причини, дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство
може да му издаде пасош и виза на тој пасош.
Член 17
Патниот лист го издава дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во
странство на држајванин на Република Македонија, кој
во странство останал без патна исправа.
III. В А Ж Е Њ Е Н А П А Т Н И Т Е И С П Р А В И И В И З И
Член 18
Пасошот се издава со рок на важење од десет години, а за лица помлади од 27 години со рок на важење
од пет години.
Член 19
Заедничкиот пасош се издава со рок на важење кој
е потребен за извршување на заедничкото патување во
странство, но не подолго од една година.

Член 20
Патниот лист се издава со рок на важење до 30
Член 12
Службениот пасош се издава на работници на ми- дена или за времето кое е потребно за враќање во
шстерството надлежно за работите од областа на меѓу- Република Македонија.
тродните односи и на работници во дипломатско-конЧлен 21
(уларните . претставништва на Република Македонија
Дипломатскиот
и
службениот
пасош се издаваат со
к) странство, освен на лицата од член 11 на овој закон,
:џко и на работници на други државни органи кои пату- рок на важење до пет години.
аат во странство заради службена работа, а за што е
Член 22
готребно поседување на службен пасош.
Виза на пасош и заеднички пасош се издава со рок
Службен пасош може да се издаде и на членовите
га потесното семејство на лицата од став 1 на овој член, на важела кој не може да биде подолг од рокот на
I кои со нив живеат во заедничко домаќинство во важеп,ето на пасошот.
Виза на поморска и бродарска книшка се издава со
транство.
рок на важење од пет години.
З а патна исправа на службениот персонал во меѓуЧлен 13
Визата е одобрение за патување во странство која народниот сообраќај издадена врз основа на меѓунаро:е внесува во патната исправа и со која се констатира ден договор, виза се издава со рок на важењето на
1ека на имателот на патната исправа му е одобрено таквата патна исправа, но не подолго од пет години.
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Член 23
Пасошот, дипломатскиот пасош и службениот пасош важат за неограничен број патувања во странство.
Заеднички пасош се издава со важност за едно
патување во одредена држава, односно држави.
Член 24
Виза се издава со важење за патување во одредена
држава, повеќе држави или за сите држави.
IV. П О С Т А П К А З А И З Д А В А Њ Е Н А П А Т Н И
ИСПРАВИ,^ВИЗИ И ВОДЕЊЕ Н А Е В И Д Е Н Ц И Ј А
1. Обрасци на патни исправи и визи и водење на евиденција
Член 25
Патната исправа и визата се издава на пропишан
образец кој го содржи грбот и името на Република
Македонија.
Член 26
Во пасошот и патниот лист се внесуваат следниве
податоци за имателот на патна исправа:
1) презиме и име,
2) ден, месец и година на раѓање,
3) место и општина на раѓање,
4) живеалиште,
5) државјанство и
6) единствен матичен број на граѓанинот.
Во заедничкиот пасош се запишува државата во
која групата патува, презимето, името и бројот на пасошот на водачот на групата и презиме, име, ден, месец,
година, место и општина на раѓање и живеалиште на
членовите на групата.
Во дипломатскиот и службениот пасош се внесуваат податоците од став 1 точки 1 и 2 на овој член, како
и податокот за функцијата на носителот на тој пасош.
Член 27
З а издадените патни исправи и визи, како и за
изгубените и исчезнатите патни исправи, Министерството за внатрешни работи и дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во
странство, водат пропишана евиденција согласно со
утврдените стандарди и законски прописи.
Член 28
Обрасците на патните исправи и на визите се печатат на македонски јазик, и со превод на англиски, германски и француски јазик.
2. Барање за издавање на патни исправи и визи
Член 29
Пасош, заеднички пасош и патен лист за враќање
во земјата, се издава на барање на граѓанинот.
Дипломатски и службен пасош се издава на барање
Јна надлежен државен орган.
Член 30
Бараното за издавана на патна исправа или виза се
поднесува лично на пропишан образец.
За малолетно лице, односно лице кое е лишено од
деловна способност, барањето за издавање на патна
исправа или виза го поднесува еден од родителите, односно старателот.
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исправа од која може да се утврди идентитетот на подносителот на барањето.
Член 32
Заедно со барањето за издавање на пасош или патен лист се, приложуваат и две фотографии со пропишана големина, од кои може да се утврди идентитетот
на лицето на кое му се издава пасошот, односно патниот лист.
Ако лице кое бара издавање на пасош, поседува
важечки пасош, кој поради пополнетост или оштетување е в в о таква состојба што не може да служи за
својата намена, заедно со барањето за издавање на пасош се приложува и важечкиот пасош, заради поништување.
Државјанин на Република Македонија, кој постојано престојува во странство, во барањето за издавање
на пасош ги наведува местото и државата во која престојува.
Член 33
Во барањето за издавање на заеднички пасош се
наведуваат податоци за членовите на групата, странската држава, односно држави во кои групата има намера да патува, предвиденото време на престој во
странство, како и името и презимето и бројот на патната исправа на водачот на групата.
Член 34
Виза за пасош, заеднички пасош, како и за поморска и бродарска книшка, се издава на барање на лицето,
а виза на дипломатски и службен пасош се издава на
барање на надлежен државен орган.
Член 35
Во барањето за издавање на виза се означува и
државата во која лицето има намера да патува, како и
времето предвидено за престој во странство.
Заедно со барањето за издавање на виза се приложува и патната исправа, односно поморска или бродарска книшка.
Член 36
Патна исправа или виза, се издава во рок од 15 дена
од денот на поднесувањето на барањето.
П о исклучок од став 1 на овој член, во итни случаи
(лекување во странство, смрт или болест на член од
семејството, неодложно службено патување) или поради други оправдани причини, пасошот или визата се
издаваат најдоцна во рок од 24 часа од поднесувањето
на барањето.
3. Одбивање на барањето за издавање на пасош или
виза, односно одземање на пасош и поништување на
виза
Член 37
Поднесеното барање за издавање на пасош или
виза, ќе се одбие и нема да се издаде пасош или виза
ако:
„

1) против лицето кое бара издавање на пасош или
виза е поведена кривична постапка за кривично дело за
кое е предвидена казна затвор во траење најмалку три
месеци додека постапката е во тек - на барање од надлежниот суд и
2) лицето кое бара издавање на пасош или виза е
осудено на безусловна казна затвор во траење преку
три месеци - додека не ја издржи казната.
Член 31
Ако некоја од причините од став 1 на овој член
Барањето за издавање на патна исправа или виза
настапила по издавањето на пасошот или визата на
ги содржи податоците кои се внесуваат во пасошот.
Со барањето за издавање на патна исправа или ЈбјШање-на надлежниот суд, пасошот ќе се одземе, а
виза, се приложува на увид лична карта или друга јавна в и з а т а ќе се поништи.
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Поднесеното барање за издавање виза може да се
одбие, односно издадената виза да се поништи и од
причините наведени во член 2 став 2 на овој закон.
Член 38
За сите факти кои за последица имаат престанувало на причините за одбивање на барање“ с
издавана на пасош или виза, надлежниот суд, должен е
веднаш да го извести Министерството за внатрешни
работи.
Ќе се смета дека се престанати причините за одбивана на барањето за издавање на пасош или виза од
член 37 став 1 точка 1 на овој закон, ако надлежниот
суд не го обнови бараното по истекот на една година од
денот на поднесувањето на барањето за одбивање на
барањето за издавање на пасош или виза.
Член 39
Во решението со кое се одбива барањето за издавана на пасош или виза, односно со кое се одзема пасошот или се поништува визата, се наведуваат причините
од кои органот се раководел при донесувањето на таквото решение.
Член 40
Против решението со кое е одбиено бараното за
издавал,е на пасош или виза, односно е одземен пасошот или е поништена визата, жалба може да се поднесе
до надлежната комисија на Владата на Република Македонија.
Член 41
На барање на лицето на кое му е одбиено барањето за издавана на патна исправа или виза, односно на
кое му е одземена патната исправа или му е поништена
визата, Министерството за внатрешни работи може во
оправдани случаи (смрт на член на семејството, лечење
во странство, неодложни службени работи и друго) да
издаде пасош иди виза со ограничен рок на важело, ако
за тоа добие согласност од надлежниот суд кој барал
ставање на забраната за издавање на патна исправа или
виза.
4. Исчезнување или губење на иасош
Член 42
И с ч е з н у в а в т е ИЛИ губеното на пасошот имателот е должен да го пријави веднаш, а најдоцна во рок од
три дена од денот на д о з н а в а в т е , до Министерството
за внатрешни работи.
И с ч е з н у в а в т е или губеното на пасошот во странство нејзиниот имател е должен, веднаш да го пријави
во дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство.
Член 43
Министерството за внатрешни работи исчезнатата
патна исправа ќе ја огласи за неважечка во „Службен
весник на Република Македонија“.
Огласуваното се врши на трошок на странката.
V. К А З Н Е Н И ОДРЕДБИ
Член 44
Со парична казна од половина плата до две плати
од просечната плата во Републиката или со казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок физичко лице:
1) кос својата патна исправа ќе ја даде на послуга
на друго лице или ќе се послужи со туѓа патна исправа
како со своја (член 5 став 2) и
2) кое ќе ^ постапи спротивно на одредбите на
член 7 од овој закон.
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Член 45
Со парична казна од половина плата од просечната
плата во Републиката или со казна затвор до 30 дена ќе
се казни за прекршок физичко лице кое веднаш, а најдоцна во рок од три дена не го пријави исчезнувањето
или губењето на патната исправа (член 42).
VI. П Р Е О Д Н И И ЗАВРШНИ О Д Р Е Д Б И
Член 46
Пасошите и визите издадени пред денот на влегува! ^е во сила на овој закон, ќе важат до рокот на важ е н ^ кој е наведен во патната исправа, односно визата,
а најдолго во рок од две години од денот на влегување
во сила на овој закон.
По истекот на рокот на важење на патната исправа
и визата од став 1 на овој член, истите не можат да се
продолжуваат.
З а државјаните на другите републики кои во рок
од една година согласно со Законот за државјанството
на Република Македонија поднесле барање за стекнув а л а на државјанство на Република Македонија, нивните пасоши и визи издадени пред денот на влегување
во сила на овој закон ќе важат до истекот на рокот за
кој се издадени, а најдолго во рок од две години од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Со патните исправки издадени до денот на влегувањето во сила на овој закон не се докажува државјанството на Република Македонија.
Член 47
Постапките по барањето за издавање на патни
исправи и визи започнати пред денот на влегување во
сила на овој закон ќе се завршат според одредбите на
овој закон.
Член 48
Се овластува министерот за внатрешни работи да
донесе подзаконски прописи за:
1) образецот за пасош, заеднички пасош, патен
лист и образецот за виза, како и податоците кои се
запишуваат во нив;
2) образецот за барање за издавана на пасош и
заеднички пасош, како и образецот за барање за издавана на виза на тие пасоши;
3) начинот на издавање и продолжувана на рокот
на важење на пасош и заеднички пасош, како и постапката за издавање на визи на тие пасоши;
4) начинот на фотографираното за патна исправа
и
5) начинот на водење на евиденцијата за издадените и одземените пасоши, заедничките пасоши издадени, односно поништени визи на тие пасоши, како и за
водење на регистарот за изгубени и исчезнати патни
исправи.
Член 49
Се овластува министерот за внатрешни работи во
согласност со министерот за работите од областа на
надворешните работи да донесе подзаконски прописи
за:
1) постапката за издавање и продолжувано на
патни исправи и визи од страна на дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во
странство и
2) начинот на водење на евиденцијата за издадените патни исправи и визи во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во
странство.
Член 50
Се овластува министерот за работите од областа
на надворешните работи во согласност со министерот
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за внатрешни работи, да донесе подзаконски пропив
за:
1) обрасците за дипломатски и службени пасоши,
како и обрасците на визи кои ќе се издаваат на тие
пасоши и
2) начинот на водење на евиденцијата за издадените дипломатски службени пасоши, како и за издадени
визи на тие пасоши.
Член 51
Со денот на влегувањето во сила на овој закон
престанува да важи Законот за патните исправи на
државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“ број 30/79
и 53/85).
Член 52
Подзаконските прописи предвидени со овој закон
ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегув а в т е во сила на законот.
До донесувањето на прописите од став 1 на овој
член, ќе се применуваат досегашните прописи.
Член 53
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавуваното во „Службен весник на Република Македонија“.
1326.
Врз основа на член 160 точка 16 од Законот за
внатрешни работи - Пречистен текст („Службен весник на РМ“, бр. 37/80, 24/88, 36/91 и 19/92), министерот
за внатрешни работи донесе

РЕШЕНИЕ
З А ИЗМЕНА НА ДЕЛ ОД РЕШЕНИЕТО З А ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ
ВО МИНИСТЕРСТВОТО З А ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
I. Во делот I на Решението за цените на обрасците
што се употребуваат во Министерството за внатрешни
работи („Службен весник на РМ“ бр. 29/92, 37/92 и 50/
92), точката 29 се брише и се вршат следниве измени:
1. во точка 25, бројот „10.0(10,00" се заменува со
бројот „15.000,00";
2. во точка 26, бројот „10.000,00" се заменува со
бројот „15.000,00";
3. во точка 27, бројот „10.000,00" се заменува со
бројот „15.000,00";
4. во точка 28, бројот „20.000,00" се заменува со
бројот „30.000,00";
5. во точка 30, бројот „1.000,00" се заменува со
бројот „1.500,00";
6. во точка 31, бројот „1.000,00" се заменура со
бројот „1.500,00";
7. во точка 32, бројот „3.000,00" се заменува со
бројот „5.000,00";
8. во точка 33, бројот „5.000,00" се заменува со ;
бројот „8.000,00";
9. во точка 34, бројот „3.000,00" се заменува со
бројот „5.000,00";
10. во точка 35, бројот „500,00" се заменува со
бројот „1.000,00";
11. Ова решение влегува во сила наредниот ден по
денот на објавуваното во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 02.11.1992
година.
Бр. 121-39431/1
Министер
29 октомври 1992 година з а внатрешни работи,
Скопје
Д“Р Лубомир Фрчковски, с.р.

Огласен
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дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр.
2829/92, на регистарска влошка бр. 1-3000, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето евластено за застапување на Приватното
претпријатие за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз,
туроз?м и угостителство „СТУ-ПРОМ", п.о., ул. „Јосифовски“ бр. 176,
Ресен.
1
Се разрешува досегашниот директор Ј'лда Зејнеловска, на која и
престануваат овластувањата во досегашниот и надверешно-трговскиот
промет.
За директор на претпријатието е именуван Турџан Зејнеловски,
кој го притстав)ва и застапува претпријатието, без ограничувања, во
ретките на запишаните дејности во внатрешниот и надворешнотргтвскиот примет.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр.289/92.
(2562)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.8038/
92, на регистарска влошка бр. 1-4270-0-0, го запеша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на претпријатието за внатрешен и
надворешен промет на големо и мело „ЈУГО ИМПЕКС 4 , ЦО, ул. „М.
Тито“ 0р.2/4, нас. Сарај, Скопје.
Дејностите се прошируваат во внатрешен промет со: 012001,
012002, 012112, 0122322, 012820, 060501, 060502, 060503, 060601, 080129,
080201, 080202; дејностите во надворешен проиет се прошируваат со:
Грција, Бугарија, Албанија, СР Југорлавија, Србија, Црна Гора, Словенија и Хрвотска.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8038/92.
(2563)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.8087/
92, на регистарска влошка бр. 2-2135-0-0-0, ја зопиша во судскиот
регистар промената на седиштето на Монтажно-инсталатерска задруга
„М АК-МОНТ", Ц.О., ул. „Мзриовска" бр. 17-а, Скопје.
Се променува седиштето на задругата од ул. „III Македонска
бригада “ бб на ул. „Мариовска“ бр. 17-а, со седиште на истата општена.
Прочистениот текст гласи: Монтежно-инстилатерска задруга
„Мак-монт" Д.О , ул. „Маревска“ бр. 17-а Скопје.
Од окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 8087/92.
(2564)
Окрпжниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.
10221/92 на регистарска влошка бр. 1-25778-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието на примет, услуеи и
производство „Макри Комерц“ експерес-импорт СкопЈе, ц.о. ул. „Бојмија" бр. 2/35, Скопје. Претпријатието е основано со одјука од
26.VIII. 1992 година, а основал е Ѓорѓиевски Петар од СКОПЈС.
Целости- 070111, 070122, 070113, 070124 , 07012, 070121, 070122,
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140,
070150, 070211, 070212, 070233, 070224, 070219, 070221, 070222, 070223,
070224 , 070225, 070226, 070267, 070729, 070230, 070250, 070260, 080129,
080190, 013041, 013099, 110304, 110309, 110903, 110909,130112, 020110,
020120, 020130, 020140, 020200, 020201, 020202, 060501, 060502, 013200,
9506.
Надворешно-трговско работење: 070310, 070320, посредување и
застапување во областа на прометот со споки и услуги. реекспирт,
шпедиција, консигнација
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во
свое име и за своја сметка. Претпријатието за обврките сторени во
1
правуиот проует одговара со сите свои средства
Лице овлистсно за застапување во внатрешен и надворешен примет с Ѓорѓиевски Потар, директор, без ограничување.
Од Окружниот стинански суд во Скопје, Срег бр. 10221/92
(3036)
Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег.бр.4688/
92, на регистарска влошка бр. 1-18565-0-0-0-, го запиша во судскиот
регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија на
големо и мало „Дики“, ц о., увоз-извиз Куманово, ул. „Наридна РевозуциЈа" бр 122 оснпвано со акт за оснсвање бр. 01/92 од 20.1У.1992
гопина, а основач е Дилевски Владимир.
Дејности. 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011841, 011948,
07011, 070121, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123,
070124 , 070125, 070126, 070147, 070148, 070129, 07015, 070132, 070140,
070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221,
070222, 070223, 070324, 070325, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250,
070260, 080121, 080290, 090001, 080302, 080131, 090132, 090133, 090139,
110309, 110903, 110905, 070310, 070320.
Неограничено овластување, целосна одговорност.
Лице овластено за застапување во внатрешен и нарворешен треновски промот е Дилевски Владимир, дирегтор, без огракнчувнње.
Од Окрупниот стопснски суд Скопје, Срег бр.4688/92
(2658)
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Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр 5855/
92, на регистарска влошка бр. 1-20020-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето на Производното деловно претпријатие „Рис Промет“ извоз-увоз, Ц.О , СкопЈе, ул. „Миле ПопЈорданов" бр 12-а,
Скопје
Претпријатието е основано со одлука од 4.У 1992 година, а основач е Спасовски Ристо од Скопје.
Дејности: 070И1, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123,
070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212,
07021, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230,
070240, 070250, 110301, 110309.
Дејности во надворешно-трговскиот промет 070310 , 070320,
110309
Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во
свое име за своја сметка.
За обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот.
Директор на претпријатието ќе биде Спасовски Ристо од Скопје.
Лице овластено за застапување ќе биде Спасовски Ристо.
Лице овластено за застапување во надворешнотрговскиот промет
е Спасовски Ристо.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5855/92. (2609)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег бр. 2079/
92 на регистарска влошка бр. 1-2807-0 ја запиша промената на списокот
на основачите на Претпријатието за промет на големо и мало „Па :
трпа44, п.о , експорт-импорт, Штип. Се менува списокот на основачите
на претпријатието. Од претпријатието истапуваат Михаил Наков и
Кирчо Голомеов, а основачкиот влог го отстапуваат на претпријатието Кон претпријатието пристапува Валентина Нацева, за обврските
на претпријатието не одговара
Од Окружниот стопански суд во Штип. Срег. бр. 2079/92
(2610)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар основањето на промената на застапник на Акционерското друштво во мешовита сопственост, за производство на накит, преработка и
трговија, експорт-импорт „Голд-Мак" - Радовиш, бул. „Александар
Македонски“ бб. Скратен назив ца претпријатието е АД „Голд-Мак" Радовиш.
АД „Голд-Мак", Радовиш се брише како акционер, а акционерскиот влог во износ од 9 335.764,90 денари се додава на ПРМБ „Бучим“
КОЈ се зголемува на 110.586.258,90 денари.
Досегашниот е.д. директор Мирчевска Елена се именува за директор и за застапник во надворешно-трговското работење
Од Окружниот стопански суд во Штип
(2611))

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр
2682/92,ѕ на регистарска влошка бр. 1-961, го запиша проширувањето на
дејноста на Приватното претпријатие „Мак“' Агроцентар, Охрид, со
ц.о , ?а промет на стоки и услуги на ,мало и големо и надворешнотрговско работење уште со следните дејности 070111, 070125, 070126,
070128, 070129, 011420, 011524, 011820, 012310, 012321, 012323, 012324,
012429, 013010, 013021, 012323, 013022, 013030, 013041, 013042, 013043,
013050, 013072, 013099, 013115, 013200, 013909, 020110, 020120, 020130,
020140,060502,090140, 110103, 110102, откуп на лековити билки и шумски плодови, малограничен промет.
Од Окружниот суд во Битола, Срег. бр 2682/92
(2612))

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало, увоз-извоз „Бело Море“, П.О , Струмица, ул
„Климент Охридски“ бр. 168 Директор е, основачот Томе Христов од
Струмица
Дејноста. 07011, 070111, 070112, 0701134 , 070114, 07012, 070121,
070122, 070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013,
070131,07014,070140,07015,070150,0702, 07021. 070211. 070212,070213,
070214 , 070219, 07022, 070221, 070222, 070223 , 070224 , 070225, 070226,
070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 0703,
07031, 070310, 07032, 070320, 08012, 080121. 080122, 080129, 08019,
080190,08020,080201,080202,060502,060503,060602
Застапник за надворешно-трговскиот промет, увоз-и звоз е директорот Томе Христов. Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своЈа сметка. Основачот за обврските на
претпријатието не одговара Директорот има неограничени овластувања при застапувањето. Застапникот на надворешно-трговскиот промет има неограничени овластувања, потполна одговорност
Од Окружниот стопански суд во Штип

(2613)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр.
5253/92, на регистарска влошка бр 1-9063-0-0-0, го запиша истапувањето на основач, пристапување на нов основач и промена на лицето
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овластено за застапување на Претпријатието за промет на големо и
мало, увоз извоз „Кан-Комерц44, ц о., Скопје, ул „Партизански одреди'4 бр 109/6
Од претпријатието со анекс на акт за основање бр. 12 од
14.III.1991 година истапува лицето Мрковиќ Душан Кон претпријатието како нов оновач пристапува лицето Марковиќ Маријана
Се брише досегашниот директор Марковиќ Душан, а се запишува
Марковиќ Маријана, директор без ограничување во внатрешниот и
надворешнотрговскиот промет
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 5253/91 (2614))

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр. 6438/
92, на регистарска влошка бр. 1-20950-0^0-0, го запиша основањето на
Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз „Мик - Промет“, Кичево.
Претпријатие го е основано со Одлука за основање, а основач е
Милорад Костески од Кичево, ул. „Влашки пат“ бр. 137, директор на
претпријатието.
Дејности: 013030, 020301, 030003, 050301. 070111, 070112, 070113,
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128,
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 0702Ј9,
070221, 070222, 070223, 070224 . 070225, 070226, 070229 , 070230, 070240,
070250, 070260, 080121, 080190, 090121, 090131, 110309, 110909
Дејности во надворешно-трговскиот промет 0703,07031 - 070310,
07032 - 070320.
Во правниот промет со трети лица претпријатието има неофани-"
чени овластувања
За преземените обврски во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите средства со кои располага - целосна одговорност.
Лицето овластено за застапување е Милорад Костески, директор,
со неограничени овластувања, а воедно е застапник во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 6438/92 (2615)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег бр 8152/
92, на регистарска влошка бр 1-4616-0-0-0, ја запиша промената на
статусот на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на
големо и мало „Монца" д.о о експорт-импорт, Куманово, ул „Франц
Розман44 бр. 44.
Се врши промена на статусот на претпријатието ло друштво со
ограничена одговорност.
Во Претпријатието во СВОЈСТВО на основач пристапува Ничевски
Владимир од Куманово.
Дејности во внатрешен промет. 012142 , 050100, 050209 , 050301,
050302, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113 , 070114 , 070121, 070124,
070125 , 070128, 070131, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221,
070222, 070224, 070226, 070240, 070260, 080119, 080129, 080190, 080202,
080201, 100101, 110109, 110309, 110909, 110401, 110402, 110403, 110404,
110405, 110406.
Се затапува правото за вршење надвореишо-трговски промет, со
дејностите
070310,
070320,
малограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија, застапување и продажба на странска стока од консигнациски складишта, работи на посредување, застапување, привремен увоз односно извоз на стоки и опрема
за производство и пружање на услуги, слободни царински продавници,
работи на долгорочна кооперација, туристички работи со странство,
меѓународни агенциски работи, работи на меѓународна шпедиција, меѓународен пре,воз на стоки
Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот промет е Нически Бобан, директор на претпријатието со неограничени
овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 8152/92 (2616))

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението бр. 4272/92, на
регистарска влошка бр. 1-18860-0-0-0, го запиша основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија ,Дацо “ Д О.О експортимпорт, Неготино, ул. „29 Ноември44 бр. 14.
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123,
070124, 070125, 070126, 070127. 070128, 070129, 070132, 070140, 070211,
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225,
070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 020110, 020131. 020140, 110304,
070310, 070320, консигнација, реекспорт, малограничен промет со соседните земји Албанија, Бугарија, Грција, Романија, Австрија, Италија.
Неограничени овластувања, целосна одговорност.
Застапник и основач во надворешно-трговскиот промет е Толов
Драган, директор без ограничување
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4272/92 (2617)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр
2756/92, на регистарска влошка бр. 1-6249, го запиша основањето на
Претпријатието за производство, сообраќај и трговија. „Фикрет - Комерц“ увоз-извоз, Прилеп, П.О. ул ,,Бидимаш" ц р 16 стан 14
Основач на претпријатието е Камилоски Занија
Дејности. 020110, 020120, 020130, 020140, 020201, 020202, 060501,
060502, 060503 , 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070122, 070123,
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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, 080111,
080112, 080113 , 080114, 080119, 080121, 080122, 080123 , 080129, 080190,
070310,070320, посредување во прометот на стоки и услуги, проджба на
стоки од консигнациски складови на странски стоки, угостителски и
туристички услуги и меѓународна шпедиција. Полни овластувања
Полна одговорност Лице овластено за застапување на субјектот на
уписот е Камилоски Сабит
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. Ор -756/92 (2618)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр
2143/92, на регистарска влошка бр 1-5794/92, го запиша основањето на
Графичкото трговско приватно претпријатие „НаЈс" увоз-извоз П О Прилеп.
Дејности 012421, 012429, 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,
013400 - откуп на шумски плодови и лековити билки
Полни овластувања, полна одговорност.
Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешнотрговскиот промет е лицето Таневска Стојна.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2143/92 (2619)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
7695/92, на регистарска влошка бр. 1-21415-0-0-0, го запиша основањето
на Претпријатието за производство, трговија и услуги „Прик-Стил"
увоз-извоз, Ц О , Скопје, ул. „4" бр. 2, с. Бардовци.
Претпријатието е основано со акт за основање од 25 VI. 1992
година, основач е Стеван Срманоски
Дејности. 012201, 012322, 012324, 012621, 012622, 012623, 012701,
012702, 012703 , 012810, 012820, 012830, 013500, 07111, 070112, 070113,
070114, 070121, 070ГЗ, 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, 080111, 080112, 080114, 080119, 080190, 080201, 080202,
090110, 090121, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 110903, 110909,
060502,011320,011390
Надворешно-трговски дејности: 070310, 070320, посредување и
застапување во областа на прометот со стоки и услуги, меѓународна
шпедиција, транспорт на стоки во меѓународен патен сообраќај, реекспорт, малограничен промет со соседните земји Грција, Албанија и
Бугарија.
Неограничени овластувања, целосна одговорност.
Лице овластено за застапување во земјата и странство е Стеван
Сраманоски, директор без ограничувања.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7695/92 (2620)
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр
2684/92, на регистарска влошка бр 1-6195, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за промет на големо и
мало, услуги, уво-з-извоз „Жоли'\ П О , ул „Пробиштипска“ бр. 9,
Битола
Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222,
070223, 070229, 070111, 070112, 070113, 070114, 070310, 070320.
Полни овластувања; полна одговорност.
Маркушкоска Полексени, директор, со неограничени овластувања
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2684/92. (2552)
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр.
2877/92, на регистарска влошка бр. 1-6342, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало,
извоз-увоз „ЈИД-КОМЕРЦ", П.О., ул. „Христо Ботев“ бр. 63, Битола Основач е Јулија Зацевска.
Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222,
070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260,
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125,
070126, 070127 , 070128, 070129, 070130, 070131, 070132, 070140, 070150,
110309, 110909, 090121; надворешна трговија: 070310, 070320
Неограничени овластувања; целосна одговорност.
Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот промет е Јулија Зацевска, директор, без ограничувања
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 2877/92. (2553)

3 ноември 1992

Приватното претпријатие за производство, посредништво, трговија на
големо и мало, увоз-извоз „ИСТОК-КОМЕРЦ", ул. „Никола Тесла“
бр. 18/33, Битола.
Дејности: 110109 - штедно кредитно работење; 110109 - менувачница.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2178/92. (2555)
Окружниот стопански суд во Штип го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на работењето на Трговското претпријатие за вршење на надворешен трговски промет и тоа: 0703 надворешна трговија; 07031, 070310 - надворешна трговија за прехранбени производи; 07032,070320 - надворешна трговија со непрехранбени
производи; малограничен промет со Бугарија.
Од Окружниот стопански суд во Штип.
(2556)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решение го Срег. бр
5630/92, на регистарска влошка бр 1-16071-0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и запишувањето на надворешен
трговски промет на Претпријатието за производство и трговија „СИБ-ГУН", д.о о., увоз-извоз, ул „Маршал Тито“ бр. 50, Гевгелија, кое во
иднина ќе биде Претпријатие за производство и трговија „СИБ-ГУН",
д о о , увоз-извоз, ул. „Маршал Тито“ бр. 50, Гевгелија
Се запишува надворешен трговски промет 070310, 070320
Се запишува Стојан Гунов, директор, без ограничување за застапување во надворешен трговски промет
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 5630/92. (2557)
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр
2486/92, на регистарска влошка бр. 1-6050, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за трговија на големо и
мало, увоз-извоз, производство и услужни дејности „Аквариум, со
П О , ул. „Абас Емин'4 бр 17, Охрид Основач е Младеноски Гоце
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; производство и услужни дејности во сферата на прометот.
Полни овластувања, полна одговорност
Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Младеноски Гоце
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 2486/92. (2558)
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр.
2735/92, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на
„Градинар44, Акционерско друштво во мешовита сопственост за земјоделско производство, преработка и промет, увоз-извоз, п.о., Охрид,
уште со следната дејност: малограничен промет
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр 2735/92. (2559)
Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1865/
92, на регистарска влошка бр 1-4597-0, го запиша во судскиот регистар
основањето на Претпријатието за трговија „БОМАК", увоз-извоз,
п.о., „Истра“, 5, Пехчево Скратена фирма Претпријатие „БОМАК“,
п.о., Пехчево Основач е Бочварски Звонко, со основачки влог од
2000,00 денари. Основачот не одговара за обврските
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123,
070124 , 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150,
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224,
070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080119,
080121, 080190, 080201, 080202, 110301, 110309, 110404, 110903, 110909,
060501, 060502, 060503, 030003 , 030004, надворешно-трговски промет:
070310, 070320; услуги во надворешно-трговскиот промет: услуги на
меѓународен транспорт на стоки и патници; други услуги што се во
врска со меѓународниот транспорт; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.
Неограничени овластувања; потполна одговорност.
Лице овластено за застапување на претпријатието и во надворешно-трговскиот промет е Бочварски Звонко, со неограничени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег бр. 1865/92. (2560)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр.
2655/92, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на
Приватното претпријатие за производство, посредување, трговија на
големо и мало, увоз-извоз „ИСТОК-КОМЕРЦ", ул. „Никола Тесла“
бр 18/33, Битола.
Дејност- продажба на стоки од слободни царински продавници.
Од Окружниот стопански суд но Битола, Срег бр. 2655/92. (2554)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр.
2812/92, на регистарска влошка бр. 1-6291, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за услуги и трговија на
големо и мало, увоз-извоз ,,МЕГО-КОМЕРЦ4', П О , Прилеп. Основач е Николоски Гоце.
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123,
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070212,
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226,
070229, 070230, 070250, 060501, 060502, 060601, 050302, 110620, 110903,
110909, 030003, 110303, 070310, 070320.
Полни овластувања; полна одговорност
Лице овластено с Николоски Гоце, директор
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2812/92. (2561)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр.
2178/92, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1887/
92, на регистарска влошка бр. 1-1610-0, го запиша во судскиот регистар
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лицето овластено за застапување на Акционерското друштво ЗИК
,Дрвена ѕвезда“, Штип, Друштвово ограничена одговорност во мешовита сопственост „КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК“, „Рибник“ бб, Штип.
Досегашниот вршител на должноста директор Ѓорѓи Симонов, се
именува за директор и застапник во Надворешно-трговскиот промет.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1887/92
(2535)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
7994/92, на регистарска влошка бр. 1-21166-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет, услуги, производство и експорт-импорт „СТЕЛА“, ЦО, ул. „Мара Угриноваа“ бр.
60/5, Гостивар. Претпријатието е основано со одлука бр. 01-01 од
29.VI. 1992 година, а основач е Гоговски Роман.
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,
060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 080111, 080112, 080113, 080114,
080119, 080121; 080129, 080190, 080201, 080202, 100101, 100102, 100200,
110109, 110201, 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110303, 110309,
110903, 110905, 110909, 110620, 012321, 012322, 020110, 020121, 020140,
030003, 090140, 090150, 090181; дејности во надворешен промет: 070310,
070320.
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, целосна
одговорност.
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Гоговски Роман, директор, со неограничени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7994/92 (2536)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1969/
92, на регистарска влошка бр. 1-4679-0, го запиша во судскиот регистар
основањето на Претпријатието за трговија „Зенит-комерц", ц.о., увоз-извоз Делчево, ул. „Маршал Тито“ бр. 80, Делчево. Основач е Лазаров Миле, со основачки влог од 2000,00 денари. Не одговара.
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123,
070124, 070125 , 070126, 070Ј27, 070128, 070129, 070132:, 070140, 070150,
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224,
070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080119,
080121, 080190, 080201, 080202, 110301, 110309, 110404, 110903, 110909,
060501, 060502, 060503, 030003, 030004; надворешна трговија: 070310,
070320; услуги во надворешно-трговскиот промет; услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници; други услуги што се во врска со
меѓународниот транспорт; посредување и застапување во прометот на
стоки и услуги.
Неограничено овластување; потполна одговорност.
Лице овластено за застапување на претпријатието и во надворешно-трговскиот промет е Лазаров Миле, со неограничени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1969/92
(2537)
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр.
2598/92, го запиша во судскиот регистар Приватното трговско претпријатие на големо и мало, увоз - извоз „МЕЛОС", со П.О., нас. Точила,
зг. Ф-2, влез ГУ/5, Прилеп. Основачи се Јанеска Розита и Јевремоски
Марјанчо.
Основачот и заменик директор, Јевремоски Марјанчо истапува
од претпријатието и му престануваат овластувањата во внатрешниот и
надворешниот промет.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2598/92 (2538)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2046/
92, на регистарска влошка бр. 1-4742г-0, го запиша во судскиот регистар
основањето на Друштвото со ограничена одговорност, хидросистем
„Злетовица , ул „Миро Барага" бб, Пробиштип. Основачи на друштвото се ПОС рудници „Злетово“, Пробиштип, „Злетово“ батерии
АД, Пробиштип, ЈП „Илинден“, Пробиштип; ЈП „Фортуна", Штип;
АД ЗИК „Црвена Ѕвезда“, ДОО, Водостопанство, Штип; ВРО „Маврови^", Св Николе.
Дејности: 040001 искористување и употреба на вода; 100310 производство и дистрибуција на вода; 010101 производство на хидроелектрична енергија
Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое
име и за своЈа сметка. За обврските во правниот промет со трети лица
друштвото одговара со потполна одговорност.
Лице овластено за застапување е Славко Николов, е.д. директор,
без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег бр. 2046/92
(2539)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
7164/92, на регистарска влошка бр. 2-21157-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Станбената задруга „МОНТА", ЦО, ул.
,Димитар Влахов“ бр. 27, Титов Велес. Основач е Тодор Саздов.
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Дејност: 100200.
,
Во правниот промет станбената задруга настапува во свое име и
за своја сметка и во име и за сметка на членовите на задругата. За
обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со целиот свој имот.
Станбената задруга ќе Ја застапува и претставува Тодор Саздов,
е.д. директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7164/92 (2540)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2016/
92, на регистарска влошка бр. 1-243-0, го запиша во судскиот регистар
проширувањето на дејностите на Претпријатието за рударство и металургија на бакар „Бучим“, Радовиш, ДО.
Претпријатието ги дополнува дејностите со следните дејности:
ординација по општа медицина во претпријатието.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2016/92. (2541)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
6626/92, на регистарска влошка бр. 1-21022-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие „МЕДИУМ“,
ц.о., ул. „Теофан Економов“ бр. 29, Куманово.
Дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123,
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140,
070150, 070211, 070212, 070213, 07,0214, 070219, 070221, 070222, 070223,
070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260,
080119, 080190, 080201, 090122, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404,
110903, 110909; надворешно-трговски промет: 070310, 070320.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 6626/92. (2542)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
5289/92, на регистарска влошка бр. 1-19409-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното трговско претпријатие
,ЛОДЕ-КОМЕРЦ", Ц.О., увоз-извоз, с. Селемлија, Гевгелиско
Претпријатието е основано со акт за основање од 4. V. 1992 година, а
основач е Станојковиќ Милорад.
Дејности: 020110, 020121, 020131, 020140, 060502, 07011, 070111,
070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125,
070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212,
070213 , 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225,
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 110309; дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320.
Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во
свое име и своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со
трети лица претпријатието целосно одговара со целокупниот свој имот.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Станојковиќ Милорад, директор, со неограничено
овластување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5289/92. (2543)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
2455/92, на регистарска влошка бр. 1-20511-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет
и услуги „ТИГАР-ПРОМЕТ" Д.О.О., Кичево. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01 од 1.Ш.1992 година, а основач е Јелица
Димитрова.
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123,
070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223,
070226, 070229, 070250.
Претпријатието во правниот промет со \ трети лица истапува во
свое име и за своја сметка. За обврските кон трети лица одговара со
целокупниот свој имот.
Лице овластено за застапување во внатрешно-трпивскиот промет
е Јелица Димитрова, работоводен орган, директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2455/92 (2544)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
6371/92, на регистарска влошка бр. 1-19828-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и промет на големо и мало „МЕКИМПОРТ", ул. „Мара Угриноска - Гина“
бр. 28, Кичево. Претпријатието е основано со акт за основање од
18. V. 1992 година.
Дејности: 020140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122,
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150,
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224,
070225, 070227, 070236, 070240, 070250,4)70260, 080201, 080202, 070310 надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 - надворешна
трговија со не прехранбени производи.
Китан Дамјански, директор, со'неограничени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6371/92 (2545)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
4433/92, на регистарска влошка бр. 1-18881-0-0-0, го запиша во суд-
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скиот регистар основањето на Претпријатието за деловни услуги и
маркетинг, експорт-импорт „ДД КОМ", д.о., ул. „Карпошово востание“ бр. 8/1-1, Скопје, опш. Карпош. Претпријатието е формирано со
акт бр. 1 од 5.IV.1992 година, а основач е Јован Стојановски.
Дејности: 011721, 011722, 011723, 011729, 011730, 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, 090132, 110302, 110303, 110304, 110309, 110620, 110903,
110905, 110909; дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310 надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 - надворешна
трговија со непрехранбени производи; посредување и застапување; консигнација; реекспорт и друго.
Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во
свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет
со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот
промет е Јован Стојановски, директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4433/92. (2546)

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението Срег. бр.
8320/92, на регистарска влошка бр. 1-4323-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието со трговија на
големо и мало, увоз-извоз „Пановски“, Ц О., ул. „Востаничка“ бр. 34,
Скопје.
Проширување на дејноста во внатрешен промет со: 070227 - лекови и санитетски материјали.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8320/92. (2547)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
7554/92, на регистарска влошка бр. 1-7222-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за внатрешна
и надворешна трговија „СТОЈАНОВСКИ“, извоз-увоз, Д . О . О . , ул.
„Ѓорги Сугаре" бр. 2, локал бр. 7, Скопје.
Проширување на дејностите во внатрешен промет- 012612,
012613, 012614 , 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699,
012830, 030003, 050100, 050^01, 050302, 060502, 080190, 090110, 090121,
090122, 090123, 090132, 090140, 090150, 090171, 090181, 090183, 090189,
110303.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7554/92. (2548)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
8663/92, на регистарска влошка бр. 1-9977-0-0-0, ја запиша во судскиот
регистар промената на основач и проширувањето на дејноста во надворешен промет на Претпријатието за трговија, угостителство, посредување и застапување „ПИК-ПАК" Д.О.О., експорт-импорт, бул. „АВНОЈ“ бр. 12/2, Скопје.
Од претпријатието истапува основачот Митревски Митре, а пристапува основачот Алексов Лазар, со одлука за истапување и пристапување од 14.VII.1992 година.
Дејноста во надворешен трговски промет се проширува со: консигнација.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8663/92 (2549)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1839/
91, го запиша во судскиот регистар ПТП „УНИКОМ-92", ул. „Ј. Стојанов“ бр. 2, Штип.
Досегашниот директор Ѓорѓи Михајлов се разрешува, а се именува за директор Димов Владимир, со неограничени овластувања при
застапувањето
Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1839/91. (2550)

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Срег бр
8493/92, на регистарска влошка бр. 1-21621-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за сточарство, угостителство и трговија на големо и мало „Репроцентар - Комерц“, увоз-извоз, ДОО, с. Гиновци. Претпријатието е основано ед акт од 17. VII. 1992
година, а основачи се: Стојчевски Станојко, Ристовска Стојанка, Додевска Стојанка, Загорка Јордановска, Витковска Милевка, Атанасовска Лилјана, Митковска Ратка, Миленковска Милева, Мацова Јованка,
Стефановски Стојчо, Бошковски Славе, Петковски Чедо, Крстева
Деса, Грошевска Јагода, Стојчевска Лозена, Давидовска Велика, Стојчевски Стојан, Давиовска Вера, Атанасовска Ганка, Стојановска
Митка, Милковски Данчо, Ленче Матковска, Груевски Бранко, Стефановска Јанка, Ивановска Славка, Јовевска Олгица, Симоновска Верица, Петковска Нада, Николовска Љубица, Бошковска Борика, Јовановски Слободан, Симоновска Левтерка, Тасев Слободан, Спасовски
Стојне, Цветановски Моме, Додевски Драге, Јакимовска Снежана,
Станковска Марионка, Драгица Ѓорѓиевска, Јакимовска Благица, Спасовска Јасминка, Ветка Бучевска, Ристовска Горка, Пешовски Раде,
Стојковска Лозена, Марковски Владимир, Јовановски Светозар, Витковска Ленка, Ратка Дејановска, Стефановски Атанас, Стојановска
Милица, Ристовски Заре, Семенковска Љуба, Мадовска Нада, Цвета-
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новска Олга, Стефановска Верка, Стефановски Трајче, Тодоровска
Станка, Илиевска Санда, Мацова Јованка, Стефановски Милош, Стојановска Даринка, Стефанова Станојка, Петковска Јагода, Јакимовска
Даница, Лековски Радован, Колевска Станојка, Костадиновски Илија,
Стојмировска Стојка, Малиновска Славица, Алексовска Вена, Димитриевски Бранко, Стефановска Верка, Миленковска Бранко, Ристовски Љубе, Семенковска Светлана, Јакимова Добра, Ристовска Славица, Илиевска Владимирка, Станковски Славе, Величковски Љупчо,
Цветановска Даница, Величковска Зорица, Ружа Николовска, Јосимовска Веселка, Николовски Стамен, Ѓорѓиевска Летка, Додевски Душан, Ѓорѓиевски Сибин, Михајловски Душан, Илија Наумов, Ѓорѓиевска Благојка, Мицевска Марика, Китанова Станика, Ѓорѓиевска Благица, Јовановска Станика, Тасева Силвана, Доцка Тасевска, Стефановска Десанка, Стефановски Раде, Крстовска Ратка, Цоневски Драге,
Дардовска Добринка, Цветановска Борка, Борко Митевски, Цветановска Деска, Здравевска Мирјана, Станковска Светлана, Стефановска Радица, Тасевска Ратка, Атанасовска Летка, Ангеловска Нада,
Јовановски Бранко, Пешева Тимка, Илиевска Доцка и Милковска Марика.
Дејности. 070113, 070114, 070122, 070123, 070126, 070211, 070213,
070214 , 070219, 070222, 070223, 020140, 080190; надворешно-трговско
работење: 070310, 070320; малограничен промет со Грција, Албанија и
Бугарија.
Претпријатието има СВОЈСТВО на правно лице и во правниот промет истапува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за обврските кон трети
лица одговара со целокупниот свој имот.
Тасев Слободан, директор на претпријатието е овластен застапник и во надворешно-трговскиот промет.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8493/92 (2551)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
6029/92, на регистарска влошка бр. 1-20623-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето на Претпријатието за трговиЈа на големо и мало
„ЕЧКА", извоз-увоз, Д О.О во приватна сопственост, Скопје. Скратен назив. Претпријатие за трговија на големо и мало „ЕЧКА", извозувоз, Д.О.О., Скопје Основач е Глигор Станоев.
, 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,
110302, 110303, 110309; надворешна трговија: 070310, 070320
Глигор Станоев, е.д директор, со неограничени овластувања и
целосна одговорност
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6029/ 92. (2572)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
2961/92, на регистарска влошка бр. 2-1315-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар проширувањето на дејноста на Занатско-стакларската,
услужна, производна задруга „МАКЕДОНИЈА СТАКЛО“, П. О., ул.
„Сава Ковачевиќ 13" бр. 9, Скопје.
Задругата ги проширува следните дејности во внатрешен трговски промет: 070111, 070112, 070113, 070114, 070132, 070211, 070212,
070213, 070214, 070219, 070250; надворешно-трговскиот проклет се проширува со: 070310
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2961/92 (2573)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението. Срег. бр.
4691/92, на регистарска влошка бр. 1-19102-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и
услуги „ГЕРМАК", увоз-извозѕ п.о., ул. „Јован Кукузел“ бр. 9-6,
Скопје. Основач е Гере Герасимовски, бул. „АВНОЈ“ бр. 70/43.
Дејности: 011315, 011319, 012001, 012002, 012323, 012421, 050301,
050302, 060501, 060502, 070124, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214,
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070250,
070260, 080111, 080114, 080121, 080190, 110302, 110303, 110309, 110905,
110909,120410,070310: надворешна трговија со прехранбени производи;
070320: надворешна трговија со непрехранбени производи; посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги; реекспорт; шпедиција и консигнација; малограничен промет со ГрциЈа, Бугарија, Албанија, Румунија, Унгарија и Италија; туристички услуги.
Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со
трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, потполна
одговорност.
Лице овластено за застапување е Гере Герасимовскн, работоводен орган, директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4691/92. (2574)
Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1743/
92, на регистарска влошка бр 1-4506- О, го запиша во судскиот регистар
основањето на Здравствената организација - Аптека „ЕЛИКСИР“, П.
О., ул. „Маршал Тито“ бр. 89, Виница. Скратен назив на фирмата:
Аптека „ЕЛИКСИР“, П О , Виница. Здравствената организација е
основана со акт за основање бр. 01/92, од 14 V. 1992 година, а основач е
Венко Стаменков од с Истибања.
Дејности 13016, 130160 - аптеки: промет со лекови на мало и
поединечна изработка на лекови но рецептура; санитетски материјални
средства; лековити супстанци, средства за детска и диетална исхрана;
ортопедски помагала, ирибори и м е д и ц и н с к и инструменти.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во правниот промет со трети лица здравствената организација
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските здравствената
организација одговара со сиот СВОЈ ИМОТ, П О
Лице овластено за застапување на здравствената организација е
Венко Стаменков, директор, со неограничени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег бр 1743/92
(2575)
Окружниот стопански суд во Скопје. со решението Срег бр
7157/92, на регистарска влошка бр. 1-21047-0-0-0 го запиша во судскиот
регистар основањето на Претпријатието за трговија, услуги и туризам
„ГЕНЦ КОМЕРЦ“, експорт-импорт, ц о . , ул. ,18 Ноември“ бр. 46,
Гостивар Основач е Агрон Таравари, со одлука за основање бр 1/92 од
8 VI. 1992 година
Дејности 070111, 070112. 070113, 070114, 070121, 070122, 070123,
070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140,
070150, 070211, 070212, 070214 , 070219, 070221, 070222, 070224, 070229,
070230, 070250, 070260, 060501, 060502, 060503 , 060602, 080111, 080190,
080201, 080202, 090140, 090171, 090172, 090201, 090209, 110902, 110903,
012201, 012202, 012310 , 012321, 012322, 020201, 013099, надворешна
трговија. 070310, 070320
Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во
свое име и за своЈа сметка, а за обврските сторени во тој промет
одговара со сите свои средства
Лице овластено за застапување е Агрон Таравари, директор на
претпријатието, без ограничување
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 7157/92 (2576)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
8078/92, на регистарска влошка бр. 1-21465-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и
услуги на големо и мало „БИЉА“, извоз-увоз, П.О., ул „Трет“ бр. 35,
Куманово. Основач е Мемети Мехди
' Дејности 020140, 030003 , 012621, 012622, 012623, 013022, 013030,
103041, 013042, 013050, 013111, 013113, 013114, 013115 , 070111, 070112,
070113, 0701 '4, 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, 070310, 070320, 080121, 080122, 080190, 080201,
080202, 090172, 110309, 110909, 060501, 060503
Потполна одговорност, целосни овластувања
Лице овластено за застапување е Мемети Мехди, директор
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 8078/92. (2577)
Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Срег. бр.
6475/92, на регистарска влошка бр 1-20210-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија
„ВЕС-КОМЕРЦ", експорт-импорт, Д О.О , с. Тимјаник, Неготино.
Основач е Димитриева Менча.
Дејности. 020110, 020201, 020202, 020120, 020131, 030003, 070211,
070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225,
070226, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114,
07012,1, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129,
070131, 070140, 070150, 110302, 110303, 110309, 110404, 110909, 070310,
070320 - посредување и 'застапување во надворешната трговија; реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија.
Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своЈа
смс тка, а за обврските одговара со сите свои средства
Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешнотрговското работење е Димитрова Менча, директор' на претпријатието, со неограничени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 6475/92 (2578).
Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег бр. 1860/
92, на регистарска влошка бр. 1-183-0, ја запиша во судскиот регистар
промената на лицето овластено за застапување на Акционерското
друштво за производство на текстилна конфекција и рачно јазлени
килими „КОМУНА“, со П.О., ул. „ЈНА“ бб, Пехчево
Се разрешува од должноста директорот Лазаревски Димитар,
л.к., а се назначува за директор Петар Цветковски, л.к бр 21229 и
МБ2706953491505, со неограничени овластувања
Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег бр 1860/92
(2579)
Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2825/92, на регистарска влошка бр. 1-6303, го запиша во судскиот регистар основањето
на Мешовитото претпријатие Друштво со ограничена одговорност за
производство, трговија и услуги, увоз-извоз „САР-ПА“, д.о.о., п о., ул.
„Лазо Попоски“ бр. 14, Прилеп. Основачи се: Пајмакоски Владимир од
Прилеп и Сари Хусеиии од Република Турција, Истанбул.
Дејности- 011010, 011091, 011315, 011390, 011319, 011729, 011741,
011749, 012621, 012622, 012623, 013021, 013022, 060501, 060502, 070111,
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123 , 070124 , 070125, 070126,
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212,
070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 070223, 070224 , 070225, 070226,
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080202, 110303
Полни овластувања; полна одговорност
Лице овластено за застапување во правиот промет е Пајмакоски
Владимир, директор, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 2825/92 (2580)
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр
6474/92, на регистарска влошка бр. 1-21116-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето на претпријатието за трговија, туризам, градежништво и превоз на Скопје. Основач е Санија Хасиќ.
Дејности: 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302,
060501, 060502, 060503, 060601, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121,
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 07012Ѕ, 070131,
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221,
070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240,
070150, 07026" 080201, 080202,110302, 110309, 110401, 110402, 110404,
110909, 070310, 070320; изведување на инвестициони објекти во странство; превоз на патници и стока во меѓународниот друмски сообраќај,
меѓународна шпедиција; посредување во прометот на стоки и услуги.
Целосна одговорност.
Санија Хасиќ, директор, без ограничувања.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 6474/92. (2581)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
8704/92, на регистарска влошка бр. 1-482-0-0-0, ја запиша во судскиот
регистар промената на лицето овластено за застапување на Акционерското друштво во мешовита сопственост „Македонијафилм", АД сс
ПО, ул „Никола Вапцаров“ бр. 7, Скопје.
Се брише досегашниот застапник Александар Турчинов, директор, без ограничувања, а се запишува новиот застапник Добри Бошковски, в д. директор
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 8704/92 (2582)
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр
2627/92, на регистарска влошка бр 1-6150, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватно претпријатие за производство, промет на
големо и мало, увоз-извоз и услуги „ХОР-ДЕЈ", ПО, ул. ,Димче Ковачески“ бб 18/1, Струга. Основач е Мирослава Христова
Дејности. 012512, 012513 , 012515, 012611, 012612, 012613, 012614,
012621, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124,
070126, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070221, 070223, 070224,
070225, 070229, 070250, 090122, 090131, 090150, 090202, 110909.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр 2627/92 (2583)
Окружниот стопански суд во СКОПЈС, со решението Срег. бр.
5312/92, на регистарска влошка бр. 1-19430-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за проектирање, инженеринг и промет ,,РАДИНП', П.О., ул. „Кочо Рацин“ 14/1-4, Скопје.
Основач
е
Анета
Радевска
Дејности: 020110, 020121, 020140, 020201, 020202, 020301, 020302,
030003 , 040001, 040002, 040003, 050100, 050201, 050301, 060501, 060502,
060503, 070111, 070112, 070113, 070114 , 070124 , 070127, 070128, 070224,
080201, 080202, 100101, 100102, 100103, 110103, 110302, 110309, 110401,
110402, 110403, 110404, 110405.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5312/92 (2380)
Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1668/
92, на регистарска влошка бр. 1-706-0, го запиша во судскиот регистар
проширувањето на дејноста на акционерското друштво во мешовита
сопственост за производство на предива, ткаенини и текстилни производи „ЈУГОТЕКС“, П,О., ул. „Гоце Делечв" бр. 58, Струмица.
Проширена дејност, неспомнати услуги во областа на промет;
услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, посредништво, вршење
комисиони работи во областа на прометот на стоки и сообраќајот;
меѓународен транспорт Аа стоки и сл.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег, бр, 1668/92
(2381)
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр.
1881/92, на регистарска влошка бр. 1-540-14, ја запиша во судскиот
регистар пренотацијата на одлуката за издвојување на ООЗТ, Централно основно училиште „Горѓи Сугарсв", Битола, од составот на РО
за основно образование и воспитание „11 Октомври“, Битола.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1881/92 (2383)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
6618/92, на регистарска влошка бр. 1-20464-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производно-трговското и услужно претпријатие „ГОБИ“, Д. О. О., експорт-импорт, ул. „Црвена Армија“ бр.
10-1/8, Скопје Основачи се Зоран Османовски и Јонче Маленко.
Претпријатието с основано со акт за основање бр. 01-01 од 3.VI.1992
година.
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, 011319,
011390, 011412, 011420, 050301, 050302, 080190, 080121, 080201, 080202,
090131, 090129,110403,110404,110303,110304,110309, 110909; откуп на
сточарски и земјоделски производи, шумски плодови и водоземци,
освен лековити билки; 120420,070310,070320; застапување на странски
фирми и реекспорт; малограничен промет со: Грција, Бугарија, Албанија, Австрија, Унгарија, Италија и Румунија; комисиона продажба и
консигнациона продажба.
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во
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свое име и за своЈа сметка. Претпријатието во правниот промет со
трети лица одговара со сите свои средства.
Лице овластено за застапување на претпријатието како и во надворешно-трговскиот промет е Зоран Сгојмановски, директор.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6618/92. (2584)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
6199/92, на регистарска влошка бр. 1-20251-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и
мало „МИНИЕХПОРТ 4 , увоз-извоз, п. о., ул. „Првомајска“ бр. 15,
Кратово. Скратен назив: „МИНИЕХПОРТ", п. о., Кратово. Претпријатието е основано со акт за основање од 20. У.1992 година, а основач е
Мишев Никола.
Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121,
070122, 070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013,
070132, 070140 , 070150, 07021, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022,
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240,
070250, 070260, 070310, 070320, 080190, 080201, 060502, 020140, 020202,
020201, 02012, 013200, 012201,012321,012322, 030003, 050302; дејност во
надворешен промет: 070310,070320; застапување; посредување; консигнација; малограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија.
Неограничени овластувања; целосна одговорност.
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Мишев Никола, директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6199/92. (2585)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
7017/92, на регистарска влошка бр. 1-20983-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието за производство, транспорт и трговија на големо и мало „ВЕНЕЦ“, увоз-извоз, Д. О. О., ул.
„Ленинова“ бр 4, Дебар. Претпријатието е основано со акт за основање од 8 VI. 1992 година, а основач е Тодоровска Ружа.
Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011316, 011319,
011320, 011390, 013500, 060501, 060502, 060503 , 070111, 070112, 070113,
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128,
070129, 070131, 870132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214,
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230,
070240, 070250, 070260, 090110, 080121, 090122, 090123 , 090124, 090129,
090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172,
090179, 090181, 090183, 090189, 110309; дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320.
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет
претпријатието одговара со сите свои средства.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот
трговски промет е Тодоровски Цветко, директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 7017/92. (2586

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр.
1858/91, на регистарска влошка бр. 1-3210, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за туризам, трговија на
мало и големо, извоз увоз „АЛ ТОЛИ", ул. „Славеј Планина“ бр. 65,
Охрид Основач на претпријатието е Алачова Радмила.
Дејности: 020110, 020140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121,
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 070132,
070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224,
070225, 070226, 070230, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202,
110302, 110309, 110903, 110909, 190139, 090140, 090172, 070310, 070320.
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во
свое име и за своја сметка, со полна одговорност. Ризикот од работењето го сноси основачот во висина на вложените средства.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот
промет е Алачова Радмила, директор, со неограничени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1858/91 (2587)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 7647/
92, на регистарска влошка бр. 1-8767-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето, промената на основачите и лицето овластено за застапување на Претпријатието за производство, услуги сервисирање и промет на големо и мало „ИСКРА - МАК“, Д.О.О.,
експорт - импорт, Скопје.
Се брише промената на седиштето на претпријатието од ул. „Дебарца“ бр. 5 и во иднина ќе биде на бул. „Југославија“ бр. 123.
Од претпријатието истапуваат основачите: Љупчо Кекеновски,
Тоде Јанкуловски и Зоран Боцевски, а како директор на претпријатието на местото на е.д. директорот Љупчо Кекеновски пристапува Сузана Велиновска.
Во внатрешниот и надворешниот промет претпријатието ќе го
застапува Сузана Велиновска, директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7647/92. (2442)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 6886/
92, на регистарска влошка бр. 1-2618-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство на полиестсрско влакно „ХЕМТЕКС", с. Горно Лисиче, Скопје.
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Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 080111,
080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190,
080201,080202.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 6886/92. (2443)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 5086/
92, на регистарска влошка бр. 1-18716-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето на Трговското претпријатие „ОБУКА - КУМАНОВО“, ДОО, ул. „Нова Југославија“ бр. 1, Куманово. Претпријатието е основано со акт за основање од 26.III.1992 година, а основач е
„ОБУКА“ - Трговско предузеќе за спољну и унутршњу трговину, са
П.О., ул. „Кнез Михајлова" бр 11-15, Београд.
Дејности- 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070129,
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070220, 070222, 070229, 110309,
110909, 110109, дејности во надворешен трговски промет: 070310,
070320; извоз и увоз на стоки и услуги, застапување на странски лица во
прометот со стоки и услуги и продажба на стоки од консигнациони
складишта; посредување во прометот со стоки и услуги; снабдување на
слободни царински продавници.
Во правниот промет претпријатието истапува во свое име и за
своја сметка. За обврските во правниот промет одговара со целиот
имот.
Лице овластено за застапување е Живковиќ Мирољуб, в.д. директор, со неограничени овластувања, во внатрешен и надворешен промет.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 5086/92. (2444)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 8217/
91, на регистарска влошка бр. 1-9258-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот и промената на лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет на Претпријатието за
производство, услуги, внатрешен и надворешен промет на големо и
мало „ХОЛДЕР", Ц.О., ул. „Козле“ бр. 120-6, Скопје.
Од претпријатието истапува основачот Тони Јовановски, а пристапува новиот основач Цветко Јовановски, со одлука за пристапување
и истапување од 18.XI. 1991 година.
Се брише досегашниот застапник во внатрешен и надворешен
трговски промет Тони Јовановски, генерален директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Цветко Јовановски, генерален
директор, без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски
промет.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр 8217/91. (2445)
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр.
27008/92, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот и
проширувањето на дејноста на Приватното претпријатие за трговија на
големо и мало и увоз - извоз „ГУСКА“, со П.О., ул. „Крали Марко“
бр. 1/3, Битола. Основач на претпријатието е Благоја Секуловска
Проширената дејност на претпријатието е- 020110, 080110,
080111, 080112, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 030003, 090123,
090150, 090171, 090172, 090179, 090181, 110109, 110309.
Лице овластено за застапување е Благоја Секуловска директор,
со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег бр. 2708/92 (2446)
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег бр.
2734/92, на регистарска влошка бр. 1-6232, го запиша во судскиот регистар организирањето на Општественото претпријатие , со поделба за
трговија на големо и мало и увоз - извоз „ПРОМЕТ - КОМЕРЦ“, со
П.О., Битола.
Дејности: 011314, 011527, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121,
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130,
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219,
070221, 070222, 070223, 070224 070225, 070226, 070229; 070230, 070240,
070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 030003, 110109, 110309,
070310, 070320.
Полни овластувања; полна одговорност.
Лице овластено за застапување е Јован Јовановски.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2734/92 (2447)
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр
2733/92, на регистарска влошка бр 1-6231, го запиша во судскиот регистар организирањето на Отнтсственото претпријатие со поделба за
трговија на големо и мало и увоз-извоз ,,РАЗНОПРОМЕТ', со П.О.,
Битола.
Дејности: 011314, 011527, 013010, 013021, 013022, 013041, 013042,
020110, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124,
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070131, 070132, 070140,
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222', 070223,
070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129,
080190, 080201, 080202, 030003, 110109, 110309, 070310, 070320.
Полни овластувања; полна одговорност.
Лице овластено за застапување е Живко .Дранговски.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2733/92 (2448)
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр
2732/92, на регистарска влошка бр. 1-7541, го запиша во судскиот реги-

I ноември 1992

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

стар престанокот со работа и бришење, од судскиот регистар на Општественото трговско претпријатие ;,РАЗНОПРОМЕТ", со П.О., ул.
„Ѓуро Ѓаковиќ“ бб, Битола, согласно одлуката за поделба на општественото претпријатие на две претпријатија и тоа:
Општествено претпријатие за трговија на големо и мало и увозизвоз „РАЗНОПРОМЕТ", со П.О., ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бб, Битола, и
Општествено претпријатие за трговија на големо и мало и увозизвоз „ПРОМЕТ КОМЕРЦ“, со П.О., ул. ,Ѓуро Ѓаковиќ“ бб, Битола.
Од Окружниот стопански с^д во Битола, Срег. бр. 2732/92 (2449)
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр.
2657/92, на регистарска влошка бр. 1-6177, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за производство, промет
и услуги, извоз-увоз „ПЛИИ1", со п.о., ул „6" бр! 3, Ресен. Основач на
претпријатието е Амидовски Ружди
Дејности: 020121, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122,
070123 , 070124, 070125/070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140,
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225,
070229, 070260, 110309,180129.
Претпријатието во домашниот и во странскиот промет го претставуваат, застапуваат и потпишуваат Амедовски Ружди и Алиевски
Тефик.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2657/92 (2450)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
6701/92, на регистарска влошка бр. 1-11470-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија на
големо и мало „БИГПРОМ", експорт-импорт, Д.О.О., ул. „Партениј
Зофафски" бр. 83, Скопје
Во внатрешно-трговски промет се проширува следната дејност:
100101, 110402, 110404, 060501, 060502.
Во надворешно-трговски промет се проширува дејноста со: меѓународна шпедиција; меѓународен транспорт на стоки и патници.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6701/92 (2451)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
4058/92, на регистарска влошка бр. 1-9213-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар промената на Прс гнријатието за трговија на големо и мало и
увоз-извоз „Интер Славија БГЗ", Д.О.О., ул. „50 Дивизија“ бр. 20,
Скопје.
Од претпријатието истапува досегашниот основач Претпријатието за производство, промет, консалтинг и застапување „Славија“,
Београд, Земун, а пристапуваат нови основачи: Бранка Чукиќ, Виолета Дамковска, Саздивоја Славица, Мирослав Циотис, Кипро века
Виолета и Миле Михајловски од Скопје, со одлука бр. 31/1 од
14.111.1992 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4058/92 (2452)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 356/
92, на регистарска влошка бр. 1-15902-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за
трговија „ВЕЛКОМ", Д О О . , увоз-извоз, бул. „Партизански одреди“
бр 74/29, Скопје Основач на претпријатието е Белкоски Петар, со акт
за основање од 31.XII 1991 година
Дејности: 020202, 060502 , 070111, 070112, 070113, 070114, 070121,
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131,
070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222,
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110302,
110303, 110309, 110903, 110909, 011920, 070310, 070320, 070227; дејности
во НТП: 070310, 070320; застапување на туѓи лица и реекспорт; консигнациона дејност, посредување во надворешно-трговскиот промет, меѓународен транспорт на стока во патничкиот собраќај, комисиони работи; меѓународна шпедиција; малограничен промет со Грција, Бугарија и Албанија.
Во правниот промет со трети лица Истапува во свое име и за своја
сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара со сите
свои средства.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Петар Белковски, е.д директор, без ограничување
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 356/92
(2453)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр.
6443/92, на регистарска влошка бр. 1-20366-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија,
услуги и застапување „ТЕРМОМЕТАР, експорт-импорт, Д.О О. бул.
„Југославија“ бр. 123, Скопје Скратен назив' „ТЕРМОМЕТАЛ", експорт-импорт, Д.О.О., Скопје Основано со договор бр. ПП 01-1/92 од
25.V 1992 година. Основачи се' Христо Арсов, Славе Петрушевски и
Љупчо Арсов, сите од Скопје
Дејности 010711, 010712 , 010713, 010720, 010910, 010920, 010930,
010942, 010999, 011010, 011091, 011092, 011093 , 011099, 011220, 011232,
011292, 011311, 011315, 011527, 012120, 013310, 013320, 013500, 060502,
060503, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122,
070123, 070124, 070125 . 070126, 070127 , 070128, 070129, 07013 , 070131,
070132 , 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219,
07022, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229,
070230, 070240, 070250, 070260, 09012, 090121, 090123 , 090124, 090129,
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110620, 110909, дејности во надворешно-трговското работење: 070310,
070320;, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги;
застапување на странски физички и правни лица; долгорочна производствена кооперација; услуги на истражување и прижање и користење на
информации и знаење во стопанството, инженеринг и други услуги,
- извоз-увоз на стоки и услуги во малограничниот промет со сите соседни
земЈИ на СРЈ: Грција, Бугарија, Румунија, Унгарија, Австралија, Италија и Албанија.
Неограничени овластувања; полна одговорност.
Лице овластено за застапување на работите во внатрешното и ,
надворешно-трговското работење е Јордан Арсов, директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6443/92 (2454)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег
8791/92, на регистарска влошка бр. 124481-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето на Претпријатието за внатрешна трговија и надворешна трговија на големо и мало, инженеринг, консалтинг и услуги
„ГРАФИКА“ ц.о. Скопје, ул. Разлошка бр. 9/3-14 Скопје.
Скратен назив на фирмата: Претпријатие ,„ГРАФИКА“ Д.О.
Скопје.
ОСНОВАЧ: Вера Ѓорѓиева, со акт за основање од 15.07.1992
година.
Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121,
070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130,
070140, 070132, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221,
070222, 070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 0703, 070310, 070320,
1104, 11040, 110402, 110403, 110404, 0902, 080020, 090201, 1103, ПОЗО,
110302, 110303, 110309, 1109, 11090, 110903, 11905, 110909, 11062, 11062,
110620. Неограничени овластувања, целосна одговорност. Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот трговски промет
е Вера Ѓорѓиева - директор со неограничено овластување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 8791/92
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр
8356/92, на регистарска влошка бр. 121799-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето на претпријатието под фирма: ТРГОВСКО
УСЛУЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ВЗ ТРАДЕ" Д.О.О. ЕКСПОРТ ИМПОРГ СКОПЈЕ.
Седиште: ул. „Пушкинова" бр. 6/1-16 Скопје.
Дејности: 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.
Надворешно трговски дејности: 070310; 070320.
Неограничени овластувања.
Целосна одговорност.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот
промет е Зоран Николов, директор, без ограничувања.
Претпријатието е основано со акт за основање од 6.VI 1.1992
година, а основач е Зоран Николов од Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8356/92
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
7038/92, на регистарската влошка бр. 1-20724-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Трговското претпријатие „Атлас - Оли Комерц“, Д.О.,
увоз-извоз, Скопје, кеЈ „13 Ноември“ бр. 8^9-4. Основачи се Светозар
Михајловски и Оливер Михајловски од Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање, бр. 01-01 од 9.VI.1992 год
Дејности: 011729; 060501; 060502; 070503; 060601, 060602; 070111,
070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126;
070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213,
070214; 070219; 070221; 070223; 070224; 070225; 070226; 070227; 070229;
070230; 070240; 070250; (570260; 080201; 080202; 090121; 090122; 090124,
090129; 090131; 090132; 090133; 090139; 090209; 100101; 110302; 110303;
110309; 110401; 110402; 110403; 110404; 110405; 110611; 110612; 110620;
110903; 110905, 110909; 120311; 120312; 070310; 070320; - застапување и
посредување во надворешно-трговскиот промет; малограничен промет
со соседните земји (Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија); консигнациона и комисиона продажба.
Претпријатието во правниот промет со трети лица одговара со
сите свои средства.
Директор и застапник во надворешно-трговскиот промет на претпријатието е Оливер Михајловски од Скопје
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7038/92 (1067)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ
Окружниот стопански суд Во Скопје, објавува дека со решението
Ст. бр. 705/91 од 11.III.1992 година отвори стечајна постапка над Претпријатието „Драго-ман“ - Скопје. За стечаен судија се именува Мирјана
Немет, судија во ОВОЈ суд За стечаен управник се определува Томислав
Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, тел. 312-84?.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на ОВОЈ суд со пријави во
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште
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за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на 11.XI.1992 година во 8,20 часот, соба бр. 60а во овој
суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(3013)
Со решението Ст бр. 144/92 од 7 IX 1992 година на Окружниот
стопански суд - Битола кон ПП „Меди комерц“ од Охрид е отворена
стечајна постапка. Коста Споа е одреден за стечаен судија, а м-р Спиро
Тодоровски од Охрид, ул. „В. Главинов“ бб, е одреден за стечаен
управител.
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со
пријава во два примероци во рок од 30 дена од денот на објавувањето на
огласот во „Службен весник на Република Македонија“ таксирани со
100,00 денари судски такси Рочиштето за испитување на побарувањата
ќе се одржи на 28 X 1992 година во 12,30 часот во Окружниот стопански суд - Битола
Се повикуваат должниците да ги измират своите долгови кон
должникот. Огласот е истакнат на огласната табла на судот на
7.IX. 1992 година.
Од Окружниот стопански суд но Битола
(3014)
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр 94/92
и 146/92 од 7.Х 1992 г. отвори стечајна постапка кон должникот ПП
„Мало стопанство“, с Ново Село, Охридско
За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на ОВОЈ суд. За
стечаен управител се определува Спиро Тодоровски од Охрид, ул „В
Главинов“ бб. Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, сметано од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ своите
побарувања да ги пријават до стечајниот совет со поднесок во два
примероци со докази
Се повикуваат должниците да ги намират своите долгови без
одлагање. Се закажува рочиште за ден 23.XI. 1992 година во 11,30 ч,
соба бр. 3, на Окружниот стопански суд во Битола
Од Окружниот стопански суд во Битола
(3015)
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр 70/92
и 112//92 од 7 X 1992 година отвори стечајна постапка кон должникот
ПП „Виолета“, с Велгошти.
За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на ОВОЈ суд.
За стечаен управител се определеува Спиро Тодоровски од
Охрид, ул „В Главинов“
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, сметано од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, своите побарувања да ги пријават до стечајниот совет со поднесок во два
примероци со докази
Се повикуваат должниците да ги намират своите долгови без
одлагање. Се закажува рочиште за ден 23 XI 1992 година во 11,30
часот, соба б р 3 при Окружниот стопански суд во Битола.
Од Окружниот стопански суд во Битола
(3016)
Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека со решението Ст бр. 8/92 од 19 Х.1992 година Ја заклучи стечајната постапка над 11Ј1С „Југотекстил" - Струмица
По правосилноста на решението, ПП С „Југотекстил" - Струмица
се брише од регистарот на претпријатијата
Решението може да го напаѓаат доверителите до Стопанскиот суд
на Македонија во рок од 15 дена по објавувањето на огласот
Од Окружниот стопански суд во Штип
(3017)
Окружниот стопански суд во Штип објавува со решението Ст бр
27/90 од 21 X 1992 година Ја заклучи стечајната постапка над 3 3 „Дрвошанка", с Дрвош По правосилноста на решението, 3 3 „Дрвошанка",
с Дрвош се брише од регистарот на претпријатијата.
Решението може да го напаѓаат доверителите со жалба до Стопанскиот суд на Македонија но рок од 15 дена по објавувањето на
огласот
Од Окружниот стопански суд во Штип
(301
Со решението Ст бр. 141/92 од 6 Х.1992 година кон ПП „Клеопатра" од Прилеп е отворена стечајна постапка што не се спроведува и е
заклучена
Од Окружниот стопански суд во Битола
(3006)
Со решението Ст. бр. 168/92 на Окружниот стопански суд во
Битола од 5 ХЛ992 година кон должникот М11 „Пив-тренд" од Охрид е
отворена стечајна постапка за стечаен судија е определам Коста Споа, а
за стечаен управител м-р Спиро Тодоровски од Охрид, ул „В Главинов“ бб
Доверителите своите побарувања да ги пријават со пријави во 2
примероци со докази таксирани со 100 денари судски такси. Рочиштето
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за испитување на побарувањата ќе се одржи на 2.ХШ.1992 година во 12
часот во Окружниот стопански суд во Битола.
Се повикуваат должниците да ги измират своите обврски кон
должникот. Огласот е објавен на огласната табла на судот на 6.Х 1992
година.
Од Окружниот стопански суд во Битола
(3008)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
на овој суд Ст. бр. 40/89 од 9.Х 1992 година ја заклучи стечајната
постапка над Заштитната работна организација „Инпрес" во стечај, од
Горче Петров, Скопје. По правосилноста на'решението стечајниот
должник се брише од регистарот на претпријатија при ОВОЈ суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(3010)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
на ОВОЈ суд Ст. бр. 178/90 од 7.1Х.1992 година ја заклучи стечајната
постапка над стечајниот должник Претпријатие за промет на големо и
мало „Техномак" П. О Скопје. По правосилноста на ова,.решение
стечајниот должник се брише од регистарот на претпријатија при ОВОЈ
суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(3011)
Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека со решението
Ст. бр 116/91 од 15.Х.1992 година Ја заклучи стечајната постапка над
ЗСЗ Челик - Струмица По правосилноста на решението ЗСЗ Челик Струмица се брише од регистарот на претпријатијата Решението може
Да го напаѓаат доверителите со жалба до Стопански суд Скопје во рок
од 15 дена по објавувањето на огласот.
Од Окружниот стопански суд во Штип.
(3012)
Окружниот стопаски суд во СкопЈе објавува дека со решението
Ст.бр.701/91 од 30.X. 1991 г отвори стечајна постапка над приватното
претпријатие за внатрешен и надворечен промет „Сони-Комерц" СкопЈе.
За стечаен судија се именува Оливера РафаЈЛовска, седија на ОВОЈ
суд. За стечаен управник се назначува Бранко Димитровски од Скопје,
ул „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр.6/1-7, тел 238-611
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пројават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овиј суд со пројави во
два примероци со докази. Се заиолжуваат должниците да ги намират
долговите кон стечајниот должник без одлегање. Се закажува рочиште
за испотување на пријавените побврувања на довирителите на стечајниот должик на 19.XI.1992 г во 8,50 часот во соба бр. 60а во овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(3037)

ЛИКВИДАЦИИ
Со решението Рл. бр. 17/92 од 6.X. 1992 година, Окружниот стопански суд - Битола кон должникот СЗ „Це-дом" од Прилеп отвори
постапка за ликвидација што не се спроведува и е заклучена
Од Окружниот стопански суд во Битола
(3007)

Ликвидациониот совет при Окружниот стопански суд во Штип
објавува дека со решението Л бр 9/91 од 25. V. 1992 година ја заклучи
ликвидационата постапка над ППС „Младост“ - Струмица. По правосилноста на решението се брише од регистарот на претпријатијата.
Решението можат да го напаѓаат доверителите со жалба до Стопанскиот суд на Македонија - Скопје во рок од 15 дена од објавувањето на
огласот.
Од Окружниот стопански суд во Штип.
(3009).
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Рл. бр. 7/92
отвори постапка за ликвидација на ПП „Кинг Старт“ од Битола, но не
се спроведува постапката за ликвидацијата и се заклучува.
Од Окружниот стопански суд во Битола.
(3026)
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