СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА

РЕПУБЛиКА

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

МАКЕДОНИЈА

Среда, 28 февруари 1996
Скопје
Број 10
Год. LII
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Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13, а во врска со
член 94 став 4 од Уставот на Република Македонија и
член 14 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 38/90 и „Службен
весник на Република Македонија“ број 63/94),1 Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на
23 февруари 1996 година, донесе

Аконтацијата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498
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Врз основа на член 142 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90
и „Службен весник на Република Македонија“ број 63/
94), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 23 февруари 1996 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА МИНИСТРИ

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За претседател на Владата на Република Македонија е избран Бранко Црвенковски.
2. За министри кои ќе раководат со одделни министерства се избрани:
д-р Благој Ханџиски, за министер кој ќе раководи со
Министерството за одбрана,
д-р Томислав Чокревски, за министер кој ќе раководи со Министерството за внатрешни работи,
д-р Владо Поповски, за министер кој ќе раководи со
Министерството за правда,
д-р Љубомир Фрчкоски, за министер кој ќе раководи со Министерството за надворешни работи,'
д-р Таки Фити, за министер кој ќе раководи so Министерството за финансии,
д-р Беќир Жута, за министер кој ќе раководи со
Министерството за стопанство,
Абдулменаф Беџети, за министер кој ќе раководи со
Министерството за развој,
Јорго Шундовски, за министер кој ќе раководи со
Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина,
Димитар Бузлевски, за министер кој ќе раководи со
Министерството за сообраќај и врски,
Никола Паракеов, за министер кој ќе раководи со
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
Насер Зибери, за министер кој ќе раководи со Министерството за труд и социјална политика,
д-р Софија Тодорова, за министер кој ќе раководи
со Министерството за образование и физичка култура,
д-р Аслан Селмани, за министер кој ќе раководи со
Министерството за наука,
Слободан Унковски, за министер кој ќе раководи со
Министерството за култура и
д-р Илија Филипче, за министер кој ќе раководи со
Министерството за здравство.
3. За министри без ресор се избрани:
д-р Јане Миљовски,
Џемаил Хајдари и
д-р Љубе Трпески,
Владо Наумовски.
4. Со изборот на Владата на Република Македонија,
членовите на Владата од претходниот состав кои не се
повторно избрани се разрешени од функцијата.
5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Претседател
Број 08-768/1
на Собранието на Република
23 февруари 1996 година
Македонија,
Скопје
Стојан Андов, с.р.

1. За заменици на министри во одделни министерства се именувани:
Рамазан Ц'рој, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за одбрана,
Ило Гајтаноски, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за внатрешни работи,
Мерсим Положани, за заменик на министерот кој
раководи со Министерството за правда,
Хари Костов, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за надворешни работи,
Славјанка Стојанова, за заменик на министерот кој
раководи со Министерството за финансии,
Благоја Петрушевски, за заменик на министерот кој
раководи со Министерството за стопанство,
Љупчо Вчков, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за развој,
Кирил Настески, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина,
Бранко Петковски, за заменик на министерот кој
раководи со Министерството за сообраќај и врски,
Јордан Зафиров, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство,
Хасан Јашари, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за образование и физичка култура,
д-р Васил Дрвошанов, за заменик на министерот кој
раководи со Министерството за наука,
Борко Зафировски, за заменик на министерот кој
раководи со Министерството за култура и
Иљир Љума, за заменик на министерот кој раководи
со Министерството за здравство.
2. Со именување на заменици на министри, на досегашните заменици на министрите кои не се повторно
именувани им престанува функцијата.
3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 08-769/1
23 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

Стр. 222 - Бр. 10

28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

204

кое за тоа поседува соодветна документација од надлежен орган.

Врз основа на член 14, став 1, точка 10, став 4 од
Законот за данокот на промет на производи и услуги
(„Службен весник на РМ“ број 34/92, 62/92, 63/92, 3/93,
4/93,80/93,42/95 и 4/96), министерот за финансии, донесува

Член 3
За продажбата на производите преку сопствените
продажни места (продавници, складови, магацини)
претпријатијата за професионална рехабилитација и
вработување инвалиди, прибавуваат писмена изјава од
купувачите - правни лица и претприемачи, дека набавените производи ќе им служат за сопствена потрошувачка.

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ДАНОЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИ

Член 4
Како продажба од сопствени продажни места, се
смета и продажбата од продажното место на друго
п р е т п т и ј а т и е за професионална рехабилитација и вработување инвалиди кое ги исполнува условите од Законот.

Член 1
Со овој правилник поблиску се определува начинот
на остварувањето на даночното ослободување од данокот на промет на производи согласно член 14, став 1,
точка 10 од Законот за данок на промет на производи и
услуги („Службен весник на РМ“ бр. 34/92,62/92,63/92,
3/93, 4/93, 80/93, 42/95 и 4/96), на прометот на производите, исклучително произведени во претпријатијата за
професионална рехабилитација и вработување на инвалиди.

Член 5
Како производи произведени во претпријатија за
професионална рехабилитација и за вработување на инвалиди, покрај сопствените производи, се сметаат и
производите набавени од други претпријатија за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди
кои ги исполнуваат условите од Законот.

Член 2
Данок на промет на производи не се плаќа на прометот на производите што го вршат претпријатијата за
професионална рехабилитација и за вработување на инвалиди под условите предвидени со Законот, доколку
производителот со потребниот број на вработени (најмалку 20 лица, од кои 40% со психо-физички недостатоци) има склучено договор за заснивање на работен
однос заверен од организацијата надлежна за посредување при вработување.
Како лице со психо-физички недостатоци, во смисла
на став 1 од овој член, се смета инвалидизираното лице,

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 09-1190/1
20 февруари 1996 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Јане Миљовски, с.р.
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Врз о с н о в а на ч л е н 29 од З а к о н о т , з а
на н о в о с о з д а д е н и т е ,

о д о б р у в а њ е д а с е в о в е д а т во

признавање

производство

с т р а н с к и и з а ш т и т а на с о р т и на з е м ј о д е л с к и и шумски р а с т е н и ј а
( " С л . л и с т на СФРЈ" б р . 3 8 / 8 о и 8 2 / 9 о )

к о ј с о г л а с н о ч л е н 5 од

У с т а в н и о т з а к о н з а с п р о в е д у в а њ е на У с т а в о т на Р е п у б л и к а

Македо-

нија е преземен како републички пропис, Министерството за
делство,

шумарство и в о д о с т о п а н с т в о

земјо-

објавува

С П И С О К

на п р и з н а т и н о в о с о з д а д е н и домашни с о р т и и хибриди
з е м ј о д е л с к и р а с т е н и ј а во Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а
Во р е г и с т а р о т

на н о в о с о з д а д е н и т е домашни с о р т и и

хибрид з е м ј о д е л с к и р а с т е н и ј а с е запишани с л е д н и т е п р и з н а т и

домаш-

ни н о в о с о з д а д е н и с о р т и и х и б р и д и :
Вид р а с т е н и е

Име на с о р т а т а
- хибридот

I.А. ЖИТНИ КУЛТУРИ
A.l. T r i t i c u m a e s t i v u m
Пченица

Година на
признавање

(L9 emend f i o r i e t

Фирма односно име и седиште
на с о з д а в а ч о т на с о р т а т а хибридот,односно на поднос и т е л о т на барањето з а
признавање

Pad.

28 февруари 1996
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Бр. 10-Стр. 223

Стр. 224 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10 -Стр. 225

Стр. 226 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-814/1
8 февруари 1996 година
Скопје

28 февруари 1996

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
д-р Иван Ангелов,,с р.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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Врз о с н о в а на ч л е н 29 од З а к о н о т з а
на н о в о с о з д а д е н и т е ,

Бр.10-Стр. 227

признавај

о д о б р у в а њ е д а с е в о в е д а т во п р о и з в о д с т в а

с т р а н с к и и з а ш т и т а на с о р т и на з е м ј о д е л с к и и шумски р а с т е н и е
( " С л . л и с т на СФРЈ" б р . 3 8 / 8 о и 8 2 / 9 о )

к о ј с о г л а с н о ч л е н 5 од,

У с т а в н и о т з а к о н з а с п р о в е д у в а њ е на У с т а в о т на Р е п у б л и к а Македон и ј а е п р е з е м е н к а к о р е п у б л и ч к и п р о п и с , М и н и с т е р с т в о т о з а земјоделство,

шумарство и в о д о с т о п а н с т в о
С

П

И

С

О

објавува

К

на с т р а н с к и с о р т и и хибриди з е м ј о д е л с к и р а с т е н и ј а з а кои
е о д о б р е н о в о в е д у в а њ е во п р о и з в о д с т в о во Р е п у б л и к а
Македонија
Во е в и д е н ц и ј а т а на с т р а н с к и с о р т и и хибриди е м ј о д е л с к и р а с т е н и ј а ,на кои им е о д о б р е н о в о в е д у в а њ е во

произвоство

во Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а с е запишани с л е д н и т е с о р т и и хибрид:
Вид на р а с т е н и е

Име на
сортата и
хибридот

Година на
воведување
на с о р т а т а и
хибридот

Фирма о д н . и м е и седиште
на с о з д а в а ч о т на сортата
о д н . н а подносителот на барањето з а одобрување,воведување с т р а н с к а сотока и
хибрид во производство

Стр. 228-Бр.10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр.10-Стр.229

Стр. 230-Бр.10
1

28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2

3

4

28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10)т-Стр. 231

ѕ
Стр. 232 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

А.2.2.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Пролетен двореден јачмен

Бр. 10-Стр. 233

Стр. 234 - Бр. 10

А.2.3.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

HORDEU.'I,POLYST-ICHUM (DOLL) GRILL
Есенски повеќереден јачмен

28 февруари 1996

28 февруари 1996
1г'

—

—

—

—

—

—

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 235

Стр. 236 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 237

Стр. 238 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,.28февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 239

Стр. 240 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 241

Стр. 242 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 243

Стр. 244 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 245

1

28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Стр. 246 - Бр. 10
2

3

4

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 247

Стр. 248 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 249

Стр. 250 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 251

Стр. 252 - Бр. 10
1

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2

28 февруари 1996
3

4

1

Бр. 10-Стр. 253

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

,. 28 февруари 1996

2

3

4

Стр. 254 - Бр. 10

I

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996:

,.28февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 255

Стр. 256 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 257

Стр. 258 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 259

Стр. 260 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 261

Стр. 262 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 263

Стр. 264 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 265

Стр. 266 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 267

Стр. 268 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 269

Стр. 270 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 271

Стр. 272 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 273

Стр. 274 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 275

Стр. 276 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,.28февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 277

Стр. 278 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-814/1
8 февруари 1996 година
Скопје

Бр. 10 - Стр. 279

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
д-р Иван Ангелов, с. р.

Прилог 1
ЛЕГЕНДА НА ИМИЊАТА И СЕДИШТАТА НА СОЗДАВАЧОТ
НА СОРТАТА ОДНОСНО НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СОРТА

Стр. 280 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 281

Стр. 282 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Ј

I

Бр. 10-Стр. 283

Стр. 284 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 285

Стр. 286 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 287

Стр. 288 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

,. 28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-Стр. 289

Стр. 290 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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Врз основа на член 135 од Законот за здравствена
заштита („Службен весник на Република Македонија“
број 38/91, 46/93 и 55/95) и Одлуката за овластување на
Комисијата за прашања на изборите и именувањата на
Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата
за прашања на изборите и именувањата, на седницата
одржана на 19 февруари 1996 година, донесе
ОДЛУКА
З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈЗО ЗАВОД З А ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - СТРУМИЦА
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗО Завод за
здравствена заштита - Струмица, се избираат:
м-р Благој Стојанов, дипл. економист во Министерството за финансии ПЕ - Струмица,
Костадин Манолев, раководител на ФЗО ПЕ Струмица,
Гордана Кончалиева, педагог, директор на градинка
и
д-р Ристо Маџунков, доктор по медицина, спец. по
трансфузиологија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Број 11-723/1
Претседател
19 февруари 1996 година на Комисијата за прашања на
Скопје
изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.
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Врз основа на член 135 од Законот за здравствена
заштита („Службен весник на Република Македонија“
број 38/91, 46/93 и 55/95) и Одлуката за овластување на
Комисијата за прашања на изборите и именувањата на
Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата
за прашања на изборите и именувањата, на седницата
одржана на 19 февруари 1996 година, донесе
ОДЛУКА
З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ Н А УПРАВНИОТ ОДБОР НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор на Универзитетскиот клинички центар „Скопје“ - Скопје, се избираат:
Иван Бојков, пратеник во Собранието на Република
Македонија,
Наќе Стојановски, пратеник во Собранието на Република Македонија,
Борис Наумовски, директор на ФЗО на РМ - Скопје
и
д-р Петар Илиевски, лекар уролог специјалист во
Медицинскиот центар - Битола.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Број 11-715/1
Претседател
19 февруари 1996 година на Комисијата за прашања на
Скопје
изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.
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Врз основа на член 135 од Законот за здравствена
заштита („Службен весник на Република Македонија“
број 38/91, 46/93 и 55/95) и Одлуката за овластување на
Комисијата за прашања на изборите и именувањата на
Собранието на Република Македонија („Службен вес-

28 февруари 1996

ник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата
за прашања на изборите и именувањата, на седницата
одржана на 19 февруари 1996 година, донесе
ОДЛУКА
З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ Н А УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ З А ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
- СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор на Заводот за
здравствена заштита - Скопје, се избираат:
Мевљан Таири, пратеник во Собранието на Република Македонија,
Александар Христов - Гоб, ООЗТ - Хирургија Скопје,
Руди Лазаревски, дипл. економист, директор во
„Купрес и Лејбранд" - Скопје и
Златанка Димитровска, доктор по медицина спец.
по хигиена во Р З З З - Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Број 11-717/1
Претседател
19 февруари 1996 година на Комисијата за прашања на
Скопје
изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

210

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена
заштита („Службен весник на Република Македонка“
број 38/91, 46/93 и 55/95) и Одлуката за овластување на
Комисијата за прашања на изборите и именувањата на
Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата
за прашања на изборите и именувањата, на седницата
одржана на 19 февруари 1996 година, донесе
ОДЛУКА
З А ИЗБОР Н А ЧЛЕНОВИ Н А УПРАВНИОТ ОДБОР Н А ЈЗО БОЛНИЦА З А ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ
- ДЕМИР ХИСАР
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗО Болница
за душевни болести - Демир Хисар, се избираат:
Гоце Цветановски, дипл. правник, секретар на
НИШ - „Бигла“ - Демир Хисар,
д-р Јаким Лозановски, невропсихијатар примариус Скопје,
д-р Драган Јовановски, специјалист по општа медицина во ЈЗО - Здравствен дом - Демир Хисар и
Петре Бубаковски, директор на ПП - „Бубаќ - комерц“ с. Сапотница - Демир Хисар.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Број 11-720/1
Претседател
19 февруари 1996 година на Комисијата за прашања на
Скопје
изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.
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Врз основа на член 135 од Законот за здравствена
заштита („Службен весник на Република Македонија“
број 38/91, 46/93 и 55/95) и Одлуката за овластување на
Комисијата за прашања на изборите и именувањата на
Собранието“ на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата
за прашања на изборите и именувањата, на седницата
одржана на 19 февруари 1996 година, донесе
ОДЛУКА
З А ИЗБОР Н А ЧЛЕНОВИ Н А УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ - ВИНИЦА
1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот
дом - Виница, се избираат:
Ристе Стаменков, дипл. економист „Југотутун" Виница,

28 февруари 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Борчо Насков, инж. архитект вработен во Станбена
задруга - Виница,
Јордан Ампов, дипл. економист вработен во „Винка“ - Виница и
Благој Цикарски, дипл. правник, судија во Виница.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
.Македонија“.
Број 11-726/1
Претседател
19 февруари 1996 година на Комисијата за прашања на
Скопје
изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.
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Врз основа на член 135 од Законот за здравствена
заштита („Службен весник на Република Македонија“
број 38/91, 46/93 и 55/95) и Одлуката за овластување на
Комисијата за прашања на изборите и именувањата на
Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата
за прашања на изборите и именувањата, на седницата
одржана на 19 февруари 1996 година, донесе
ОДЛУКА
З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ Н А УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈЗО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - КОЧАНИ
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗО Медицински центар - Кочани, се избираат:
Љупчо Беличев, пратеник ВО Собранието на Република Македонија,'
Никола Николов, раководител на ФЗО ПЕ - Кочани,
Лазар Веселинов, директор на ЈКП „Водовод“ - Кочани и
Костадин Галачев, дипл. економист, стечаен управник во ЗИК „Кочанско Поле“.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Број 11-725/1
Претседател
19 февруари 1996 година на Комисијата за прашања на
Скопје
изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.
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Врз основа на член 135 од Законот за здравствена
заштита („Службен весник на Република Македонија“
број 38/91, 46/93 и 55/95) и Одлуката за овластува н,е на
Комисијата за прашања на изборите и именуван,ата на
Собранието на Република Македонија (,;Службсн весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата
за прашања на изборите и именуван,ата, на седницата
одржана на 19 февруари 1996 година, донесе
ОДЛУКА
З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ - МАКЕДОНСКИ
БРОД
1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот
дом - Македонски Брод, се избираат:
Петре Трајаноски, пратеник во Собранието на Република Македонија
Пецо Стојковски, дипл. економист, претседател на
СО Македонски Брод
Осман Муаремовски, невропсихиЈатар вработен во
Медицински центар - Прилеп и
Милан Трпевски, дипл. правник, вработен во „Сувенир“ с. Самоков.

Бр 10 - Стр. 291

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Број 11-719/1
Претседател
19 февруари 1996 година на Комисијата за прашан,а
Скопје
на
изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р
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Врз основа на член 135 од Законот за здравствена
заштита („Службен весник на Република Македонија“
број 38/91, 46/93 и 55/95) и Одлуката за овластување на
Комисијата за прашања на изборите и именувањата на
Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата
за прашања на изборите и именувањата, на седницата
одржана на 19 февруари 1996 година, донесе
ОДЛУКА
З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ - КРАТОВО
1. За членови на Управниот одбор на Здравствениот
дом - Кратово, се избираат:
Стојан Миланов, директор на УСО „Митко Пенџуклиски“ - Кратово,
Борис Пешов, дипл. правник секретар на СО Кратово,
Ранко Арсов, вработен во Министерството за образование ПЕ - Кратово и
Тихомир Николовски, раководител на ПС на Фондот за здравствено осигурување - Кратово.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
_
Број 11-718/1
Претседател
19 февруари 1996 година на Комисијата за прашања
Скопје
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.
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Врз основа на член 135 од Законот за здравствена
заштита („Службен весник на Република Македонија“
број 38/91, 46/93 и 55/95) и Одлуката за овластување на
Комисијата за прашања на изборите и именувањата на
Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата
за прашања на изборите и именувањата, на седницата
одржана на 19 февруари 1996 година, донесе
ОДЛУКА
З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ООЗТ МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор на ООЗТ Максилофацијална хирургија - Скопје се избираат:
Абдурауф Пруси, пратеник во Собранието на Република Македонија
Ратко Наумовски, професор на Медицинскиот факултет во Скопје,
проф. д-р Илија Тодоров, директор на Трауматолошката клиника во Скопје и
Јордан Савевски, професор на Медицинскиот факултет - Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Број 11-716/1
Претседател
19 февруари 1996 година на Комисијата за прашања
Скопје
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.
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Врз основа на член 135 од Законот за здравствена
заштита („Службен весник на Република Македонија“
број 38/91, 46/93 и 55/95) и Одлуката за овластување на
Комисијата за прашана на изборите и именувањата на
Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата
за прашања на изборите и именувањата, на седницата
одржана на 19 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АПТЕКА „9 НОЕМВРИ“ - ГИТОВ ВЕЛЕС
1 За членови на Управниот одбор на Аптека „9
Ноември“ - Титов Велее, се избираат
Р“атка Гонева, дипл правник, началник на Одделението за премер и катастар - Титов Велес,
Снежана Карага, дипл. економист, раководител на
финансиите при АД - Осигурување и реосигурување Самостојна фил“ијала - Титов Велес,
Пенчо Јаневски, правник во ЈЗО Медицински центар - Титов Велес и
Сузана Богоевска, доктор по медицина, РСЗИ ПЕ Титов Велес.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“
Број 11-724/1
Претседател
19 февруари 1996 година на Комисијата за прашања
Скопје
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р
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Врз основа на член 135 од Законот за здравствена
заштита („Службен весник на Република Македонија“
број 38/91, 46/93 и 55/95) и Одлуката за овластување,е на
Комисијата за прашања на изборите и именувањата на
Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата
за прашан,а на изборите и именувањата, на седницата
одржана на 19 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈЗО ЗДРАВСТВЕН ДОМ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
- ДЕЛЧЕВО
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗО Здравствен дом „Гоце Делчев“- Делчево, се избираат:
Мирко Иванов, пратеник во Собранието на Република Македонија и претседател на СО Делчево,
Сребран Стоичев, раководител на ПС на Фондот за
здравствено осигурување - Делчево,
Павле Петровски, директор на РЕ „Крзно“ - Бигла
и
Атанас Аралампиев, директор на Профитен центар
„Свиња Река“ во РО „Саса“— Македонска Каменица .
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија4'.
Број 11-722/1
Претседател
19 февруари 1996 година на Комисијата за прашања
Скопје
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.
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Врз основа на член 80 на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл.
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува
РЕШЕНИЕ
Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Крушје - Општина Ресен.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во „Службен
весник на Република Македонија“.
Со денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се
применува катастарот на земјиштето установен според
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).
Број 10-425/1
14 февруари 1996 година
Директор,
дипл. г е о д . инж. Димитар Џонов,
Скопје

с.р
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Врз основа на член 80 на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл.
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува
РЕШЕНИЕ
Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Трновци - Општина Битола.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во „Службен
весник на Република Македонија44.
Со денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се
применува катастарот на земјиштето установен според
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ44 бр. 34/72 и 13/78).
Број 10-424/1
14 февруари 1996 година дипл.
Скопје

Директор,
геод инж Димитар Џонов, с р
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Врз основа на член 80 на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл.
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува
РЕШЕНИЕ
Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Избиште - Општина Ресен.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во „Службен
весник на Република Македонија“.
Со денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се
применува катастарот на земјиштето установен според
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).
Број 10-423/1
14 февруари 1996 година
Директор
Скопједипл.геодинжДимитарЏонов,ср

221
Врз основа на член 80 на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл.
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува
РЕШЕНИЕ
Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Погулево Општина Радовиш.

Бр. 10)т-Стр. 293
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Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во „Службен
весник на Република Македонија“.
Со денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се
применува катастарот на земјиштето установен според
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во „Службен
весник на Република Македонија“.
Со денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се
применува катастарот на земјиштето установен според
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Број 10-422/1
14 февруари 1996 година

Број 10-419/1
14 февруари
1996
година
Директор,
Скопједипл.геодинжДимитарЏонов,ср

Скопје

Директор,

Дипл геод инж Димитар Џонов, с.р.
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Врз основа на член 80 на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

Врз основа на член 80 на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл.
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Корешница Општина Неготино.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во „Службен
весник на Република Македонија“.
Со денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се
применува катастарот на земјиштето установен според
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Гулинци - Општина Крива Паланка.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во „Службен
весник на Република Македонија“.
Со денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се
применува катастарот на земјиштето установен според
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Број 10-421/1
Директор,
14 февруари 1996 годинадипл геод. инж.
Димитар Џонов, с.р.
Скопје

Број 10-418/1
14 февруари
1996
Скопје

223

226

Врз основа на член 80 на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл.
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

Врз основа на член 80 на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл.
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Крклино - Општина Битола.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во „Службен
весник на Република Македонија“.
Со денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се
применува катастарот на земјиштето установен според
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Станча - Општина Крива Паланка.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во „Службен
весник на Република Македонија“.
Со денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се
применува катастарот на земјиштето установен според
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Број 10-420/1
14 февруари 1996 година

година

Број 10-417/1
година

Директор

14 февруари
1996
Скопје дипл геод. инж. Димитар
Џонов,
С к оспр.
је

Директор,

Дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р.

Директор,

дипл геод инж Димитар Џонов, с р
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Врз основа на член 80 на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл.
весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува
РЕШЕНИЕ
Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Лева Река Општина Ресен

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл.
весник на РМ“ број 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ
Се става во примена установениот катастар на недвижности за катастарската општина Паликура - Општина Кавадарци.

Стр. 294 - Бр. 10
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Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова Решение во „Службен
весник на Република Македонија“.
Со денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се
применува катастарот на земјиштето установен според
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).
Број 10-593/1
Директор
23 февруари 1996годинадипл.геодинжДимитарЏонов,ср
Скопје
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Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл.
весник на РМ“ број 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува
РЕШЕНИЕ
Се става во примена установениот катастар на недвижности за катастарската општина Митрашинци Општина Берово.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова Решение во „Службен
весник на Република Македонија“.
Со денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се
применува катастарот на земјиштето установен според
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).
Број 10-592/1
Директор,
23 февруари 1996годинадипл.геодинжДимитарЏонов,ср
Скопје
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Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл.
весник на РМ“ број 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува
РЕШЕНИЕ
Се става во примена установениот катастар на недвижности за катастарската општина Кривени - Општина Ресен.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова Решение во „Службен
весник на Република Македонија“.
Со денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се
применува катастарот на земјиштето установен според
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).
Број 10-591/1
Директор,
23 февруари 1996година
дипл. геод. инж. Џоиов Димитар с.р.
Скопје.

230
Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл.
весник на РМ“ број 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува
РЕШЕНИЕ
Се става во примена установениот катастар на недвижности за катастарската општина Костур - Општина
Крива Паланка.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова Решение во „Службен
весник на Република Македонија“.
Со денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се
применува катастарот на земјиштето установен според
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).
Број 10-590/1
Директор,
23 февруари 1996 година дипл. геод инж Димитар Џонов, с р.
Скопје

28 февруари 1996
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Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл.
весник на РМ“ број 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува
РЕШЕНИЕ
Се става во примена установениот катастар на недвижности за катастарската општина Манастирец Општина Кавадарци.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова Решение во „Службен
весник на Република Македонија“.
Со денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се
применува катастарот на земјиштето установен според
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).
Број 10-589/1
Директор
23 февруари1996годинадипл.геодинжДимитарЏонов,ср
Скопје
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Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишувале на правата на недвижностите („Сл.
весник на РМ“ број 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува
РЕШЕНИЕ
Се става во примена установениот катастар на недвижности за катастарската општина Рибарци - Општина Кавадарци.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова Решение во „Службен
весник на Република Македонија“.
Со денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова Решение, престанува да до,
применува катастарот на земјиштето установен според
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).
Број 10-588/1
Директор,
23 февруари1996годинадипл.геодинжДимитарЏонов,ср
Скопје
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Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл.
весник на РМ“ број 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува
РЕШЕНИЕ
Се става во примена установениот катастар на недвижности за катастарската општина Загорци - Општина Радовиш.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова Решение во „Сл?ужбен
весник на Република Македонија“.
Со денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се
применува катастарот на земјиштето установен според
Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).
Број 10-587/1
Директор,
23 февруари1996годинадипл.геодинжДимитарЏонов,ср
Скопје
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Образец бр 1

Бр. 10-Стр. 295

Огласен дел
СУДСКИ ОГЛАСИ
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Образец бр 2

До овој суд поднесена е тужба за воспоставување
право на службеност од страна на тужителот Васа Цифорова од Скопје, ул, „Јуриј Гагарин" бр. 45/2-9, против тужениот Блажевски Бранко од Скопје, на привремена работа во Шведска.
Бидејќи тужениот е на привремена работа во странство, од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините во град Скопје, со решение
бр. 3011-2959 од 05.1.1996 година за привремен старател
поставена е Огненовска Наташа, адвокат од Скопје,
која што ќе ги брани интересите на тужениот се до
неговото јавување пред судот.
Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, XV П. бр.
4457/95.
(61)
Пред овој суд се води постапка по тужбата на тужителот Исмаили Зенепе од Скопје, ул. „393" бр. 6-а против тужените Асановска Сабије и други од Скопје, со
непознато место на живеење.
Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје број 08-111961 од 16.VI.1995 година, за привремен застапник на
тужените е поставен Владимир Д. Туфегџиќ од Скопје,
кој ќе ги застапува тужените до нивното јавување во
судот или до правосилното окончување на спорот.
Од Општинскиот суд Скопје I во Скопје, II П.бр.
1368/95.
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Образец бр 3

Пред овој суд во тек е постапка за повторување на
постапка по предлог на предлагачот Шукри Исл,ами од
Скопје против Република Македонија и Стојановски
Борис од СР Југославија, со непозната адреса на живеење.
Се повикува тужениот Стојановски Борис во рок од
30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во овој
суд или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.
Доколку тужениот не се јави, ќе му биде поставен
привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката.
Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 20/94.
(54)
Пред овој суд е заведен спор за исполнување на
договор за купопродажба на недвижен имот по тужбата
на тужителот Слезовиќ Љатив Решат од Скопје, ул.
„Челопек“ бр. 62-б, против тужените Салихи Адилов
Бафти, Салихи Бафти Азем, Салихи Бафти Сабри, Салихи Бафти Иса, со непознато престојувалиште.
Се повикуваат тужените да се јават во судот во рок
од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот
рок да ја достават својата сегашна адреса на живеење.
Доколку тужените не се јават во рок од 30 дена, на
истите ќе им биде одреден привремен старател во смисла на член 84 од ЗПП кој ќе ги застапува нивните
интереси пред судот се до окончување на постапката
или до нивното појавување во судот.
Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П.бр.65/96.
(59)
Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје заведен е
спор за развод на брак по тужбата на тужителката
Лолита Тоскиќ од Скопје, ул. „Методија Митевски“ бр.
7/1-19, против тужениот Ташија Тоскиќ од Скопје, сега
со непозната адреса на живеење.
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Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје бр. 3020-67
од 25.1.1996 година на тужениот Ташија Тоскиќ од
Скопје, му е поставен привремен старател адвокатот
Стојан Спасовски од Скопје, ул. „Бахар Моис“ бр. 5аи
ќе Ги штити неговите интереси во постапката до правосилното окончување на спорот или до појавувањето на
тужениот во постапката пред судот.
Од Општинскиот суд Скопје П - Скопје, IV П.бр.
3485/95.
(62)
ОПШТИНСКИ СУД - ГОСТИВАР
Пред овој суд се води постапка за докажување на
смртта на лицето К у р т и ш Музеќеп од с. Речане - гостиварско по предлог на предлагачот Куртиши Аќиф
од Гостивар.
Општинскиот суд во Гостивар го повикува Куртиши
Музеќеп од с. Речане - гостиварско од татко Ашим и
мајка Алија род. на 17.V.1940 година, со последно место на живеење во Гостивар, во рок од 15 дена од денот
на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на
РМ“ и на огласната табла во судот, да се јави во Општинскиот суд во Гостивар.
Истовремено судот ги повикува сите лица што знаат
нешто за неговиот живот тоа да го соопштат на овој
суд.
По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото
лице не се јави пред овој суд ќе се утврди дека ова лице
е умрено.
Од Општинскиот суд во Гостивар, Р.бр. 46/95.
(71)
Пред овој суд се води постапка за докажување на
смртта на лицето Даути Деска од с. Вруток - гостиварско по предлог на предлагачите Даути Ресул и др. од с.
Беловиште - гостиварско.
Општиснкиот суд во Гостивар ја повикува Даути
Деска од татко Акик и мајка Селвије, род. на
18.VIII. 1921 година, во с. Вруток - гостиварско со посебно место на живеење во с. Беловиште - гостиварско,
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас
во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла во
судот, да се јави во Општинскиот суд во Гостивар.Истовремено судот ги повикува сите лица што знаат
нешто за нејзиниот живот да тоа му го соопштат на овој
суд.
По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото
лице не се јави пред овој суд ќе се утврди дека ова лице
е умрено.
Од Општинскиот суд во Гостивар, Р.бр. 126/95. (72)
Пред Општинскиот суд во Гостивар, заведен е спор
за сопственост по тужбата на тужителот Кадриа Ќемал
од с. Дебреше, против тужената Мухареми Мехдије од
с. Дебреше, Гостиварско сега со непознато место на
живеење во Република Словенија.
Се повикува тужената Мухареми Мехдије од с. Дебреше, гостиварско, сега со непознато место на живеење во Република Словенија да се јави пред Општинскиот суд во Гостивар или постави свој полномошник
кој што ќе ја застапува по предметот П.бр. 92/96 во кој
е тужена од тужителот Кадрија Ќемал од с. Дебреше.
Вредност на спорот 40.000 денари.
Доколку не се јави ниту пак постави свој полномошник, во постапката ќе ја застапува Герасимоски Герасим од Гостивар до правосилното окончување на спорот.
Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 92/96. (66)
Пред Општинскиот суд во Гостивар, заведен е спор
за сопственост по тужбата на тужителот Асани Феми
од с. Дебреше - Гостивар, против тужените Хасани
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Бесир и Хасани Буран двајцата од с. Дебреше - Гостиварско сега со непознато место на живеење во Швајцарија.
Се повикуваат тужените Хасани Бесир и Хасани Буран двајцата од с. Дебреше Гостиварско, да се јават
пред Општинскиот суд во Гостивар или постават свој
полномошник кој што ќе ги застапува.
Доколку не се јават ниту пак постават свој полномошник, во постапката ќе ги застапува Герасимоски
Герасим од Гостивар, се до правосилното окончување
на овој спор.
Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 98/96. (67)
ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР
Пред Општинскиот суд во Дебар заведена е вонпроцесна постапка по предлог на предлагачите Авни
Златку, Реџеп Златку и Медија Златку за докажување
на смртта.
Се повикува секој што знае за животот на Михарем
Златку (Мехмет Хаџи Бајрам) поранешен од Дебар да
се јави на судот во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот. По истекот на тој рок ќе се спроведе постапката за докажување на смртта.
Од Општинскиот суд во Дебар, ВПП бр. 8/96.
(57)
ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО
Пред овој суд е поведена постапка за развод на брак
од страна на тужителката Сотировска, моминско Стојановиќ Славица од Куманово, со стан на ул. „Октомвриска Револуција“ бр. 60/1-4, против тужениот Сотировски Вања од Скопје, со поранешна адреса ул. „Варшавска“ бр. 17/4-8, а сега со непозната адреса на живеење.
Се повикува тужениот Сотировски Вања од Скопје,
да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на овој
оглас во весникот и во судот. Доколку тоа не го стори
на истиот му се одредува привремен застапник, стручниот соработник на Општинскиот суд во Куманово,
Јовановска Јадранка, која ќе го застапува во постапката се додека тој или негов полномошник не ќе се
појави пред судот.
Од Општинскиот суд во Куманово, IV П.бр. 2259/94.
(56)
Пред овој суд е поведена постапка за доделување и
чување на деца по тужба на тужителот Нефаиљ Асановиќ од Куманово, против тужената Шенџиљ Асановиќ
со непознат престој во Германија, за измена на одлука
за доделување на чување на деца. Вредност на спорот
2.000 денари.
Со оглед дека тужената е во Германија со непозната
адреса од Општинскиот суд во Куманово, на тужената
Сенџиљ Асановиќ и се одредува привремен застапник стручен соработник при Општинскиот суд Куманово Мери Манаки. Привремениот застапник ќе ја застапува
тужената се додека тужената или нејзиниот полномошник не се јави пред суд.
Од Општинскиот суд во Куманово, XI.П.бр. 3047/
95.
(51)
Пред овој суд е покрената парнична постапка за
развод на брак по тужба на тужителот Југослав Глубовиќ од Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 128, против
тужената Супха Шифер од Германија со непозната
адреса. Вредност на спорот 40.000,00 денари.
Се повикува тужената Супха Шифер од Германија, а
сега со непозната адреса на живеење да во рок од 30
дена од објавувањето на овој оглас, се јави во судот. За
привремен застапник ќе и биде одредена Јовановска
Јадранка, стручен соработник при Општинскиот суд
Куманово, која ќе ја застапува во постапката се додека
таа или нејзин полномошник не се појават пред судот.
Од Општинскиот суд во Куманово, IV П.бр. 3073/95.
(55)
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Пред Општинскиот суд во Куманово е заведена постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Атанас Стојчевски од Куманово со стан на ул. „Браќа Филиповиќ“ бр. 8-а, против тужената Перунка Стојчевска, родена Димковска, сега со непозната адреса на
место на живеење.
Се повикува тужената Перунка Стојчевска во рок од
30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да се јави во Општинскиот суд во
Куманово, да даде точна адреса на место на живеење
или престојување или овласти лице што ќе ја застапува
во постапката. Во спротивно судот ќе и определи привремен застапник Љубомир Ѓорѓевиќ, стручен соработник при Општинскиот суд во Куманово кој ќе ги штити
нејзините интереси.
Од Општинскиот суд во Куманово III П. бр. 2973/95.
ОПШТИНСКИ СУД - СТРУМИЦА
Пред Општинскиот суд во Струмица, е заведена
тужба за развод на брак, од тужителот Донев Благоје
од с. Мокрино, против тужената Донева Темелкова Бал агај а, од с. Мокрино.
Се повикува тужената Донева Темелкова Балагија
од с. Мокрино, да се јави во Општинскиот суд во Струмица, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас
или да постави свој полномошник. Во спротивно, ќе и
биде поставен привремен старател, лицето Горги Маневски, стручен соработник во овој суд, кој ќе ги штити
нејзините интереси во спорот.
Од Општинскиот суд во Струмица, П.бр. 60/95. (70)
ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО
Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка
за развод на брак по тужбата на тужителот Руфат Мемеди од Тетово, ул. „Борис Кидрич" бр. 2/1, против
тужената Мемеди, родена Аки Шпреса од Тетово, сега
со непозната адреса во Албанија.
Се повикува тужената Мемеди родена Аки Шпреса
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави
во судот или да одреди свој полномошник. Во спротивно по истекот на рокот ќе и биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа Тетово.
Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 243/96.
(75)
Пред Општинскиот суд во Тетово е поведен сопственички спор по тужбата на Раман Кадрии од с. М. Речица, Тетово, против Мустафа Алија и други од с. М.
Речица - Тетово.
Се повикуваат тужените Мемедали Нуредини Ибраими од с. М. Речица и Ремзифакик Мамут Нуредини од
с. М. Речица, двајцата со непозната адреса, да се јават
во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот или во истиот рок да одредат
свој полномошник. Во спротивно, преку Центарот за
социјална работа во Тетово, ќе им биде одреден привремен застапник кој ќе ги застапува до правосилното
окончување на спорот.
Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1632/95. (53)
Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за
исполнување на договор за купопродажба на тужителот
Стојчевски Душан и други од с. Теново, против тужениот Ферати Ајваз од с. Теново, а сега со непозната
адреса.
Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од
30 дена по објавувањето на огласот или да ангажира
свој полномошник. Во спротивно, судот по службена
должност ќе му постави привремен старател кој ќе го
води спорот се до окончување на истиот.
Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1780/95. (58)
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Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка
за физичка делба по предлог на Амер Муртезани од с.
Жеровјане против Алирами Рефет Муртезани од Тетово, ул. „Цветан Димов“ бр. 27.
Се повикува тужениот да се јави во Општинскиот
суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на
огласот или да одреди полномошник. Во спротивно, ќе
му се одреди привремен застапник кој ќе го застапува
до правосилното окончување на постапката.
Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 88/94. (60)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за
утврдување на сопственост по тужбата на тужителите
Кировска Трпана и Симовски Стојче, двајцата од Тетово против тужениот Тодор Мисајловски од Скопје,
ул. „Палмиро Толјати“ бр. 42 и Фреунд Загорка од
Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 21/1-5, населба Капиштец, сега со непозната адреса.
Се повикуваат тужените во рок од 30 дена да се јават
во судот да ја достават својата адреса или пак да постават свој полномошник. Во спротивно, судот ќе им постави привремен старател кој ќе се грижи за нивните
права во постапката.
Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 166/96.
(64)
Пред овој суд се води процесна постапка за сопственост по тужбата на Симјановски Стојанов Тодор од
Тетово, ул. „Пролетерска“ бр. 27, против Симјановски
Стојан Александар и Симјановски Стојан Трајко од Тетово, а сега со непозната адреса во Австралија.
Се повикуваат тужените во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се јават во судот, да достават
адреса, или постават застапник. Во спротивно, судот ќе
им постави привремен старател кој ќе го води процесот
во нивно име до окончувањето.
Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 220/96.
(65)
Пред овој суд во тек е постапката за докажување на
смртта на лицето Дењали Зурап од татко Минир и
мајка Рабије, роден 29.VIII.1907 година во с. Лисец.
Се повикува Зурап Дењали од татко Минир и мајка
Рабије роден на 29.VIII.1907 година во с. Лисец - Тетово, да се јави во рок од 15 дена од објавување на
огласот во Општинскиот суд - Тетово, или, пак, во
наведениот рок да се јави било кое друго лице што
нешто знае за Дењали Зурап.
Од Општинскиот суд во Тетово, Р.бр. 78/96.
(68)
Пред овој суд се води процес за сопственост по тужбата на Амза Шахе од с. Џепчиште - Тетово, против
Исмет Нешат и Локман Абдии од с. Џепчиште, Емин
Абдија, Али Абдија, Зија Абдија од с. Џепчиште, Ќенан Абдија, Бари Абдија и Фаредин Абдија од с. Џепчиште и Земри Абдија од с. Џепчиште.
Како тужените Земри, Зија, Ќенан, Бари, Фаредин,
Алил и Емин се во странство со непозната адреса се
повикуваат истите да во рок од 30 дена од објавувањето
на огласот се јават на судот и достават адреса или постават свој застапник, а во протек на овој рок ќе им
биде поставен времен старател.
Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1670/94. (69)
ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ
Пред Општинскиот суд во Радовиш е заведен спор за
развод на брак по тужбата на тужителката Лидија Коцева од Радовиш, против тужениот Зоран Коцев со
непозната адреса.
Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од
30 дена, по објавувањето на огласот, или во истиот рок
да ја достави својата сегашна адреса на живеење,
Доколку тужениот не се јави во определениот рок ќе
му биде поставен за привремен застапник Андон Атана-
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сов, дипломиран правник од Радовиш, кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.
Од Општинскиот суд во Радовиш, П. бр. 4/96.
(63)

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното
трговско работење е Селимова Нафија - директор со неограничени
овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14282/95. (1608)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
14467/95 на регистарска влошка бр. 1-23640-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Производно трговското
претпријатие „СТЕП КОМЕРЦ“ експорт-импорт Д.О.О. ул. „Васил
Ѓоргов“ бр. 22/1-51, Скопје.
Се брише Дуљанов Сашо, се запишува Дуланов Петар.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14467/95. (1609)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3559/
96, на регистарска влошка бр 1-6770-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија на
мало и големо, увоз-извоз и производство „УСЛУГА“ д.о. Гостивар,
ул Димитар Влахов бр. 25.
Во внатрешен промет се прошируваат следните дејности- 110309,
011941, 011949, 012322, 012323, 050301, 050302, 011010, 011211, 011212,
011231,011232, 110909.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 3559/96 од
6.02
1996
год.
(1447)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 1157/
96, на регистарска влошка бр, 1-52053-0-0-0, ја запиша во судскиот
регистар промената на директор на Претпријатие за производство,
преработка, услуги и трговија „ЕВРОГЕН" Д.О.О, ком, УЗУЕ К-3/14
Титов Велес.Се брише Волчески Бранко - директор без ограничување,
се запишува Волчески Милован - директор без ограничување
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 1157/96 од
26 01 1996
год
(1450)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 876/
96, на регистарска влошка бр 1-16678-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар проширувањето на дејноста и промената на директор на Претпријатието во приватна сопственост за производство и трговија на големо и мало „Д Н К В - КОМЕРЦ“ ц о експорт-импорт Гевгелија ул
Радован Ковачевиќ бр 27
Дејноста во внатрешен промет се проширува со 060501, 090122,
090124, 090131, 090133, 090139
Се брише Дојранлиев Коста, се запишува Дојранлиев Димитар.
Од Окружниот стопански студ во Скопје, Срег. бр. 876/96 од
24.01.1996
год.
(1451)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1303/
96, на регистарска влошка бр. 1-54586-0-0-0, Ја запиша во судскиот
регистар промената на директор на Производно трговското претпријатие „СТИКОМ" Д.О.О, експорт-импорт с. Мирковци Гевгелија
Се брише. Костадинов Горѓе - директор без ограничување, а се
запишува Костадинова Марија - директор без ограничување
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 1303/96 од
31 01.1996
год.
(1452)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 14459/
95, на регистарска влошка бр 1-30598-0-0-0, ја запиша во судскиот
регистар промената на оснивачи и лице за застапување на Услужно
трговското претпријатие „КОДРА“ извоз-увоз д.о о Скопје, ул „Жданец" бр 25/6
Од претпријатието истапува основачот Станоева Валентина од
Скопје, пристапува нов основач Зекмановска Катерина од Скопје на
25 12 1995 год.
Се брише досегашниот застапник Станоева Валентина - директор
без ограничување, се запишува нов застапник Трајковски Ацо директор без ограничување
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14459/95 од
29.01 1996
год.
(1453)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2726/
96, на регистарска влошка бр. 1-42783-0-0-0, ја запиша во судскиот
регистар промената на лицето овластено за застапување на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „БЕЛИЦАПРОМЕТ" извоз-увоз ц.о. Скопје, ул. „X. Константинов Џинот“ бр. 4/
1-6 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Тони Димитриоски, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник
Димитриоска Лилјана, директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(2158)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
14282/95 на регистарска влошка бр. 1-63816-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување
право за вршење работи во надворешно трговското работење Трговското претпријатие „АНДРИЈАНО ИСЕН КОМПАНИ“ Д.О.О, увозизвоз ул. „Виетнамска“ бр. ЗОа, Скопје.
Претпријатието е основано со акт за основање од 21.12.1995 г. а
основач е Селимова Нафија, од Скопје.
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123,
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140,
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223,
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260,
110301, 110303, 110304, 110309, 110909, 060501, 060502, 060503, 080190,
070310, 070320, застапување на странски фирми и реекспорт, комисиони работи во областа на прометот, консигнациона продажба, меѓународна шпедиција, посредување во надворешно трговскиот промет,
превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај.
Претпријатието во правниот проемт 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.

Окружниот стопански суд во Скопје , со решението Срег. бр. 945/
96 на регистарска влошка бр. 1-13692-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар истапувањето на основачи на Претпријатието за производство, промет и услуги „ПАПАК-ТРЕИД" експорт-импорт Д.О.О. ул.
„Зеничка“ бр. 41/а, Скопје.
Од претпријатието истапија основачите: Александар Андов ул.
„Зеничка бр. 41/а и Максим Андов ул. „Исаија Мажоски" бр 42/2-12,
Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 945/96. (1610)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 558/
96 на регистарска влошка бр 1-19322-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за изградба на завршни градежни работи антикорозивна заштита трговија на големо и
мало увоз-извоз „ГРЕДИНГ" д о.о ул „Методија Митевски“ бр 13-6/
1, Скопје.
Се брише: Митко Ѓурчиновски - директор без ограничување
Се запишува: Весна Ѓурчиновска - директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Среп бр. 558/96. (1611)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр
14305/95 на регистарска влошка бр. 1-65861-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување на
правото на вршење работи во надворешно трговскиот промет на
Претпријатието за производство услуги и трговија на големо и мало
,,РЕЈОР" експорт-импорт ц.о с. Кондово, Скопје.
Основач: Фазли Неџми од с. Кондово, Скопје.
Дејности: 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 00219, 07022,
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230,
070240, 070250, 070260, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012,
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128,-070129,
070132, 070140, 070150, 0802, 08020, 080201, 080202, 060401, 060403,
060501, 060502, 060601, 060602, 110303, 110304, 110309, 110909, 110109,
12130, 120202, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012615,
012622, 012810, 012820, 012830, 013121, 013122, 050201, 050302, 080121,
08190, 090171, 120350, 090121, 090140, 090150, 090160, 090189, 110620,
07031, 070310, 07032, 070320, реекспорт, посредување и застапување
во надворешно трговски промет-меѓународен превоз на стоки меѓународен превоз на патници, комисионо работење, консигнациона продажба, меѓународен шпедиција, малограничен промет со соседните земји, Албанија Грција и Бугарија и СРЈ'. Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во
свое име и за своја сметка.
Претпријатието за обврските превземени во правниот промет одговара со сиот имот со КОЈ располага со целосна одговорност.
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешно трговскиот промет Фазли Неџми - директор без ограничувала.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14305/95. (1612)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
14543/95 на регистарска влошка бр. 1-54024-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет на Претпријатието за трговија и услуги
Ј Б Л СОУНД" д.о.о. ул. „Козле“ бр. 6, Скопје.
Се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет.
Се брише: Ристов Благоја вд директор без ограничување.
Се запишува: Јосифовски Гаврилчо - директор, без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 14543/95. (1613)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1221/
96 на регистарска влошка бр. 1-9326-0-0-0, го запиша во судскиот регистар' Проширувањето на дејноста во внатрешен промет и запишување
во НТП промена на лице овластено за застапување во внатрешен промет и запишување лице во НТП на Претпријатието за вршење на
деловни услуги „МЕГРИС" ц.о. ул. Јуриј Гагарин" бр. 23/2-6, Скопје.
Претпријатието е основано со одлука за основање од 25.03.1991
год. а основач е Ристески Григор од Скопје.
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070121, 070122,
070123,
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132,
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 070223,
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 7021, 070211, 070212, 070213,
070214, 070219, 07022, 070221, 0702222, 0702223, 0702224, 070225,
0702226, 0702227, 070230, 070250, 070260, 07030,110309,110909,110404,
110903, 110909.
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Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во
свое аме и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет
со трета лица претпријатието одговара со сите средства.

Се брише: Попов Горан - директор на неограничени овластувања,
се запишува: Попова Вилма - директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1189/96.
(1527)

Лице овластено за застапување е Трајчевска Добрила, работоводен орган - директор на претпријатието со ц.о.
Дејноста се проширува во Надворешен трговски промет: 070310,
070320, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги
реекспорт, шпедиција и консигнација, малопродажен промет со: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија. Се менува лицето овластено
за| застапување во внатрешен и НТП.
Се бриши: Ристески Григор - директор без ограничување
Се запишува: Трајчевска Добрила - директор без ограничување
Се запишува: застапник во НТП - Трајческа Добрила - директор
без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1221/96. (1735)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 640/
96, на регистарска влошка бр. 1-46404-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар промена на лицето овластено за застапување „ПАРТНЕР
КОМЕРЦ“ производно трговско претпријатие на големо и мало увозизвоз, ц.о. „Титоградска" бр. 38 Титов Велес.
Се брише Саздов Љупчо, директор, лице овластено за застапување
на претпријатието во правниот промет и во надворешно трговскиот
промет.
Се запишува Елена Павлова, директор за застапување на претпријатието во правниот промет и во надворешно трговскиот промет, без
ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 640/96.
(1528)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2099/
96 на регистарска влошка бр. 1-25-0-04), ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Болницата за нервни и душевни
болести „ВАРДОВЦИ" - Скопје.
Да се брише досегашниот застапник проф. д-р Јордан Јовев директор со неограничено овластување а да се запише: за нов застапник
прим. д-р Панде Видановски директор со неограничени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2099/96. (1736)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр.
14546/95 на регистарска влошка бр. 1-43032-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Здравствената организација-ординација по општа медицина ,,МАДИАРС" ц.о. ул. „Партизански одреди“ бр. 66-6-2/4, Трговски центар Карпош III Скопје.
Се разрешува досегашниот директор Тодоровски Сашо.
Се именува за нов директор Блажевски Сашо.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14546/96. (1737)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 1806/
96 на регистарска влошка бр. 1-6583-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Трговското претпријатие „АЛБА"
д.о.о. експорт-импорт ул. „Мраморец“ бр 86, Скопје.
Се брише: Зоран Василевиќ директор без ограничување, а се запишува Божидар Василевиќ директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1806/96. (1738)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 456/
96 на регистарска влошка бр. 1-10571-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија на големо и мало
„РИО" експорт-импорт д.о о. ул. „Бојмија бр. 4/29, Скопје.
Дејноста се проширува во внатрешен трговски промет со следните
дејности: 110202
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 456/96. (1739)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр
13548/95 на регистарска влошка бр 1-66031-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, транспорт и трговија на големо и мало „ТАКО95" ц.о. увоз-извоз ул. ,Вера Циривири" бр. 5, Куманово.
Претпријатието е основано со одлука за основање од 09.12.1995
год. а основач е: Ангеловски Трајче од Куманово.
Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011319, 011320,
011390, 011721, 011722, 011791, 011792, 011920, 011930, 011941, 011949,
011990, 0120001, 0120002, 012142, 012201, 0120310, 012321, 012322,
012323, 012324, 012421, 012429, 012612, 012613, 012614, 012618, 012621,
012622, 012623, 012910, 012909, 013021, 013021, 013042, 013050, 013099,
013121, 013122, 013200, 013400, 013500, 013100, 050301, 050302, 060501,
060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121,
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131,
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221,
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 07О229, 070230, 070240, 070250,
070260, 080121, 080122, 060130, 080201, 080202, 090121, 90122, 090123,
090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 090140, 090150, 090160, 090201,
090202, 090209, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 110909,
070310, 070320, застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на патници и стоки, малограничен промет со: Албанија, Бугарија, Грција и Р. Србија. Туристички
работи во странство, меѓународна шпедиција.
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во
свое име и за своја сметка.
Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешен и
надворешен трговски промет е Трајче Ангеловски, директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13548/95. (1740)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 1189/
96, на регистарска влошка бр. 1-16667-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар промена на директор Производно трговско услужно претпријатие на големо и мало „ГОДРА“ ДОО увоз-извоз Титов Велес ул
Ленинова бр 32.

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 572/
96, на регистарска влошка бр. 1-66053-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основање на приватно претпријатие за производство, промет
и услуги „БСМ-ПРОМ" д.о.о. увоз-извоз Скопје ул. Црногорорска бр
5-а Скопје Блага Мојсоска од Скопје, ул Карпошево востание 8/1-4.
Основано со одлука 01-96 од 10.1.1996 год. а основач е лицето Блага
Мојсоска од Скопје, ул. Карпошево востание бр. 8/1-4. Седиштето на
фирмата е во Скопје на ул. Црногорска бр. 5-а.
Дејности: 011721, 011941, 011949, 012321, 012421, 012613, 012614,
013073, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121,
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132,
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070224,
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121,
080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090131, 090140, 090150, 090181,
090183, 110109, 110302, 110309, 110903, 110909. Надворешна трговија.
070310 - надворешна трговија со прехранбени произ. 070320 - надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен
транспорт на стоки и патници, посредување во надворешно трговскиот
промет, застапување на странски фирми, меѓународна шпедиција, продажба на странска стока и консигнација и малограничен промет со
Албанија и Бугарија Неограничени овластувања - Целосна одговорност.
Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот
и надворешниот трговски промет е Блага Мојсоска-директор со неограничени овластувања
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 572/96
(1529)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 571/
96, на регистарска влошка бр 1-8979-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар промена на лице овластено за застанување Друштво за трговија на големо и мало извоз-увоз „ГРИНЕКС Д О О Скопје ул.
„Ѓорче Петров“ бр 25 Скопје.
Се брише од уписот лицето Слобода Маџаровска - е.д. директор со
неограничени овластувања се запишува лицето: Маринко Спасев - е.д.
директор со неограничени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 571.
(153)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 13943/
96, на регистарска влошка бр. 1-66079-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основање на мешовито претпријатие и запишување право на
вршење работи на надворешен трговски промет Претпријатие за производство и промет на слатки ,ДОЛЧИНИ" Д.О.О. - Скопје Бул
„Партизански одреди“ бр. 101 Скопје.
Основачи се: Каменидис Георгиос ул. „Папагај" бр 31 - Солун,
Број на пасош: Н 446987, Хаџипроиу Теодора ул „Пласира“ бр 12 Солун, Број на пасош. К 208301; Хаџипроу Ефтерпн ул. „Н. Пластхра"
бр. 12 - Солун. БроЈ на пасош К 329684 и Станчевски Јовица од Скопје
ул. „Никола Парапунов" бр 3-1/87 Рег. бр. на л.к. 1070006, МБ
1202950450083 МВР Скопје
Дејност. 013071, 013072, 013073, 013074, 013099, 013021, 013022,
013030, 013050, 070111, 070112, 070113, 070114, 070211, 070212, 070213.
070214,070219,080121,080122, 080190,070310, - Неограничени овластувања целосна одговорност.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот
промет е Марија Станчевска - в д Директор, со ограничувања.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 13943/96
(1531)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 414/
96, на регистарска влошка бр 1-40213-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар промена на директор Претпријатие за индустриски инженеринг „Стеко“ Д О О Скопје, Градски ѕид, блок 13.
Се брише- Стевановиќ Љубоја директор без ограничување. Се запишува: Киро Стојчевски директор без ораничување
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 414/96
(1532)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 760/96
на регистарска влошка бр 1-3896-0-0-0, запиша во судскиот регистар
проширување на дејност и промена на овластено лице на Претпријатие
во приватна сопственост за внатрешен и надворешен промет на големо
и мало „ИНТЕГРАЛ ПРОМЕТ“ ц.а. Бул. Јане Сандански бр 70-2/14
Се врши проширување на дејност во внатрешен промет со следните
дејности: 011832, 011941,011949,011990, 012421,012429, 013400,013904,
050301, 050302, 060501, 060502, 066503, 060601, 060602, 070114, 070125,
070128, 070129, 070131, 070132, 070150, 070219, 070223, 070227, 070229,
070240, 070260, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090124, 090129,
090140, 090181, 090183, 090209, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309,
110905, 110909, 120311, 120312, 120321, Се брише: Пауноска Љубица
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директор на претпријатието без ограничување, а се запишува: Пануноски Живко директор без ограничување
Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег. бр. 760/96.
(1490)
Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр. 500/96
на регистарска влошка бр. 1-6153-0-0-0, го запиша во судскиот регистар
промена на основач и промена на директор на Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „БОГАТИНОВСКИ 14 д.о. Куманово,
ул. „Бајрам Шабани“ бр. 22.
Лицето Богатиновски Горан истапува хако основач, а лицето Богатиновска Јадранка пристапува како основач. Се брише Богатиновски
Горан - директор на претпријатие со неограничени овластувања.
ОдОкружниот стопански суд Скопје, Срег бр. 500/96.
(1491)
Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр 873/96
на регистарска влошка бр. 2-38613-0-0-0, запиша во судскиот регистар
Промена на лице овластено за застапување на Младинска задруга СИВ
„Солидарност“ ц.о. Титов Велес ул' „Маршал Тито“ бр. 130.
Младинската задруга СИВ „Солидарност“ Титов Велес врши промена на лице овластено за застапување со бришење на е.д. директорот
Ќамилов Зоран и запишување Димовска Марина - директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег. бр. 873/96.
(1492)
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Се брише Марија Петковска, директор без ограничувања, а се
запишува Георги Петковски, директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1182/96.
(1498)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 806/96,
на регистарска влошка бр. 1-52319-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија на големо и
мало и услуги „ Ф А Н Т О М “ д о.о. увоз-извоз Скопје, ул „ФЈОДОР Достоевски" бр 260 б - Скопје.
Се брише Шаревска Олга, директор без ограничувања, а се запишува Лазаревски Тони, директор без ограничување
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр
806/96
(1499)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 559/96
на регистарска влошка бр. 1-4846-0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар
промената на директор на Претпријатието во приватна сопственост за
промет на стоки на големо и мало експорт импорт „МАКОС МАРКЕТИНГ“ ц.о - СкопЈе, ул „Периша Саве лгас“бр. 17 - Скопје
Се брише Костовски Славе, директор без ограничувања, а се запишува Костовска Гордана, директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во СКОПЈС , Срег.бр.
559/96
(1500)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1784/
96, на регистарска влошка бр. 1-53537-0-0-0, Ја запиша во судскиот
регистар промената на директор на Претпријатието за трговија на
големо и мало, производство и услуги ,,АНЕ-КОМЕРЦ" експорт-импорт, ц.о. с Миравци - Гевгелија.
Се брише Карајанов Кирил, директор без ограничувања, а се запиОкружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1777/
шува Кара иванов Ангел, директор без ограничување.
96 на регистарска влошка бр. 1-24029-0-0-0, запиша во судскиот региР д Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 1784/96.
(1501)
стар промена на лице овластено за застапување на Трговското, производно и инженеринг претпријатие „Ефи-Комерц“ ц.о Титов Велес
Окружниот
стопански
суд
во
Скопје,
со
решението
Срег
бр
741/96,
ул „4-ти Јули“ бр. 7 врши промена на лице овластено за застапување со
на регистарска влошка бр 1-3525-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар
бришење на директорот Цветковска Ефка и запишување на Петреска
промената на лице за застапување на Претпријатието за трговија на
Маја директор без ограничување.
големо и мало „ПОЛИКОМ" ц о експорт-импорт Гевгелија, ул. „ЈоОд Окружниот стопански суд Скопје, Срег. бр
1777/96
(1493)
сиф Јосифовски“' бр 98.
Се брише досегашниот застапник Полизоева Јана, директор без
ограничувања, а се запишува нов застапник Полизоев Никола, дирекОкружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 146/96
тор
без ограничување
на регистарска вл описа бр 1-9767-0-0-0, го запиша но судскиот регистар
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.
741/96
(1502)
промена на основач и директор на Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „РЕРАЉ" ц о Скопје, ул „Антон Попов“ бр. 4/43
Окружниот стопански суд во Скопје, СО решението Срег. бр. 1237/
Пристапува основачот Себедин Реџепи, а истапуваат основачите
96, на регистарска влошка бр. 1-18181-0-0-0, Ја запиша во судскиот
Атнан Алим и Неби Алими
регистар
промената на директорот на Услужните трговско претпријаСе брише Атнан Алим, се запишува Себедин Рецепи
тие „БАИНГ ПРОМЕТ“увоз-извоз ц.о Титов Велес, ул. „Невена
Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег. бр. 146/96.
(1494)
Георгиева Дуња“ бр. 9.
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 457/96
Се разрешува и брише ТраЈче Темеловски, директор без огранина регистарска влошка бр. 1-62028-0-0-0, го запиша во судскиот регичување, а се запишува Вера Темелкоска, директор без ограничување.
стар промена на лице за застапување на Претпријатие за производство,
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 123796.
(1478)
трговија и услуги „Техно-Електро" експорт-импорт д о.о. Скопје, ул.
„Чупино Брдо“ бр. 28
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1249/
Се брише досегашниот застапник Петрушевски Миле, директор со
96, на регистарска влошка бр. 1-63865-0-0-0, ја запиша во судскиот
неограничени овластувања, се запишува нов застапник Петрушевска
регистар промената на директорот на „МИЛИНЕЛ" д.о о. претпријаБилјана, директор со неограничени овластувања
тието за туризам и трговија експорт-импорт Скопје, ул. „Беласица“ бб.
Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег бр. 757/96.
(1495)
Од претпријатието истапува Трајанка Наумовска на 10.01.1996 год.,
а пристапува Ленче Попчева на 10 1.1996 год.
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 137/96,
Се брише Трајанка Наумовска, директор без ограничување, а се
на регистарска влошка бр. 1-28748-0-0-0, Ја запиша во судскиот регизапишува Катица Ситновска, директор без ограничување.
стар промената на лице за застапување на Претпријатието за трговија и
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1249/96.
(1479)
услуги „МАК ГРАНДЕКС" увоз-извоз ц.о Куманово, ул. „Октомвриска револуција“ 15/9.
Се брише досегашниот застапник Цветковски Радослав, директор
со неограничени овластувања, а се запишува нов застапник Цветковска
Гордана, директор со неограничени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Скопје; Срег.бр 137/96
(1496)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 10714/
95, на регистарска влошка бр 1-66023-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето на ППС, Претпријатие за производство, преработка и трговија на големо и мало увоз-извоз „АГРОБИОХЕМ - 95"
П.О Гевгелија
Основач на Претпријатието е Крсте Делев.
Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 011832, 012322,
012421, 013121, 110309, 013500, 020201, 090209, 080121, 080129, 080201,
080202, 080190, 060501, 060502, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124,
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140,
070150, 07021, 070211, 070212, 070214, 070219, 07021, 070211, 070212,
070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226,
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 013041, 013042, 020140, 020110,
020121, 050301, 050302, 030003, 090201, 070310, 070320, Малограничен
промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, консигнациони
работи, реекспорт и шпедиција.
Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое
име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства,
потполна одговорност
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое
име и за своја сметка
Застапник во надворешно трговскиот промет е Делев Крсте, директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 10714/95
(1497)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1182/
96, на регистарска влошка бр. 1-16392-0-0-0, ја запиша во судскиот
регистар промената на директор на Претпријатието за производство,
трговија, туризам и услуги „ПЕТ“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул.
Букурешка бр. 35 Скопје.

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 567/96,
на регистарска влошка бр. 1-19603-0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на директорот на Д.О.О „БОНИПРОМ" за производство, промет и услуги, увоз-извоз Скопје, ул. Вони Драшковиќ“ бр. 3.
Се брише Горѓи Захариев, директор со неограничени овластувања,
а се запишува Гордана Захариева, директор со неограничени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 567/96.
(1480)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1171/
96, на регистарска влошка бр. 1-34061-0-0-0, Ја запиша во судскиот
регистар промената на директорот на Претпријатието за производство,
промет и услуги ,ДИЗЕЛ КАМП“ извоз-увоз потполна одговорност
Неготино, с. Тремник.
Да се брише Драги Пецов, директор со неограничување, а се запишува Марика Пецова, директор со ^ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1171/96.
(1481)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3431/
96, на регистарска влошка бр. 1-53065-0-0-0, ја запиша во судскиот
регистар промената на директорот на Трговското услужно и транспортно претпријатие ,,АВА ТРАНС“ д.в.о експорт-импорт с. М Турчане, Гостивар.
Се разрешува Имрли Сулејмани, директор без оданочување, а се
запишува Имрли Сулејмани, в.д. директор без ограничување
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 3431/96 (1482)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр 616/96,
на регистарска влошка бр. 1-63517-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директорот на Претпријатието за производство,
трговија и услуги „БОЛИЛБО" д.о.о експорт-импорт ул „ Д и м о Хаџи
Димов4' бр 68/6 Скопје
Се брише Видан Стоилковски, директор со неограничени овластувања, а се запишува Јовица Тодоровска директор со неограничени
овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр
616/96
(1483)
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1324/
96, на регистарска влошка бр. 1-15904-0-0-0, Ја запиша во судскиот
регистар промената на називот и седиштето и проширување на дејностите на Претпријатието за инженеринг, проектирање, трговија и
услуги Ј А Н - КОМЕРЦ“ д о о експорт-импорт Скопје, ул „Наум
Чакаров“ бр 14-6
Досегашниот назив и седиште на претпријатието се менува и во
иднина ќе гласи Претпријатие за производство, инженеринг, проектирање, трговија и услуги „ЈАН - КОМЕРЦ“ д о.о експорт-импорт
Скопје, ул. „Никола Парапунов" бб
Дејности: 011010, 011093, 011099, 011311, 011312, 011313, 011314,
011315, 011319, 011320,011390, 011232, 012202, 012310, 012321, 012322.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр 1324/96.
(1509)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1074/
96, на регистарска влошка бр. 1-15635-0-0-0, ја запиша во судскиот
регистар промената на овластеното лице на Претпријатието за трговија, услуги и увоз-извоз „ИНИЦИЈАТИВА“ д.о о Скопје, ул „Џумајска" бр. 17-а.
Се брише Трајко Прошев, е.д директор без ограничување, а се
запишува Снежана Каревска, директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 1074/96.
(1510)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр 595/96
на регистарска влошка бр. 1-66061-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги
во земјата и странство „ФЛЕКССОФТ" д о о Скопје, ул „Аврам Писевски“ бр. 63
Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 14 12 1995
г , а основач е Претпријатието за производство, промет и услуги во
земјата и странство „УЛТРА" Д.О.О Скопје, ул. „Аврам Писевски“ бр
63
Дејности. 011722, 011723 , 011724, 011729, 013400, 011749, 070123,
070128, 070223, 070226, 110302, 110309, 110611,-110905, 110909, 070111,
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070124, 070125 , 070126, 070127,
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214,
070219, 070221, 070222, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250,
070260, 110620, 110820, 011920, 011930, 011941, 011949, 011990, 011404,
011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011316, 011319, 011320, 011390,
012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 060502,
060503, 090209, 120312, 013111, 013112, 013113, 013119, 013121, 013122,
посредување во превоз на стоки, 070310, 070320, застапување и промет
со стоки и услуги, посредување во промет со стоки и услуги.
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое
име и за своја сметка, а за обврските во ТОЈ промет одговара со сите
свои средства.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот
трговски промет е Љубомир Христов, директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр
595/96
(1511)

Бр. 10)т-Стр. 301

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1300/
96, на регистарска влошка бр 1-23074-0-0-0, Ја запиша во судскиот
регистар промената на лицето за застапување на Претпријатието за
внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „МИШКО'4 извозувоз ц о Скопје, ул „Нов живот“ бр25
Се брише ФетиЈа Мемети, директор, а се запишува во внатрешниот
и надворешниот промет Башким Мемети, директор
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 1300/96.
(1514)

96 Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр 11
96, на регистарска влошка бр 1-66098-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, услуги и трговија во приватна
сопственост „МЕПОС-ОПЕРАТИВА" Д О О. експорт-импорт Кавадарци, ул. „Шишка“ бб.
Дејности. 011710, 011721, 011724, 011799, 090122, 090129, 090131,
090132., 090139, 060501, 060502, 060503, 070111, 070122, 070113, 070114,
050209, 050301, 110402, 110403, 110-104, 011941. 011949, 011311, 011312,
011313, 011316, 011320, 070121, 070122, 070123, 070124 , 070125, 070126,
070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213,
070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230,
070240, 070250, 070260, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903,
110909, 110109, 110901, 011791, 011810 070310, 070320 и малограничен
промет со Грција, Албанија, Бугарка и СР Југославија, посредување,
застапување, компензациони работи, реекспорт на стоки, меѓународна
шпедиција, меѓународен транспорт вршење комисиони работи, слободни царински продавници - неограничени овластувања во правниот
промет - Во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара
со сите свои средства - Китев Ристо ВД Директор со неограничени
овластувања во застапувањето - Китев Ристо ВД Директор - неговото
овластување во ИТН е неограничено.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11647/96. (1545)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 997/
96, на регистарска влошка бр. 1-53820-0-0-0, ја запиша во судскиот
регистар промената на директор Услужно, трговско претпријатие „БАЈО“ експорт-импорт Скопје п.о. ул. Ангел Винички бр. 11.
Се брише Сузана Костоска, се запишува Благица Нинкиевска
Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег. бр
997/96
(1546)
Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр. 883/
96, на регистарска влошка бр. 1-31607-0-0-0, ја запиша во судскиот
регистар промената на директор Претпријатие за промет и производство „ЕМИН-КОМЕРЦ" Ц.О. екпорт-импорт с. Лешница Кичево
Се брише: Селеија Сејдини - директор со неограничено овластувања.
Се запишува. Емин Емини - директор со неограничени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег. бр. 883/96.
(1547)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 994/
96, на регистарска влошка бр. 1-14799-0-0-0, ја запиша во судскиот
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 3519/
регистар промената на директор на Претпријатието за производство
96, на регистарски влошка бр 1-66143-0-0-0, го запиша во судскиот трговија и услуги „ТАСО“ д.о.о. експорт импорт Куманово ул. Тоде
регистар основањето воприватнана сопственост и запишување на
Думба 68/15
вршење на работи во надворешно-трговскиот промет на ПретпријатиСе брише Днмитријевкќ Александар, се запишува ДимитриЈевиќ
ето за трговија и услуги ЈУСЕЈ" увоз извоз д.о о Скопје, с Сингелиќ
Александра
ул „22" б р . - 8
Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег бр. 994/96 (1548)
Претпријатието е основано со одлука за основање бр 1 од
30 01.1995 г., а основач е СеЈДи Муртезанов од Скопје.
Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр 915/
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123,
96, на регистарска влошка бр 1-39551-0-0-0, ја зашила во судскиот
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150,
регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен И
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224,
надворешен трговски промет на Приватно трговско производно прет070225. 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, откуп,
пријатие „ДВС-КОМЕРЦ" ц о Скопје ул „Христијан Тодоровски купување и пласман на земјоделско-сточарски и др. производи, шумски
Карпош“ бр. 96-б
плодови и производи„ огревно дрво сурови трупци и др., 060501,060502,
Се брише досегашното лице овластено за застапување во внатре060503, 060601, 060602, 080190, 080201, 080202, 110309, 110909; надворешен и надворешен трговски промет Златков Тодор - директор со неошен промет 070310, 070320, застапување на странски фирми, реекграничено овластување, и во иднина се овластува за застапување во
спорт, комисиони и консигнациона продажба, малограничен промет со
внатрешен и надворешен трговски промет „Ѓорѓиевски Стојан - дирекБугарија, Грција,- Албанија и СРЈ
тор со неограничени овластувања
Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 915/96.
(1549)
име и за своја сметка, а за обврските во ТОЈ промет одговара со сите
Окружниот
стопански
суд
во
Скопје,
со
решението
Срег.
бр.
14190/
свои средства.
95, на регистарска влошка 1-62750-0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот
пормената на лице овластено за застапување на Истражувачката статрговски промет е Сејди Муртезани, директор без ограничување
ница „Ѓоновица" д.о о. Гостивар.
Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег бр 3519/96 (1512)
Се брише Драги Темелковски, досегашен директор со неограничено овластување а се запишува Борче Бошковски, директор со неоОкружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 864/96,
граничено овластување за запишување во внатрешен и надворешен
на регистарска влошка бр 1-66107-0-0-0, го запиша во судскиот регитрговски промет.
стар основањето во приватна сопственост и запишување на вршење на
Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег. бр 14190/95'. (1421)
работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за трговија на големо и мало и услужни дејности „ИБО - ИМПЕКС“ експортОкружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 13183/
импорт ц о Гостивар, ул „Браќа Гиновски“ бр 193
95, на регистарска влошка 1-59768-0-0-0, ја запшпа во судскиот регистар
Претпријатието е основано со акт за основање бр 01-01/1 од
промената на седиште, основачи и лице за застапување на Претпријати15 01 1996 год , а основач е Абдулфет Мехмеди од Гостивар
ето за медицински маркетинг „Хигиена“ д.о о. Скопје, Бул „ОктомДејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123,
вриска револуција“ бр 1/11.
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140,
Седиштето на претпријатието се менува и во иднина ќе се води ТЦ
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223,
„Живко Брајковски" 27 - Бутел 1. Скопје.
070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112,
Од Претпријатието истапува основачот СтоЈан Кнафалц од Анка080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110301, 110304, 110309,
ран на 23.11 1995 г
110903, 110909, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070310, 070320
Се брише досегашниот застапник Андреј Ефтимов, вд директор, со
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое
неограничени овластувања, се запишува нов застапник Исени Муса вд
име и за своја сметка, а за обврските во ТОЈ промет одговара со сите
директор со неограничени овластувања
свои средства, целосна одговорност
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13183/95. (1422)
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот
трговски промет е Абдулфет Мехмеди, директор без ограничување.
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 169/
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр
864/96
(1513)
96, на регистарска влошка 1-2854-0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар
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промената на директор на Претпријатието за производство и трговија
на големо и мало извоз-увоз „Теко" п.о. ул. „Црногорска 2" бр. 72,
Скопје
Претпријатието за производство и трговија на големо и мало извозувоз Деко“ п.о. ул. „Црногорска 2" бр. 72 Скопје.
Се брише. Червани Мазхар, директор без ограничување.
Се запишува: Черванн Еркан, директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 169/96.
(1423)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14480/'
95, на регистарска влошка 1-65837-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за шпедиција и транспорт, увозизвоз, „Драгче Комерц“, Д . О . О . Неготино, ул. Д“оце Делчев“ бр. 10.
Основач е Марика Пиштолова од Неготино.
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, 070131, 070132, 070140, 070150, 110302,
110303, 110309, 110909, 080111, 080112, 080121, 080129, 080190, 080201,
080202, 080501, 060502,080503, 070310, 070320.
Посредување и застапување во надоврешна трговија, реекспорт,
мало1раннчен промет со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија,
СР Југославија, меѓународен превоз на стоки во патниот сообраќај,
меѓународен превоз на патници, меѓународна шпедиција
Лице за застапување е Марика Пиштолова, директор на претпријатието без ограничување
Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое
име и за своја сметка, а за обврските со трети лица одговара со сите
свои средства.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 14480/95
(1424)
Окружниотстопанскисуд во Скопје, со решението Срег. бр. 314/96,
на регистарска влошка 1-7154-0-0-0, ја запиша во сдускиот регистар
промената на називот и дејноста (проширување) на Трговското претпријатие „Папацафа" ц.о. Скопје, Бул. „АСНОМ“ бр. 51-1/1.
. Трговското претпријатие „Папацафа" ц.о. Скопје со сед. на Бул.
„АСНОМ“ бр. 54-1/1 врши промена на називот и дејноста.
Фирмата ќе гласи:
Производно трговско претпријатие „Папацафа" ц.о. Скопје, Бул.
„АСНОМ“ бр. 54-1/1
Дејноста се проширува во следните дејности: 011941, 011949,
011527, 011315, 011313
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 314/96
(1425)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 14366/
95, на регистарска влошка бр. 1-63000-0-0-0, ја запиша во судскиот
регистар промената на седиштето на Мешовитото претпријатие за промет и услуга „МБЦ ИНТЕРНЕШЕНАЛ КОМПАНИ КОРП" Д.О.О,
експорт-импорт Скопје, ул. „Прашка“ бр. 10.
Се менува досегашното седиште на ул. „Прашка“ бр 10 и во иднина
ќе гласи на: ул. „Даме Груев“ бр. 16-1/8 Скопје
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 14366/95. (1533)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 925/96,
на регистарска влошка бр. 1-14639-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „ПЕРО ШАРКА“ ц.о. Скопје, ул.
„Атанас Коцарев" бр. 16а.
Се брише Елизабета Трајковска, а се запишува Перо Трајковски,
директор.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 925/96.
(1534)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 754/96,
на регистарска влошка бр 1-11007-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Претпријатието за промет „ЏОРЏО ТРАДЕ" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Н. Паранеов“ бр. 5/11.
Се врши промена на седиштето на претпријатието и новото ќе
гласи. ул. „Козле“ 6-3 бр. 88 влез I кат II стан бр. 6 Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 754/96.
(1535)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр 376/96,
на регистарска влошка бр. 1-3102-0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар
промената на директорот на Претпријатието за производство и промет
на големо и мало „КЛЕВЕР" извоз-увоз ц.о. Скопје, ул. „В уковарска“
бр. 4-1/6
Се брише Никола Јовановски, а се именува Голуба Јовановска,
директор безограничувањее,во внатрешниот и надворешниот промет.
Претпријатието го промени досегашното име: Претпријатие за
промет на големо и мало „КЛЕВЕР" извоз-увоз ц.о. го промени во:
Претпријатие за производство и промет на големо и мало „КЛЕВЕР"
извоз-увоз ц.о. Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 376/96.
(1536)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 582/96,
на регистарска влошка бр. 1-66054-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување во надворешно
трговското работење на Претпријатието за производство, промет и
услуги „АУТО РОЛЕР" д.о.о. увоз-извоз Скрпје, ул. „Вуковарска" бр.
29.
Претпријатието е основано со одлука од 01.01.1996 г., а основач е
Весна Здравевска од Скопје.
Дејности- 011527, 011799, 011949, 012321, 012429, 012830, 012901,
013072, 013099, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112,
070113, 070114 , 070121, 070122, 070123, 070124 , 070127 , 070128, 070129,
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070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213 , 070219, 070221,
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250,
070260, 080190, 080202, 090121, 090123, 110303, 110309, 110909; надворешен промет. 070310,070320, застапување и посредување во прометот со
стоки и услуги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со
Србија, Грција, Бугарија и Албанија.
Неограничени овластувања, целосна одговорност.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот
трговски промет е Весна Здравковска, директор без ограничувана.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 582/96.
(1537)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2076/
96, на регистарска влошка бр. 1-34663-0-0-0, ја запиша во судскиот
регистар промената на директор на Производното трговско услужно
претпријатие „СЕРТА" ц.о. увоз-извоз, ул. „Коце Металец“ бр. 7/2-3
Скопје.
Се брише Спасе Ѓорѓиев, директор без ограничување, а се запишува Славица Ѓорѓиева, директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 2076/96.
(1538)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14229/
95 на регистарска влошка бр. 1-64043-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатие за промет и
услуги „БАГДАД 95" Д.О.О, експорт-импорт Скопје, ул. „Н. Парапунов" бб.
Се брише досегашниот застапник Лулзим Хоџа - директор со неограничено овластување, се запишува нов застапник Мохд Хаија Ел Абу
- директор со неограничени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14229/95. (1521)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 519/96
на регистарска влошка бр. 1-31200-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промена на лице на Претпријатие за производство, трговија на
големо и мало „ОКИ-КОМПАНИ" ц.о. експорт импорт Скопје ул
Брсјачка Буна бр. 95.'
Се брише Турќан Јашар, директор, а се запишува во внатрешен и
надворешен промет Наза Јашар, директор.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 519/96.
(1522)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1796/
95 на регистарска влошка бр. 1-52863-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар промена на директор на Трговско претпријатие на големо и
мало „БЕЛЕ-ПРОМЕТ“ д.о. експорт-импорт Кичево.
Се брише Јелица Богеска директор без ограничување, а се запишува Снежана богеска, директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1796/95.
(1523)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1046/
96 на регистарска влошка бр. 1-4475-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промена на директор на Претпријатие за промет на големо и мало
„ВЕДОПРОМ" д.о.о. експорт-импорт Кичево ул. Маршал Тито бр.
130.
Се брише: Ристеска Соња - директор без ограничување, а се запишува Ристески Милан - директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1046/96.
(1524)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 981/96
на регистарска влошка бр. 1-40436-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширување на дејност на Прометно производно и услужно претпријатие „ДРАЛЕ КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз извоз Скопје ул. Руди Чајавец
бр. 8/49 Скопје.
Претпријатието во надворешен промет се проширува со: - комисиони работи, - туристички работи и изведување на инвестициони работи
во странство - меѓународна шпедиција - застапување на странски
фирми во Р. Македонија - ускладиштување на стоки - малограничен
промет со Р СрбиЈа
Претпријатието во внатрешен промет се проширува со. 070212,
012810, 012830, 013010, 013021, 013022, 013030, 013042, 013121, 090150,
090160, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110903, 110905
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 981/96.
(1525)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 990/
96, на регистарска влошка бр. 1-46272-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар проширување на дејност на Претпријатие за производство,
промет и услуги, експорт-импорт, „САСТ" п.о. ул. „Петар Манџуков"
бр. 91-6 Скопје.
Проширување на дејноста на претпријатието во внатрешен промет.
Дејности: 050100, 050201, 050209, 050030, 050301, 050302, 110404,
110402, 110403.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 990/96.
(1526)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 752/96,
на регистарска влошка бр. 1-57787-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директорот на Претпријатието за трговија и услуги
„ТДБ - ПРОМЕТ“ д,о.о, увоз-извоз с. Проевце, Куманово.
Се брише Бранко Станковски, а се запишува Тони Станковски,
директор.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 752/96.
(1472)
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1351/
96, на регистарска влошка бр. 1-37281-0-0-0, Ја запиша во судскиот
регистар промената на директорот на Претпријатието за трговија на
големо и мало производство, услуги „ЗИС - ПРОМЕТ4 д.о.о. експортимпорт Скопје, бул „Крсте Мисирков44 бр 15/20.
Се менува лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет: се брише Зоран Вичентиќ, директор без
ограничување, а се запишува Гордана Андреска, директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Срег бр. 1351/96.
(1473)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр 1478/
96, на регистарска влошка бр. 1-50951-0-0-0, Ја запиша во судскиот
регистар промената на директорот на Претпријатието за промет и
услуги „ВЕРНОСТ4 експорт-импорт д.о о. СкопЈе, ул „Шарпланинска“ бр 63
Се менува лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет, се брише Бранко Стојановски, директор без ограничување, а се запишува Зоран Лековски, директор без ограничување
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1478/96
(1474)
Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег.бр. 1388/
96, на регистарска влошка бр. 1-61304-0-0-0, ја запиша во судскиот
регистар промената на директорот на Претпријатието за производство,
промет и услуги „СЕМОС УСЛУГИ“ д о о. експорт-импорт Скопје, ул
„Кузман Јосифовски Питу4“ бр. 26/2-3.
Од претпријатието истапува Снежана Гајиќ од Скопје на ден
15 1.1996 год
Се брише Ѓорѓе Смилевски, директор без ограничување, а се запишува Златка Мидевска, директор без ограничување
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1388/96.
(1475)
Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег. бр. 14304/
95, на регистарска влошка бр. 2-66142-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето на Земјоделската задруга „МЛАДОСТ - 59" ц.о.
с Теарце, Тетово
Задругата е основана со акт за основање од 01-01 од 19 12.1995 год ,
а основачи се Божин Брешковски, Александар Наневски, Здравко
Серафимовски, Мирко Крстевски, Бррис Ѓорѓиевски и Мирко Илиевски од с Теарце, Тетово
Дејности 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013050,
013111, 013115, 013119, 013200, 013500, 020110, 020121, 020140, 020201,
020202, 030003, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114,
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126 , 070127 , 070128, 070129,
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212 , 070213, 070214, 070219,
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240,
070250, 070260, 080111, 080112, 080121, 080122, 080129, 080190, 110301,
110309, 110909
Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и
за СВОЈ а сметка, а за обврските во ТОЈ промет одговара целосно
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот
трговски промет е Александар Недевски, в.д. директор без ограничување
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 14304/95.
(1476)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр 1114/
96, на регистарска влошка бр 1-14503-0-0-0, ја запиша во судскиот
регистар примената на директорот на Производното, трговско претпријатие во приватна сопственост „ Н - Б СПОРТ - КОМЕРЦ“ ц о
Кавадарци, ул „Иво Андриќ44 бр 4
Се брише Благој Димитров, директор без ограничување, а се запишува Трајче Ристовски, директор без ограничување
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр
1114/96
(1477)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
Ст. бр. 754/95 од 8.XI.1995 година е отворена стечајна постапка над
должникот ППТУ „БИК ТРЕЈД“ од Скопје, ул. „Модест Мусоргски“
бр. 9.
За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при ОВОЈ суд.
За стечаен управник е одреден Крстевски Томислав, ул. „Мечкин
Камен44 бб, СкопЈе, телефон 312-842.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази Се задолжуваат должниците да ги намират долговите
према стечајниот должник, без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
27.III.1996 година во 8,30 часот, соба броЈ 53-а при ОВОЈ суд
Од Окружниотстопанскисуд во Скопје.
(359)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
Ст. бр. 1359/95 од 18.XII. 1995 година е отворена стечајна постапка над
должникот ПУТУ „Цекере44 од Кичево, ул. „И Октомври44 бр. 31.
За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при ОВОЈ суд.
За стечаен управник е одреден Миле Силјановски од Кичево, вработен во УП за стопанисување со станбен и деловен простор, Кичево.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со доказ. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите
према стечајниот должник, без одлагање
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
1.IV.1996 година во 9,50 часот, соба број 83 при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(360)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
Ст. бр. 1540/93 од 28.11.1994 година, е отворена стечајна постапка над
должникот Претпријатие „Сими-Пром44 од Скопје, ул. „Скупи“ бр. 20.
За стечаен судија е одреден Љубомир Крстевски, судија при овој
суд.
За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, ул.
„Јане Сандански“ бр. 109/3-34, телефон 418-628.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите
према стечајниот должник, без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
26.Ш.1996 година во 9 часот, соба број 154 при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(361)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
Ст. бр. 1246/95 од 12.11.19% година е отворена стечајна постапка над
должникот Претпријатие „ТАЈМ СМ44 од Скопје, ул. „Римхини44 бр. 5-

б.

За стечаен судија е одредена Катица Готева, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, бул.
„Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите
према стечајниот должник, без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
27.III.1996 година во 9,10 часот, соба број 154 при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(362)
Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 897/94 од
14.11.1996 година, отвори стечајна постапка над должникот ТП „Центро Траде" - Прилеп, но не ја спроведе и ја заклучи.
Од Окружниот стопански суд во Битола.
(363)
Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1237/95
од 22.1.1996 година над ПП „Еуротемпт“ - Прилеп, отвори стечајна
постапка но не Ја спроведе и ја заклучи.
Од Окружниот стопански суд во Битола
(364)
Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст бр. 1225/95
од 22 1.1996 година над ТПП „Катина“ - с. Лескоец, Охрид, отвори
стечајна постапка но не Ја спроведе и ја заклучи.
Од Окружниот стопански суд во Бетула
(365)
Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст„ бр. 1231/95
од 22.1.1996 година над ПП „Валданос“ - Прилеп, отвори стечајна
постапка но не ја спроведе и ја заклучи.
Од Окружниот стопански суд во Битола
(366)
Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр 1204/95
од 22 1.1996 година над ПП „Ферол Хорс“ - Битола, отвори стечајна
постапка но не ја спроведе и ја заклучи.
Од Окружниот стопански суд во Битола.
(367)
Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр 1117/95
од 14.11.1996 година над „Кола Комерц Компани44, отвори стечајна
постапка но не ја спроведе и ја заклучи.
Од Окружниот стопански суд во Битола
(368)
Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1234/95
од 22.1.1996 година над ДОО „С.А.Т.-Контакт44 - Прилеп, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.
(369)
Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1228/95
од 23.1.1996 година над ПП „Дик Пром“ - Прилеп, отвори стечајна
постапка но не Ја спроведе и ја заклучи.
Од Окружниот стопански суд во Битола.
(370)
Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст бр. 768/94 од
14 11.1996 година над должникот ДОО „Центроградба" - Прилеп,
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и Ја заклучи.
(371)
Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека со Решението Ст. бр. 377/95 од 14.11.1996 година е отворена стечајна постапка над ДОО „Неметали44 - Штип.
За стечаен управник е поставен Глигор Ивановски, дипломиран
економист од Штип.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
побарувањата во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“, со пријава и докази во два примероци и

Стр. 304 - Бр. 10

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

28 февруари 1996

вирманска уплатница за платена судска такса од 600,00 денари на жиро
сметка 41400-840-028-3338 - Републички буџет.
За испитување на побарувањата се закажува рочишта на 4.IV. 1996
година во 10 часот, во просториите на судот.
Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите долгови на ДОО ,,Неметали“ - Штип.
ОВОЈ оглас е истакнат на судската табла на 14.II.1996 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип.
(378)

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите
према стечајниот должник, без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
ден 29.Ш.19% година во И,ЗО часот во соба број 154 при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(392)

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст. бр. 860/94
од 24.III.1995 година за должникот ПП „Пелвес" од с. Ново СелоОхрид, Сг. бр. 1085/94 од 27.Ш.1995 година за должникот ПП „2-ри
Јануари“ од Прилеп и Ст. бр. 1088/94 од 20.ГУ.1995 година за ПП
„Ходеј“ од Прилеп, отворените стечајни постапки се заклучени, а со
решенија Л.бр. 31/95 од 31.111.1995 година, за ЛП „Сода сил" - Битола,
Л.бр. 34/95 за ПП „Доган" од Струга од 29.Ш.1995 година, Л.бр. 37/95
од 31.111.1995 година за ЛП „Типи инг пласт“ од Струга, Л.бр. 43/95 од
17.IV.1995 година за ПП „Дантекс" од Прилеп, Л.бр. 46/95 од
04.IV.1995 година за ПП „Рима Комерц“ од Струга, Л. бр. 52/95 од
26.IV.1995 година за ПП „Кики експорт“ - Прилеп, Л. бр. 49/95 од
26.IV.1995 година за „Мак бул“ - Битола и Л. бр. 115/94 од 10.IV.1995
година за ДОО „Агротехника“ - Битола отворените ликвидациони
постапки се заклучени.
Од Окружниот стопански суд во Битола.
(389)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
Ст. бр. 852/95 од 20.Ш.1996 година, е отворена стечајна постапка над
должникот ППУП „Борич“ ДОО од Скопје, ул. „Христо Чернопеев"
бр. 13, жиро сметка бр. 40100-601-66477.
За стечаен судија е одредена Даница Младеновска, судија при овој
суд.
За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, бул.
„Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите
према стечајниот должник, без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
30 Ш 19% година, во 8,25 часот, соба број 53-а при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(300)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
Ст. бр. 1950/95 од 05.П.1996 година е отворена стечајна постапка над
должникот Ш И „Кас Компани“ од Скопје, с. Кадино.
За стечаен судија е одредена Готева Катица, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Србољуб Глигоров од Скопје, ул.
„Париска“ бр. 82, телефон 252-353.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите
према стечајниот должник, без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
03.IV. 19%годинаво 8,05 часот, соба броЈ 83 при ОВОЈ суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(380)
Окружниот стпански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.
бр. 74/95 од 19.11.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ОП „БОР“ од Скоцје, ул. „Ф. Достоевски" бб.
За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, суди Ја при ОВОЈ суд
За стечаен управник е одреден Лазо Андев од Скопје, ул. „Козара“
бр. 18-а, телефон 228-405.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите
према стечајниот должник, без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
ден 01 .IV. 19%годинаво 10,30 часот, соба број 83 при ОВОЈ суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(381)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението
Ст бр 1528/95 од 18.1.1996 година е отворена стечајна постапка над
должникот УТИ „Еуромак" увоз-извоз од Скопје, ул „Васко Карангелески“ бр 38/31
За стечаен судија е одреден Љупчо Хаџиманов, судија при ОВОЈ суд
За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од Скопје, ул.
„АВНОЈ“ бр
68/IV
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази Се задолжуваат должниците да ги намират долговите
према стечајниот должник, без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
21.III.1995 година во 11,10 часот, соба број 60 при ОВОЈ суд
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(390)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението
Ст. бр. 1734/95 од 16,1.1996 година е отворена стечајна постапка над
должникот - Претпријатие „МАКСИМА“ увоз-извоз од Скопје, ул
„Стефан Филиповиќ" бр 2-V-2
За стечаен судија е одреден Љупчо Хаџидимов, судија при ОВОЈ суд
За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од Скопје, ул
„АВНОЈ“ бр.68/IV
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази Се задолжуваат должниците да ги намират долговите
према стечајниот должник, без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
21III 1996 година во 11,20 часот во соба број 60 при ОВОЈ суд.
Од Окружниот стопански суд во СкопЈе.
(391)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
Ст. бр 620/95 од 25.X 1995 година е отворена стечајна постапка над
должникот Градежно трговска задруга „Солитер" од Скопје, ул.
„Босна и Херцеговина“ барака 3.
За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при ОВОЈ суд
За стечаен управник е одреден Јосиф Костовски од Скопје, бул.
„АВНОЈ“ бр. 80/1-9, телефон 418-7612

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека со решението Ст. бр. 661/95 од 27.ХП.1995 година, е отворена
стечајна постапка на ПТП „МНТ“ - Струмица.
За стечаен управник е поставен Владо Михајловиќ, дипломиран
економист од Струмица.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
побарувањата во рок од 30 дена сметано по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“ со пријава во два примероци со докази и
вирманска уплатница за платена судска такса од 600,00 денари на жиро
сметка број 41400-840-028-3338 - Републички буџет - Скопје. Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите долгови.
Рочиште за испитување на побарувањата се закажува на 19.III.1996
година во 10 часот во просториите на судот.
Овој оглас е истакнат на судската табла на 27 XII 1995 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип.
(301)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
Ст. бр. 849/95 од 17.1.1996 година, е отворена стечајна постапка над
должникот ПТ „НЕС ВИК“ од Скопје, ул. „Скоевска“ бр. 5-1-а, населба Радишани.
За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, ул.
„Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите
према стечајниот должник, без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
ден 11.III.1996 година, во 8,40 часот во соба број 53-а при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(312)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
Ст. бр. 776/95 од 10.1.19% година, е отворена стечајна постапка над
должникот ПТ „МакполоГ" од Скопје, ул. „Железничка“ бр. 35.
За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.
За стечаен управник е одредена Мирјана Димитровска од Скопје,
ул. „Вангел Тодоровска бр. 5/8, телефон 416-951.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите
према стечајниот должник, без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
28.III. 1996 година, во 8,30 часот во соба број 53-а при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(313)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
Ст. бр. 1607/95 од 16.1.1996 година, е отворена стечајна постапка над
должникот Претпријатие „Гранд Скони" од Скопје, ул. „Србија“ бб.
За стечаен судија е одредена Мируша Еленоска, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Радослав Копровски од Скопје, ул.
„АСНОМ“ бр. 8/3-36.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите
према стечајниот должник, без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
14.III 1996 година, во 11,10 часот во соба број 60 при ОВОЈ суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(321)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
Ст. бр. 1619/95 од 17.1.1996 година е отворена стечајна постапка над
должникот ТГП „ИР ИНВЕСТ" од Кичево, ул. „Влашки пат“ бр. 6.
За стечаен судија е одредена Катица Гошева, судија,при овој суд.
За стечаен управник е одреден Ратко Петревски од Кичево, ул..
„Мара Угринова", телефон 33-843.
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Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите
према стечајниот должник, без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
ден 16.III.1996 година, во 9,30 часот во соба броЈ 83 при ОВОЈ суд.
Од Окружниот стопански суд во СкопЈе
(322)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
Ст бр 1527/95 од 18 1.1995 година е отворена стечајна постапка над
должникот Претпријатие ,Дрводекор-Ентериер" од СкопЈе, ул. „Пат
за Батинци“ бб.
За стечаен судија е одредена Лилјана Савовска, судија при ОВОЈ суд
За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од Скопје, бул
„АВНОЈ“ бр 68/IV
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите
према стечајниот должник, без одлагање
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
14III 1996 година, во 11,00 часот, во соба броЈ 60 при ОВОЈ суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје
(323)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
Ст бр. 561/95 од 6.II1.1996 година, заклучена е стечајна постапка над
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ИВА“ увозизвоз, ц. о. - Скопје на претпријатијата при ОВОЈ суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(324)
Со решението Ст.бр. 161/95 од 13.П.1996 година, на Окружниот
стопански суд во Битола за стечаен управител е определен Перо Плушковски од с. Вевчани, а разрешен е стечајниот управител Драган Михајловски.
Од Окружниот стопански суд во Битола.
(339)
Со решението Ст.бр. 1073/94 од 13.II.1996 година, на Окружниот
стопански суд во Битола, констатирано е дека Претпријатието за финансиска и сопственичка трансформација на должникот АД „Промет“ Битола е прифатена, и стечајниот совет на Окружниот стопански суд
во Битола истата ја одобри.
Од Окружниот стопански суд во Битола.
(340)
Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 49/96 од
20.П.1996година, отвори стечајна постапка над ОП „Пелагонија Транспорт“ - Прилеп, почнувајќи од 21.11.1996 година и за стечаен судија го
определи судијата Коста Споа, а за стечаен управник Николчо Велески, Економист од Прилеп.
Со оглас објавен на огласната табла на судот на 21.П. 1996година ги
повикува доверителите да ги пријават своите побарувања со пријава и
поднесок во два примероци со докази и вирманска уплата за такса од
600,00 денари на жиро сметка 40300-840-002-3338 во рок од 30 дена од
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ за отворањето на
стечајната постапка кои ќе се испитаат на 08.1 V.1996година во 11 часот
во овој суд, а должниците неодложно да ги измират своите долгови.
Од Окружниот стопански суд во Битола.
(385)
Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр.979/94 од
19.П. 1996година ја запре стечајната постапка над АД „Живинопром". Охрид.
Од Окружниот стопански суд во Битола.
(386)
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението
Сг. бр. 1949/95 од 05.II.1996 година, е отворена стечајна постапка над
должниот ПТ ИМП „КОМЕРЦ“ од СКОПЈЕ ул. „Пржино“ бр. 10.
За стечаен судија е одредена Катица Готева судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Петров Ефтим од Скопје, ул. „Јане
Сандански“ бр. 50-3/4, телефон 417-130.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите
према стечајниот должник, без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
03.IV 1996 година во 8,00 часот, соба број 83 при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(356)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението
Ст. бр. 1867/95 од 15.1 1996 година е отворена стечајна постапка над
должникот ПТ „Кортекс Комерц“ од Скопје, ул. „Алија Авдовиќ“ бр.
6
За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Србољуб Глигоров од Скопје, ул.
„Париска“ бр. 82, телефон 252-353.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуват должниците да ги намират долговите
према стечајниот должник, без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
26.III 1996 година во 8,50 часот, соба број 83, при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(357)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението
Ст. бр. 752/95 од 08.Х1.1995 е отворена стечајна постапка над должникот ПТ „ДИО-КОМЕРЦ" од Скопје, ул. Јајце“ бр. 90.
За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при ОВОЈ суд.
За стечаен упрвник е одреден Томислав Крстевски од Скопје, ул.
„Мечкин Камен“ - Ѓорче Петров , телефон 312-842.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријави до два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите
према стечајниот должник, без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
27.III.1996 година во 8,10 часот соба број 53-а при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(358)

ЛИКВИДАЦИИ
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението
Л,бр. 114/96, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Итали шоп“ Д.О.О, експорт-импорт за промет на големо и мало,
Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 131.
За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувана во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 610/94 од
19. П.1996 година ја запре стечајната постапка над АД „Партизан“ Прилеп.
Од Окружниот стопански суд во Битола.
(387)

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 15.III.1996 година во 8,00
часот во соба број 154 на овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(343)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст.бр. 1108/95
14.П.1996 година, отвори стечајна постапка над АД „Македонија Плод“
- Ресен, почнувајќи од 19.П.1996 година и за стечаен судија го определи
судијата Коста Споа, а за стечаен управник Тодор Јанчевски, дипломиран економист од Ресен.
Со оглас објавен на огласната табла на судот на 19.II.1996 година ги
повикува доверителите да ги пријават своите побарувања со пријава и
поднесок во два примероци со докази и вирманска уплата за такса од
600,00 денари на жиро сметка 40300-840-002-3338 во рок од 30 дена од
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ за отворањето на
стечајната постапка кои ќе се испитаат на 08.1 V.1996година во 10 часот
во овој суд, а должниците неодложно да ги измират своите долгови.
Од Окружниот стопански суд во Битола.
(388)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 107/96 од
8.П.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација
над Претпријатието во приватна сопственост за трговски и непрехранбени производи „Алек" Ц.О. - Скопје, ул. „Петар Деллн" бр. 2/4-5 и
жиро сметка 40100-601-67474.
За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од
Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/IV, телефон 417-488.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Со решението Ст. бр. 161/95 од 13.II 1996 година, на Окружниот
стопански суд во Битола за стечаен управител е определен Перо Плушковски од с. Вевчани, а разрешен е стечајниот управител Драган Михајловски.
Од Окружниот стопански суд во Битола.
(339)
Со решението Ст. бр. 1073/94 од13.III.1996година, на Окружниот
стопански суд во Битола, констатирано е дека Претпријатието за финансиска и сопственичка трансформација на должникот АД „Промет“ Битола е прифатена, и стечајниот совет на Окружниот стопански суд
во Битола истата ја одобри.
Од Окружниот стопански суд во Битола.
(340)

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 19.III.1996 година во
10,50 часот во соба број 60 на овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(344)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението
Л.бр. 137/96, од 16 П. 1990 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија и услуги „Пловак" д.о.о. експорт
импорт од Скопје, ул. „Мегленска" бр. 3, со жиро сметка
40100-601-341403.
За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од
СкопЈе, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
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пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 22.Ш 1996 година во 9,00
часот во соба број 60 на овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(345)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
Л.бр. 288/95 од 13.П 1996 година е заклучена ликвидациона постапка
над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „Дени“ од Скопје ул. „ЈурИЈ Гагарин" бр. 28/4-2.
По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(346)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението
Л.бр. 124/96, од 13.П.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското производно претпријатие „Шипад-Граѓа" од
Скопје, ул. „Н. Фронт“ бр. 2, со жиро сметка 40100-601-66274.
За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од
Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 20.Ш.1996 година во 9,00
часот во соба број 60 на овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(347)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
Л.бр. 134/96 од 14.II.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Производното услужно претпријатие „Унимарк" д.о.о. експорт импорт од Скопје, ул. „474" -бр. П , со жиро сметка
40100-601-240454.
За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од
Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето
на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на
овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират своите обврски на ликвидациониот должник без
одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник за 20.III.1996 година во 9
часот, во соба број 83 на овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(348)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
Л.бр. 125/96 од 13.III. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „СитиКомерц“ од Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 5, со жиро сметка 40100601-79921.
За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од
Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавуваното на
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 20.III.1996 година во 9
часот, во соба број 60 на овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(349)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
Л.бр.127/96 од 14.II. 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и услуги „Лик-Компани" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. „Х.Т.Карпош" бр. 22, со жиро
сметка 40100-601-336763.
За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од
Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд
со пријава во долгови на ликвидациониот должник без одлагање.
Се закажува ролиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 20.III.1996 година во 9
часот, во соба број 83 на овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(350)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението
Л .бр.126/96 од 14. II.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и услуги „АНДРА"
увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. „Методија Патчев“ бр. 7, со жиро
сметка 40100-603-19644.
За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од
Скопје ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците
на ликвидациониот должник без одлагање да ги намират долговите.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 20.III. 1996 година во 9
часот, во соба број 83 при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(351)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението
Л.бр.392/95 од 16.II. 1996 година заклучена е ликвидацијата над должникот Трговско претпријатие ДОО експорт-импорт „ЏОЏО" - Скопје.
По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(352)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението IV Л.бр. 139/96
од 19.11.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија на големо и мало
извоз-увоз „Мак-Унион" ц.о. - Куманово, ул. „Михајло Пупин" бр. 75.
За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ
суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 29.II1.1996 година во 8,30
часот во соба број 53-а во овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(353)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ш Л.бр. 138/96
од 19.II.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало „Мебел“ д.о.о.
увоз-извоз Скопје, ул.„Македонска“ бр. 22.
За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 29.III.1996 година во 8,30
часот, во соба број 154 во овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(354)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 140/96 од
19.II.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и услуги „Метро“ доо
- Куманово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 30/2-6.
За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги
намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 29.III.1996 година во 8,30
часот, во соба број 60 во овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(355)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението на
овој суд Л.бр. 407/95 од 14.II.1996 година, е заклучена постапката за
редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало
и туристичко посредување „Омнимак" ц.о. - Скопје со седиште на ул.
„Огњан Прица“ бр. 12, и жиро сметка бр. 40100-601-29247.
По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(317)
Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 445/95 од
5.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација
над ПЛУГ „Три браќа“ - с. Пирок, Тетово и број на жиро сметка 4150601-3413.
За ликвидационен управник се определува Перо Јовановски од Тетово, ул. „Димо Гавроски - Кара“ бр. 26, телефон 23-370.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 6.III.1996 година, во 11,00
часот во соба број 60 во овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(318)
Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр. 81/96 од
6.II.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација
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над Претпријатието за производство, промет и услуги во прометот
„Формер" ДОО експорт-импорт - Скопје, ул. „Илија Димовски“ бр. 56
и број на-жиро сметка 4100-601-269758.
За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од
Скопје, ул „АВНОЈ“ бр 68/IV телефон 417-488.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 14.III.1996година, во
11,30 часот во соба број 60 во ОВОЈ суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(319)
Окружниот стопански суд во Скопје, отвори постапка за редовна
ликвидација над Приватното претпријатие за внатрешна и надворешна
трговија, посредништво, градежништво, услуга и инжињеринг „Малина Комерц“ нас. Сингели^, ул. „16" бр. 1, со решението III Л.бр. 129/
96
За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од
Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр 116, телефон 260-694.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ
суд со пријави во два примероци со докази Се задолжуваат должниците
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 25 III 1996 година, во 8,30
часот во соба број 154 во ОВОЈ суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(332)
Окружниот стопански суд во Скопје со решението Ш Л бр. 130/96
од 15III.1996година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало „Стела ТреЈД 93"
увоз-извоз д о о. - Скопје, ул. „Жегљане" бр. 26-а.
За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од
Скопје ул „Ордан Чопела“ бр 116, телефон 260-694
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ
суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 25 III.1996година, во 8,40
часот во соба брОЈ 154 во ОВОЈ суд
Од Окружниот стопански суд во СкопЈе.
(333)
Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр 132/96 од
15 II 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, услуги и промет на големо и
мало „Вандан" ц о експорт-импорт, ул „Ван Гог“ бр 2-а, Скопје
За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од
Скопје, ул „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694
Се повикуваат доверител иге На ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 25 III. 1996 година, во 8,30
часот во соба броЈ 60 во ОВОЈ суд
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(334)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението
Л.бр. 96/96 од 08 II 19% година е отворена ликвидациона постапка над
должникот Претпријатие за промет на големо и мало „Детска мода“ Скопје, ул. „Трифун ХаџиЈанев" бр 5/21.
За лик вида ционен управник е одреден Владо Стефановски од
Скопје, ул Јуриј Гагарин" бр 37, телефон 227-300
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во „Службен весник на РМ“ До ликвидациониот совет на ОВОЈ
суд со пријави во два примероци со докази Се задолжуваат должниците
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 19 III.1996 година, во
10,50 часот во соба број 60 во ОВОЈ суд
Од Окружниот стопански суд во Скопје
(338)
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огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ
буд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците
да ги измират дол р.жите према ликвидациониот должник без одлагање
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 19.III 1996 година, во
11,30 часот во соба број 60 во ОВОЈ суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје
(320)
Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л.бр 133/96 од
13.П 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над ПТ „Колеџ - Текстил“ ДОО Експорт Импорт - Скопје, со
седиште на ул „Алија Авдовиќ“ бр 6 и со жиро сметка 40110-601296282
За ликвидационен управник е определен Драган Величковски од
Скопје, ул „Крсте Мисирков“ бр 9 телефон 234-487
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој
суд со приjава во два примероци со докази Се задолжуваат должниците
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 21 III 19% година, во 9
часот во соба број 53-а во ОВОЈ суд
Од Окружниот стопански суд во Скопје
(328)
Окружниот стопански суд во СкопЈе со решението Л бр 106/96од
15.II 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над „Макоцвет" - Претпријатие во приватна сопственост за трговија на големо и мало увоз извоз д о о. - СкопЈе, ул „Филип Филиповиќ" бр. 38
За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од
Скопје, ул „Ордан Чопела“
116, телефон 260-694
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ
суд со пријава во два примероци со докази Се задолжуваат должниците
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 25 III 1996 година, во 9,00
часот во соба броЈ 60 во ОВОЈ суд
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(329)
Окружниот стопански суд во СкопЈе со решението Л бр. IV 131/96
од 15 II 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија и транспорт „Фисник" експорт
импорт, с Грушино, Скопје
За л и к в и д а ц и о н е н управник се определува Младен Божиновски од
Скопје, ул „Ордан Чопела“ бр 116, телефон 260-694.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ
суд со пријава во два примероци со докази Се задолжуваат должниците
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 25 III 1996 година, во 8,30
часот во соба броЈ 53-а во ОВОЈ суд
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
(330)
Окружниот стопански суд во Скопје со решението IV Л бр 117/96
од 13. II 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет и посредување „Топана" експорт
импорт II О - Скопје, ул „Џон Кенеди“ бр, 18.
За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од
Скопје, ул „Ордан Чопела“ бр 116, телефон 260-694.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ
суд со пријава во два примероци со докази Се задолжуваат должниците
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на 25.III 1996 година, во 8,30
часот во соба број 53-а во ОВОЈ суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје,
(331)
Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр 132/95
над ПП „Мечанс" - Битола отвори ликвидациона постапка но не Ја
спроведе и ја заклучи.
Од Окружниот стопански суд во Битола
(372)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ бр 20/96 од
24 I 1996 година над ПП „Интел“ - Битола, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и Ја заклучи
Од Окружниот стопански суд во Битола
(341)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр 32/96 од
07.II.1996 година над ПП „АГРОСНАБДИТЕЛ “ - Битола, отвори ликвидациона постапка но не Ја спроведе и ја заклучи.
Од Окружниот стопански суд во Битола.
(373)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л бр 121/96 од
9 II 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација
над Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ЛМиКОМЕРЦ" ЦО - Скопје, ул „Франц Лист“ бр 10, броЈ на жиро
сметка 40100-601-98273
За ликвидационо^ управник се определува Стојан Ќоќоровски од
С копје, ул „РокомиЈа" бр 35, телефон 612-360
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр. 29/96 од
31 I.1996 година над ПП „Симпер Импекс“ - Битола, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.
Од Окружниот стопански суд во Битола
(374)
Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр. 23/96 од
30.1.1996 година над ПП „Ливада“ - Битола, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и Ја заклучи.
Од Окружниот стопански суд во Битола
(375)
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Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр. 17/96 од
19.I.1996 година над ПП „Aинко“ - Битола, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и Ја заклучи.
Од Окружниот стопански суд во Битола.
(376)
Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ.бр. 26/96 од
01.II.1996година над ПП „Кафе Скара“ - Битола, отвори ликвидациона
постапка но не Ја спроведе и ја заклучи.
Од Окружниот стопански суд во Битола
(377)
Окружниот стопански суд во Скопје со Решението Л.бр. 415/95 од
20.XII. 1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие „Динопром" Ц.О. експорт-импорт Скопје, ул. „Цветан Димов“ бб и брОЈ на жиро сметка 40100-601-56094
За ликвидационен управник се определува Петрески Мирко од
Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/IV;, телефон 417-483
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ
суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на ден 06 Ш.19% година во
10,50 часот во соба броЈ 60 во ОВОЈ суд.
Од Окружниот стопански суд во Битола
(382)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.
бр 141/96, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието
за производство, промет и услуги „Роникс-С" увоз-извоз ц о. од Скопје,
ул „Џон Кенеди“ бр. 25/4-33.
За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на ОВОЈ
суд со пријава во два примероци со докази Се повикуваат должниците
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на
доверителите на ликвидациониот должник на ден 25 III.1996 година во
8,00 часот во соба број 154 на овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје
(383)
Окружниот стопански суд во Битола со решението Л.бр. 23/95 од
18.VII. 1995 година Ја заклучи ликвидационата постапка над ПП „Велур“ - Битола.
Од Окружниот стопански суд во Битола.
(384)
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Работна книшка, издадена во Скопје на име Ламбро
Станишев, Скопје.
(370)
Работничка книшка на име Рамиз Фејзулов, Скопје.
(371)
Работна книшка на име Марјана Савевска, Скопје.
(372)
Работна книшка издадена во Скопје на име Горан
Филиповски, Скопје.
(373)
Работна книшка на име Арсо Василев, Скопје. (374)
Работна книшка на име Медух Асани, с. Батинци,
Скопје.
(375)
Работна книшка на име Нуршан Аџами, Скопје.
Работна книшка на име Гафур Мемети, Скопје.
(377)
Работна книшка на име Маринела Денкова, Скопје.
(378)
Работна книшка, на име Драгољуб Петровски,
Скопје.
(379)
Работна книшка на име Борче Белковски, Скопје.
(380)
Работна книшка на име Силвана Коцева, Скопје.
(381)
Работна книшка на име Виолета Ивановска, Скопје.
(382)
Работна книшка на име Оливера Атанасовска,
Скопје.
(383)
Работна книшка на име Божовиќ А. Жарко, Скопје.
(384)
Работна книшка на име Светлана Митревска,
Скопје.
(385)
Работна книшка на име Адем Шаќири, с. Арачиново, Скопје.
(386)
Работна книшка на име Сашко Мидевски, Скопје.
(387)
Чековна картичка бр. 0088792.90 и чековите од бр.
0003006979 до 0003006984 и бр. 0002727960, издадени од
Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Мемиш Хасибе, Скопје.
Чековна картичка бр. 7432274 и чековите од бр.
2870197 до 2870202, издадени од Комерцијална банка а.
д. - Скопје на име Даница Јовановска, Скопје.
(485)
Чековна картичка бр. 9391161 и чековите од бр.
3013665 до 3013670, издадени од Комерцијална банка
а.д. - Скопје на име Ленка Глигоровска, Скопје.
(486)
Чековна картичка бр. 43609-75 и чековите од бр.
9493704 до 9493710, издадени од Стопанска банка а.д.
Скопје на име Александар Стојанов, Скопје.
(487)
Решение бр. 14-1723 од 02.IV.1992 година, издадено
од Секретаријатот за стопанство Карпош - Скопје на
име Виолета Ангелова Геровска, Скопје.
(488)
Решение бр. 11-2309 од 16.IX.1993 година за вршење
на дејност - дисконт „Бертини", издадено од СО - Чаир
- Скопје на име Сали Бекиров, Скопје.
(489)
Решение бр. 25-1435 од 18.Х.1995 година, издадено
од СО - Чаир - Скопје на име Северџан Сејди, ул.
„Рељо Шестокрило" бр. 37, Скопје.
(490)
Решение Уп. бр. 25-112 од 15.III.1993 година, издадено од Секретаријат за стопанство Центар - Скопје на
име Емилија Ристовска, Скопје.
(491)
Решение Уп. бр. 12-2438 од 28.III.1992 година, издадено од Секретаријатот за стопанство „Центар“ Скопје на име Сафет Муртезан, Скопје.
(492)
Решение Уп. бр. 25-3163 од 22.IX.1993 година, издаден од Секретаријатот за стопанство Центар - Скопје
на име Благој Јаневски, Скопје.
, (493)
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Одобрение Уп. бр. 12-868 од 24.III.1988 година, издадено од СО Центар - Скопје на име Благоја Дракуловски, Скопје.
(494)
Работна книшка на име Нада Ристеска, Скопје. (495)
Работна книшка на име Бедри Дураку, Скопје. (496)
Работна книшка на име Авни Дураку, Скопје. (497)
Работна книшка на име Митрички Бранислав,
Скопје.
(498)
Работна книшка на име Неџати Алилов, с. Синѓелиќ ул. 22/3, Скопје.
(499)
Работна книшка издадена во Куманово на име Рамиз
Јусуфи, ул. „Зелен Пазар“ бр. 3, Куманово.
(500)
Работна книшка на име Неџадин Јонузи, Скопје.
(501)
Работна книшка на име Ванчо Мацовски, Скопје.
(502)
Работна книшка на име Роланд Муча, Скопје. (503)
Работна книшка на име Жарко Чулески, Скопје.
(504)
Работна книшка на име Доган Таировски, Скопје.
(505)
Работна книшка на име Асен Крстев, Скопје. (506)
Работна книшка на име Ратка Ќосева, Скопје. (507)
Работна книшка на име Живко Трачевски, Скопје.
(508)
Работна книшка на име Ленче Тргачевска, Скопје.
(509)
Девизна штедна книшка бр. 1252016847, издадена од
„Југобанка" а.д. - Скопје на име Јагода Костадиновска,
Скопје.
(510)
Работна книшка на име Зоран Божинов, Скопје.
(511)
Работна книшка на име Азби Лимани, Скопје. (512)
Работна книшка на име Абаз Енвер, Скопје.
(513)
Работна книшка на име Георги Стојановски,
Скопје.
(514)
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено
од ОУ „Рајко Жинзифов" - Скопје на име Атеме Ајруловска, Скопје.
(515)
Работна книшка на име Николовски Николче,
Скопје.
(516)
Работна книшка на име Ратко Неделковски, Скопје.
(517)
Работна книшка на име Фатмир Асани, Скопје. (518)
Работна книшка на име Амет Мустафа, с. Долно
Свиларе, Скопје.
(519)
Работна книшка на име Ељми Ибраими, Скопје.
(520)
Работна книшка на име Љубиша Милошески,
Скопје.
(521)
Чекови од бр. 1908462 до 1908468 и 1908459 од тековна сметка бр. 0208895454, издадени од Комерцијална
банка а.д. - Скопје на име Перо Ивановски, Скопје.
(522)
Чекови од бр. 2858356 до 2858359 и бр. чек
0002858353 од тековна сметка бр. 87977-67, издадени од
Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Снежана Филиповска, Скопје.
(523)
Чековна картичка бр. 39074/70 и чекови од бр.
0001445537 до 00014445543, издадени од Комерцијална
банка а.д. - Скопје на име Марија Цветковска, Скопје.
(524)
Работна книшка на име Орде Мисирковски, Скопје.
(525)
Работна книшка на име Зоран Тренески, Скопје.
(526)
Работна книшка на име Јован Тодоровиќ, с. Драчево, Скопје.
(527)
Свидетелство за завршено средно образование, издадено од УФЗК „Методи Митевски - Брицо“ - Скопје,
на име Горан Станивуковиќ, Скопје.
(528)
Работна книшка на име Златко Крстев, Скопје. (529)
Работна книшка на име Илчо Радевски, Скопје.

Работна книшка на име Томислав Јовановски,
Скопје.
(531)
Работна книшка на име Гордица Јованоска, Скопје.
(532)
Работна книшка на име Исмаил Ибраимовски, с.
Држилово, Скопје.
(533)
Работна книшка на име Биљана Муфишовска,
Скопје.
(534)
Работна книшка на име Киро Стојановски, Скопје.
Работна книшка на име Исен Бајрами, Скопје. (536)
Работна книшка на име Адем Адем, Скопје.
(537)
Работна книшка на име Марија Дамјановска,
Скопје.
(538)
Работна книшка на име Владимир Ѓорѓиевски,
Скопје.
(539)
Работна книшка на име Назми Зендели, Скопје.
(540)
Работна книшка на име Стефан Николоски, Скопје.
(541)
Работна книшка на име Абдула Али, Скопје.
(542)
Работна книшка на име Мехдија Незировиќ, Скопје.
(543)
Работна книшка на име Елвира Исмаили, Скопје.
(544)
Работна книшка на име Љубица Недељковиќ,
Скопје.
(545)
Работна книшка на име Игор Стојчевски, Скопје.
(546)
Работна книшка на име Гордана Атанаскова,
Скопје.
(547)
Работна книшка на име Снежана Дојчиновска,
Скопје.
(548)
Работна книшка на име Тодор Мирчевски, Скопје.
(549)
Свидетелство за завршено средно образование, издадено од Гимназија „Георги Димитров“ - Скопје на
име Бојан Козаревски, Скопје.
(550)
Работна книшка на име Стефи Талевска, Скопје.
(551)
Работна книшка на име Никола Стојковски, Скопје.
(552)
Пасош бр. 163498 издаден од УВР Тетово на име
Абдии Авди с. Синичане, Тетово.
(979)
Пасош бр. 088112 издаден од УВР Тетово на име
Ракипи Имер с. Пирок Тетово.
(980)
Пасош бр. 0301152 на име Јонузи Ќани с. Врапчиште, Гостивар.
(981)
Пасош бр. 242635 издаден од УВР Куманово на име
Петрушевски Горан ул. „11 Ноември“ бр. 70-а Куманово.
(982)
Пасош бр. 440369 на име Балоски Петар ул. „Мирче
Ацев“ бр. 18, Охрид.
(983)
Пасош бр. 770108 на име Ристеска Соња, Охрид.
(984)
Чекови од бр. 9790352 - 9790361 и 9428027 до 9428036
од тековна сметка бр. 37237/39 издадени од Стопанска
банка А Д Скопје на име Паневски Ацо, Скопје.
(985)
Пасош бр. 594938 на име Љута Сабит ул. „И. Р.
Лола“ бр. 244 Тетово.
(987)
Пасош бр. 296692 издаден од ОВР Струга на име
Башуроски Драги ул. „Пролетерски бригади“ бр. 48,
Струга.
(989)
Пасош бр. 184160 на име Летникоски Решат ул. „М.
Мехмеди" бр. 30, Кичево.
(990)
Пасош бр. 617311 на име Османи Африм ул. „Т.
Јовановски“ бр. 75, Куманово.
(991)
Пасош бр. 655809 на име Јанев Благој ул. „В. Ѓоргов“ бр. 5, Т. Велес.
(992)
Чекови од бр. 9669772 до 9669785 од тековна сметка
бр. 20227/57 издадени од Стопанска банка АД Скопје,
на име Ангеловска Ангелина, Скопје.
(993)
Чекови од бр. 9629770 до 9629775 од тековна сметка
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бр. 19666-90 издадени од Стопанска банка АД Скопје
на име Јакимовска Магдалена, Скопје.
(994)
Пасош бр. 332377 на име Оцедов Димче ул. „Андон
Шурков“ бр. 8/32, Т. Велес.
(951-а)
Решение издадено од Санитарна инспекција Кичево
на име Мустафовски Икмет, Кичево.
(92З-а)
Решение издадено од Трудова инспекција Кичево на
Мустафоски Икмет, Кичево.
(923-6)
Решение издадено од Пазарна инспекција Кичево на
Мустафоски Икмет, Кичево.
(923-в)
Пасош на име Ајдован Адемоски ул. „Стеван Апостолски“ бр. 1, Прилеп.
(961-а)
Пасош бр. 530667 на име Исмаили Исеин ул. „Р.
Рушит Зајази“ бр. 59, Кичево.
(974)
Пасош бр 397106 на име Џелили Џелил с. Србица,
Кичево.
(975)
Пасош бр. 0202303 на име Ташов Методи, Стар Расадник, Делчево.
(973)
Пасош бр. 0003165 на име Ибраимов Шемши, Стар
Расадник бр. 80, Делчево.
(977)
Свидетелство за завршено VIII одделение издадено
од ЦОУ „Рајко ЖинЈифов" с. Д. Оризари на име Ракиповиќ Ќазим Даут, Т. Велес
(976)
Чекови од бр, 624799 до 624803 од тековна сметка
бр. 1994-45 издадени од Стопанска банка АД Скопје филијала Неготино на име Атанасов Бранко ул. „8-ми
Март“ бр. 15, Демир Капија.
(978)
Пасош бр. 260570 издаден од УВР Прилеп на име
Талески Златко ул. „Точила" 2 Е1 -5/10, Прилеп. (952)
Чековна картичка бр. 7454/52 издадена од Стопанска банка филијала Штип на име Коцев Орданчо ул.
„Никола Тесла“ бр. 6, Штип.
(954)
Чекови бр. 2701384 и 2701385 од тековна сметка бр.
127-54 издадени од Стопанска банка АД Скопје, Централа Скопје.
(955)
Пасош бр. 337575 на име Лимани Ремзи ул. „ЈНА“
242, Гостивар.
(956)
Пасош бр. 517952 на име Смаил,и Љумни ул. „113"
бр. 8, Тетово.
(957)
Пасош бр. 514472 на име Ајрулаи Бахтијар с. Милетино , Тетово.
(958)
Пасош на име Мирлинд Мустафа ул. „Ристо Крле“
бр. 30/зграда II Струга.
.
(959)
Работна книшка на име Талески Живко ул. „Р. Ристески“ 5, Прилеп
(960)
Работна книшка на име Сарафиноски Зоран с. Подмоле, Охрид.
(961)
Пасош бр. 332629 на име Шабановиќ Фиклет с.
Горно Оризари, Титов Велес.
(962)
Пасош бр. 0317792 издаден од МВР Кочани на име
Трајчев Љупчо с Мородвис, Кочани.
(963)
Чековна карта бр. 6638-28 на име Иванов Петар ул.
„Ристо Стојков“ бр. 16/5, Штип.
(964)
Пасош бр. 196524 на име Амити Нусрет, с. Сенокос,
Гостивар.
(966)
Пасош бр. 529071 на име Нуредини Бесим, с. Трапчин Дол, Кичево.
(967)
Пасош бр. 78116, издаден од ОВР Струга на име
Ставрески Јованче, с. Драслајца, Струга.
(968)
Чекови од бр. 8492246 до 8492255 од тековна сметка
16909/06, издадени од Стопанска банка АД, на име Тони
Гигоски, Скопје.
(969)
Картичка на име Лазаров Илчо, ул. „Васил Главинов“ 165, Штип.
(972)
Пасош бр. 0583839 на име Муртезан Шаќири с.
Гајре, Тетово.
(976-а)
Пасош бр. 239684, издаден од ОВР - Струга на име
Дани Шефит с. Делогожда, Струга.
(972-а)
Пасош бр. 400529 на име Бајрам Бакија, с Бозовце,
Тетово.
(967-а)
Пасош бр. 054206/93, издаден од УВР - Куманово на
име Руфат Шаќировски ул. „Кирил и Методи“ бр. 2,
Куманово.
(973)
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Пасош бр. 268495/94, издаден од УВР - Куманово на
име Насип Мамутовски ул. „Кирил и Методи“ бр. 2,
Куманово.
(974)
Пасош бр. 0679025/95, издаден од УВР - Скопје на
име Снежана Нејкова ул. „Мирка Гинова“ бр. 9,
Скопје.
(975)
Пасош бр. 684336/94, издаден од УВР - Скопје на
име Биљана Михајловска ул. ,Лука Геров“ бр. 43,
Скопје.
(976)
. Пасош бр. 005216/92, издаден од УВР - Скопје на
име Блага Петреска Кондратенко, ул. „Орце Николов“
бр. 81, Скопје.
(977)
Пасош бр. 631212 на име Рамадани Мухадин ул. „11
Ноември“ бр. 31, Куманово.
(978)
Чекови од бр. 00261815 до 00261823 од тековна
сметка бр. 11151/67, издадени од Стопанска банка а.д.
Битола на име Драги Мечкаров, ул. „Васко Карангелески“ Ремо 2/3-36, Битола.
(1082)
Пасош бр. 0339006 на име Клокановски Кире, Ресен.
(1086)
Пасош бр. 191588 на име Исеини Меваип с. Чегране,
Гостивар.
(1088)
Пасош бр. 644844 на име Богдан Силјаноски с. Д.
Средорече, Струга.
(1089)
Чекови бр. 9577414, 415416 од тековна сметка 41808/
56 издадени од Стопанска банка А.Д. Скопје на име
Виолета Чабулева, Скопје.
(1090)
Пасош на име Набмир Бафќари с. Желино, Тетово. 1
Пасош бр. 233276 издаден од УВР Гетово на име
Абдулаи Реџеп с. Челопек, Тетово.
(1092)
Пасош бр. 88161 на име Ејупи Таџидин с. Д. Палчиште, Тетово.
(1093)
Пасош бр. 0007816 на име Трифунова Марија, нас.
Оризари, Кочани.
(1094)
Пасош бр. 0179646 на име Данилов Сашко ул. „29
Ноември“ бр. 93, Кочани.
(1095)
Пасош бр. 0690778 на име Душко Стоилов с. Јакимово, Виница.
(1096)
Пасош бр. 0219046 на име Скендер-Мирзо ул. „Едип
Папранику" бр. 25, Дебар.
(1097)
Чек од тековна сметка бр. 16850/46 издаден од Стопанска банка на име Трајко Костадиноски, Скопје.
(1098)
Чекови бр. 14 - 9852472, 9852486 од тековна сметка
бр. 6148/36 издадени од Стопанска банка АД Скопје на
име Лена Шашинкова, Скопје.
(1099)
Пасош бр. 397570 на име Кадриу Ајдин с. Туин,
Кичево.
(1100)
Пасош бр. 305200 издаден од УВР Тетово на име
Азизи Ќамил с. Церово, Тетово.
(1101)
Пасош бр. 372031 на име Рамадани Исмаил с. Шум
Струга.
(1102)
Пасош на име Антовски Мирче, с. Ратинце. (1103)
Пасош бр. 179357 на име Иванов Тони с. Прибачево,
Кочани.
(1105)
Чекови бр. 112788, 112789, 00357496, 00357498,
00357500 од тековна сметка бр. 474/83 издадена од Стопанска банка на име Георгиева Васка ул. „Ристо Бојмалиев" 2, Гевгелија
(1107)
Пасош бр. 506821 на име Иванов Трајчо ул. „Крсте
Мисирков“ бр. 1, Штип.
(1108)
Пасош бр. 093670 на име Ферхада Јахи с. Ломница,
Гостивар.
(1112)
Пасош бр. 337148 на име Бафтијари Зеди с. Добридол, Гостивар.
(1113)
Пасош бр. 0045488 на име Џеладини Гајур с. Добридол, Гостивар.
(1114)
Пасош бр. 0021899 на име Бајрами Фејсал с. Врапчиште, Гостивар.
(1115)
Пасош на име Џамбазоски Беким с, Цевивци Кичево.
(1116)
Пасош бр. 17420 на име Руфатоска Рувејда, с. Октиси, Струга.
(1117)
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Пасош бр. 007944 на име Митрев Валентин ул. ,Д
Пасош бр. 12920/93 издаден од УВР Скопје на име
Мај“ бр. 37, Кочани.
(1118)
Борис Тодоров ул. „И Октомври“ бр. 18/30, Скопје.
Пасош бр. 075163 на име Ајдиновски Кадри с.
Пасош бр. 0829248 издаден од УВР Прилеп на име
Премка, Кичево.
(1119)
(1149)
Пасош бр. 660359 на име Фејзоски Касум с. Гарани, Демоска Фидарија с. Дебреште, Прилеп.
Кичево.
(1120)
Решение У.бр. 14 - 158 од 10.1.1991 година за осноПасош бр. 082173 на име Павлоски Илија ул. „П.Гу- вање на дуќан, издадено од СО - Карпош - Општински
ли" бр. 396, Охрид.
(1121) секретаријат за стопанство и труд - Скопје на име Паровски Драги, ул. „Желевска“ бр. 10/6, Скопје.
(553)
Пасош бр. 187423 на име Смилески Драган ул. „ДојРешение Уп.бр. 12 - 7202 од 21.УЛ.1989 година,
ч и н о в " 21, Охрид.
(1122)
издадено од СО - Центар - Скопје на име Елам Кадри,
Пасош бр. 80219 на име Ала Мељија ул. „ЈНА“ бр.
Скопје.
(554)
2/2-21, Струга.
(1123)
Чекови од бр. 9878649 до 9878650 од тековна сметка
Решение бр. 12 - 11129 од 11.ХИ.1990 година, издабр. 6173/61 издадени од Стопанска банка АД Скопје на
дено од СО - Центар, Скопје на име Љубен Ангеловиме Весна Костадиновска, Скопје.
(1124)
ски, Скопје.
(555)
Пасош бр. 375918 на име Велко Трајковски, КруРешение Уп.бр. 12 - 6657 од 07.УП.1990 година,
шево.
(1125)
издадено од СО - Центар - Скопје на име Сашо Поп
Пасош бр. 51122 на име Недеска Нада ул. „Дејан
Илиев, Скопје.
(556)
Војвода“ бр. 45/3/1, Охрид.
(1126)
Решение бр. 12 - 4141 од 19.VI.1990 година за
Пасош бр. 663170 на име Ислами Бујар ул. „Парти- вршење промет на мало со автоделови, издадено од СО
занска“ 39, Струга.
(1127) Гази Баба - Секретаријат за стопанство и труд - Скопје
Пасош бр. 0072599 на име Асановска Ризаде ул.
на име Јовевски Тонче, с. Јурумлери ул. „506" бр. 14-а,
„Даме Груев“ бр. 29, Неготино.
(1128) Скопје.
(569)
Пасош бр. 053523 издаден од УВР Куманово на име
Решение Уп. бр. 25 - 1069 од 16.111.1995 година,
Николов Трајче нас. Ајдучка Чешма бр. 241, Кума- издадено од Секретаријат за стопанство - Центар ново.
(1129) Скопје на име Џемал Ламолари, Скопје.
(570)
Ученичка книшка издадена од УСНО „Перо Наков“
Чекови бр. 1698131, 1698132 и 1698133 од тековна
Куманово на име Милевска Адријана ул. „Моша Пија- сметка бр. 3094458, издадени од Комерцијална банка
де“ 226/50, Куманово.
(1130) а.д. - Скопје на име Љубе Николовски, Скопје.
(571)
Пасош бр. 064969 издаден од УВР Тетово на име
Чекови од бр. 0002865524 до 0002865528, издадени на
Саити Сефер с. Селце, Тетово. '
(1131-а) тековна сметка бр. 0011387426 од Комерцијална банка
Пасош бр. 0463485 на име Муса Хатула ул. „М. а.д. - Скопје на име Спасе Белкоски, Скопје.
(572)
Бафтиари“ бр. 6, Тетово.
(1132-а)
Чекови од бр. 512892 до 512901 и 1970774 од тековна
Пасош бр. 774977/95 издаден од УВР Т. Велес на име сметка бр. 8207607, издадени од Комерцијална банка
Томе Арсовски ул. „Благој Горев“ бр. 125/46, Т. Велес.
а.д. - Скопје на име Ајредин Арифи, Скопје.
(573)
Чековна картичка бр. 204676337 и чек бр. 2473265,
(1131)
Пасош бр. 345697/94 издаден од УВР Скопје на име издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име
(574)
Славица Телевска, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 307, Кума- Борис Митровски, Скопје.
Работна
книшка
на
име
Дамир
Пешевски,
Скопје.
ново.
(1132)
Пасош бр. 46317/94 издаден од УВР Тетово на име
(575)
Идриз Ислами, с. Желино, Тетово.
(1133)
Работна книшка на име Гоце Атанасовски, Скопје.
Пасош бр. 298111 издаден од ОВР Кичево на име
(576)
Куртиш Куртишовски, с. Грешница, Кичево.
(1134)
- Работна книшка на име Александар Манчевски,
Пасош бр. 445011 издаден од УВР Скопје на име Скопје.
(577)
Имери Џемаил с. Драчевица, Скопје.
(1135)
Работна книшка на име Љубинко Милиќевиќ,
Пасош бр. 445243 издаден од УВР Скопје на име Скопје.
(580)
Имери Исмаил с. Драчевица, Скопје.
(1136)
Воена книшка, издадена во Скопје на име Горан
Пасош бр. 153917 издаден од УВР Скопје на име Кметовски, с. Побожје, Скопје.
(578)
Имери Амим с. Драчевица, Скопје.
(1137)
Воена книшка на име Горан Стојковски, Скопје.
Пасош бр. 542621/94 издаден од УВР Скопје на име
Работна книшка на име Орце Дончевски, Скопје.
Јелена Стојановска ул. „Војдан Чернодрински" 84/3-9,
(581)
Скопје.
(1138)
Работна книшка на име Зоран Деловски, Скопје.
Пасош бр. 644801/95 издаден од УВР Скопје на име
(582)
Русе Митровски ул. „Антон Панов“ бр. 146/2-3, Скопје.
Работна книшка на име Јовица Анѓелковиќ, Скопје.
(583)
(1139)
Работна книшка на име Али Екрем, Скопје.
(584)
Пасош бр. 357503/94 издаден од УВР Скопје на име
Работна книшка на име Драган Ѓекиќ, Скопје. (585)
Анета Митровска ул. „Антон Панов“ бр. 146-Н/З,
Работна книшка на име Столе Поповски,
Скопје.
(1140)
(586)
Пасош бр. 0435973/95 издаден од УВР Скопје на име Скопје.
Работна книшка на име Љуба Ризеска, Скопје. (587)
Бајрам Риза с. Визбегово, Скопје.
(1141)
Свидетелство за завршено трговско училиште, издаПасош бр. 0788277/95 издаден од УВР Скопје на име
Бафтија Локман бул. „Мак. Косовска бригада“ бр. 36/ дено од ТУЦ „Димитар Влахов“ - Скопје на име Орде
(588)
14, Скопје.
(1142) Мисиркоски, Скопје.
Работна книшка, издадена во Скопје на име Неџиб
Пасош бр. 112046/94 издаден од УВР Скопје на име
(589)
Кокан Стојановски ул. „Бошко Буха“ бр. 42, Кума- Фахри, Скопје.
Работна книшка, издадена во Скопје на име Демир
ново.
(1143)
(590)
Пасош бр. 491747 издаден од УВР Куманово на име Џеват, Скопје.
Работна книшка на име Драган Ѓеорѓиевски,
Реџепи Хишам с. Слупчане, Куманово.
(1144-а)
(591)
Пасош бр. 529867/95 издаден од УВР Кичево на име Скопје.
Работна книшка на име Христивоје Петровски,
Наџије Салиу ул. „Скопска“ бр. 145, Кичево.
(1145)
(592)
Пасош бр. 367769 издаден на име Хајрулаи Ресми с. Скопје.
Работна книшка на име Звонко Соколоски, Скопје.
Радолишта, Струга.
(1146)
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Работна книшка на име Аце Николовски, Скопје.
(594)
Работна книшка на име Сашо Грбевски, Скопје.
(595)
Работна книшка на име Ниметула Рамадани,
Скопје.
(596)
Работна книшка на име Татјана Блажевска, Скопје.
(597)
Свидетелство за завршено VIII одделение издадено
од ОУ „Крсте Мисирков“ - Скопје на име Сизана Стојановска, Скопје.
(598)
Воена книшка, издадена во Скопје на име Ацо Соботковски, Скопје.
(599)
Работна книшка на име Ѓорѓи Николовски, Скопје.
Работна книшка на име Шукури Баланца, Скопје.

(601)
Работна книшка на име Јусуф Демо, Скопје.
(602)
Работна книшка на име Фикрет Жиље, Скопје. (603)
Работна книшка на име Кадри Гаши, Скопје.
(604)
Работна книшка на име Дичо Бошковски,
Скопје.
(605)
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено
од ОУ „26 Јули“ - Скопје на име Фаик Бајрам,
Скопје.
(606)
Работна книшка на име Саша Георгиев,
Скопје.
(607)
Работна книшка на име Жак Глигоров, Скопје. (608)
Пасош бр. 534667/95 издаден од УВР Скопје на име
Марина Петровска ул. „Партизански одреди“ бр.
155-11/11, Скопје.
(1016)
Пасош бр. 0365586 на име Јани Илбер, Дебар.
(1018-а)
Пасош бр. 737805 издаден од ОВР Тетово на име
Јован Стефановски ул. „180" бр. 13, Тетово.
(1017)
Пасош бр. 556084/95 издаден од УВР Скопје на име
Неџат Авдиљи ул. „20" бр. 3 с. Сингелиќ, Скопје. (1018)
Пасош бр. 283032/94 издаден од УВР Скопје на име
Дејан Лазаревски ул. „Василие Ѓуровиќ“ бр. 10,
Скопје.
(1019)
Пасош бр. 030513/93 издаден во Скопје на име Сашо
Димитровски ул. „Френклин Рузвелт" бр. 6/38,
Скопје.
(1021)
Пасош бр. 0212167/94 издаден од ГУВР Скопје на
име Георгиевска Стојанка ул. „Скоевска" бр. 107-б,
Скопје.
(1022)
Пасош бр. 322141/94 издаден од УВР Скопје на име
Горан Тренески бул. „Кочо Рацин“ бр. 8/38,
Скопје.
(1023)
Чекови од бр. 1385841 до 1385850 од тековна сметка
бр. 11576-19 на име Добре Тасески, Скопје.
(970)
Чекови од бр. 9676647 до 9676659 од тековна сметка
бр. 1411^51 издадени од Стопанска банка АД Скопје на
име Кољо Атанасов, Скопје.
(971)
ПасошЧЅр. 072251 на име Маја Апостолова с. Мартолци, Т. Велес.
(1041)
Пасош бр. 0314772 издаден од ОВР Крива Паланка
на име Николовски Бранко ул. „Р. Минев“ бб, Крива
Паланка.
(1042)
Пасош бр. 0593498 на име Ристовски Марек-Алеко,
ул. „Браќа Гиноски“ бр. 64/15, Гостивар
(1043)
Пасош бр. 0381311 на име Мојсова Тања ул.
„Страшо Пинџур" бр. 6/1, Виница.
(1040)
Пасош бр. 545555 издаден од ОВР Струмица на име
Јанев Трајан ул. „Иљо Шопов“ бр. 31-1/20 Струмица.
(1044)
Пасош бр. 0486933 издаден од УВР Струмица на име
Мачков Иван ул. „Елка Јанкова" 4/5 Струмица. (1045)
Пасош бр. 0490992 издаден од ОВР Крива Паланка
на име Стојанчевски Ратко н. Грмаѓе бб Крива Паланка.
(1046)
Пасош бр. 0375332 издаден од УВР Прилеп на име
Томеска Мануела с. Кривогаштани, Прилеп,
(1047)
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Пасош бр. 0692959 на име Стојановски Игор ул.
„Борис Стојменова" бр. 56, Битола.
(1048)
Пасош бр. 363465 на име Ахмеди Шефки с. Зајас,
Кичево
(1052-а)
Пасош бр. 309587 на име Муртезани Муртезан ул. Б.
Единство бр. 17 Гостивар.
(1049)
Пасош бр. 334475 на име Селмани Мирсад с. Чајле,
Гостивар
(1050)
Пасош бр. 010005 на име Салихи Сабедин с. Беловиште, Гостивар.
(1051)
Пасош бр. 43380 на име Шабани Џемаил с. Чегране,
Гостивар.
(1052)
Пасош бр. 087241 на име Џелили Флорим, ул.
„Живко Брајковски" бр. 163 Гостивар.
(1053)
Чекови на име Кујумџиев Митко ул. „Кирил и Методи“ 14, Струмица.
(1054)
Пасош бр. 523150 на име Шеји Селим с. Велешта,
Струга.
(1055)
Пасош бр. 0202107 издаден од ОВР Кочани на име
Манова Велика ул. „Бел Камен“ 41- Кочани.
(1056)
Чекови од бр. 9019796 до 9019798 од тековна сметка
бр. 16296-86 на име Лиљана Стефановска, издадени од
Стопанска банка АД Скопје.
(1057)
Пасош бр. 0103195 на име Здравев Божо с. Злово
Радовиш.
(1058)
Пасош бр. 408451 на име Ибраим Јакупи ул. „Орце
Николов“ бр. 16/А, Тетово.
(1059)
Здравствена легитимација и работна книшка на име
Ангел Димитров ул. „Питу Гули“ бр. 100, Свети Николе.
(1060)
Пасош бр. 0409124 на име Шабан Рамадани с. Вејце,
Тетово.
(1061)
Пасош бр. 194052 на име Муслиу Насер с. Форино,
Гостивар.
(1063)
Пасош на име Мерсел Небија с. Неготино, Гостивар.
(1064)
Пасош бр. 165837 на име Билали Миќерим с. Неготино, Гостивар.
(1065)
Пасош на име Атанасов Нинослав с. Иванковци, Т.
Велес.
(1066)
Пасош бр. 225727 издаден од УВР Штипена име Камбери Ружди ул. „Косовска“ бр. 307, Штип.
(1067)
Пасош бр. 218941 на име Садику Али ул. „Партизански одреди“ бр. 54, Кичево
(1068)
Чек бр. 9575845 од тековна сметка бр. 43859/28 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Миле Трајковски, Скопје. ч
(1069)
Чекови од бр. 9321002 до 9321008 од тековна сметка
бр. 42443/97 издадени од Стопанска банка АД Скопје на
име Вера Костадинова бул. „Кочо Рацин“ бр. 18/25,
Скопје.
(1077)
Пасош на име Бесим Сулејмани, с. Лопате, Куманово.
(1071)
Пасош бр. 336585 издаден од УВР Тетово на име
Џемаили Махбубе с. Г. Речица, Тетово.
(1072)
Пасош бр. 227040 на име Амети Фуат с. Форино,
Гостивар.
(1073)
Пасош бр. 067464 на име Алиу Фадил с. Градец
Гостивар.
(1074)
Пасош бр. 0289144 издаден од УВР Прилеп на име
Џафероски Алатин, ул. „Климент Охридски“ 6/12,
Прилеп.
(1075)
Пасош бр. 220236 издаден од ОВР Струга на име
Димоски Васил с. Вевчани, Струга.
(1075-а)
Пасош бр. 634367 издаден од УВР Куманово на име
Беким Љатифи ул. „Др. Рибар“ бр. 5, Куманово. (1076)
Пасош бр. 646017/95 издаден од УВР Скопје на име
Имран Куртиши ул. „Ордан Чопела“ бр. 87, Скопје.
(865)
Пасош бр. 80227 издаден од ОВР Струга на име
Матески Ратко с. Мали Влај, Струга.
(1077-а)
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Пасош бр. 0047711 на име Рамадани Џемил с. Селце,
Тетово.
(1078-а)
Пасош бр. 387215/94 издаден од УВР Скопје на име
Јусуф Ибиши с. Глумово, Скопје.
(902-а)
Пасош бр. 367769 на име Хајрулаи Ресми с. Радолишта, Струга.
(1079-а)

ОБЈАВИ
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал Завод за урбанизам и архитектура - Титов Велес
ОБЈАВУВА
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Трансформацијата на претпријатието ќе сс изврши
со откуп на претпријатието од страна на вработените
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Борис Карпузов"
бр. 2 во време од 8 до 15 часот.
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал, Заводот за
урбанизам, проектирање и изработка на студии - Прилеп

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со: откуп на претпријатието од страна на вработените.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. ,,Моша Пијаде“ бр.
138 во време од 9 до 14 часот.
(342)
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал АД „Порцеланка“ - Титов Велес
ОБЈАВУВА
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со опште-
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ствен капитал на седницата одржана на 31.01.19% година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со: продажба на идеален дел од претпријатието.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“, ббТ. Велес, во време од 8 до 14 часот.
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал „Стакларница" - Скопје
ОБЈАВУВА
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 31.01.19% година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со: откуп на претпријатието од страна на вработените и
продажба на идеален дел на претпријатието.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Првомајска бб во
време од 7.00 до 14.00 часот.
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал Акционерското друштво во мешовита сопственост Институт за
урбанизам и архитектура „План“ - Охрид
ОБЈАВУВА
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 31.01.19% година, донесе решение со кое се утврдува дека АД Институт за урбанизам и архитектура „План“ Охрид во
постапката за трансформација целокупниот општествен капитал го има трансформирано во приватен.
Со содржината на ова решение сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието кое се наоѓа на улица „Димитар Влахов“ број 14 Охрид во времето од 7.00 до 14.00 часот
секој работен ден.

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
Платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец
февруари 1996 година неможе да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:
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Министер
за труд и социјална политика,

ИлјазСабриу,с. р.
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206. Список на странски сорти и хибриди земјоделски растенија за кои е одобрено воведување во
производство во Република М а к е д о н и ј а . . . . .
207. Одлука за избор на 'шенови на Управниот одбор на ЈЗО Завод за здравствена заштита Струмица
ОБЈАВУВА
208. Одлука за избор на членови на Управниот одПросечната месечна нето плата по работник во Репубор на Универзитетскиот клинички центар
бликата за месец февруари 1996 година која се примену„Скопје“-Скопје
ва за аконтативно пресметување на персоналниот
209. Одлука за избор на членови на Управниот одданок од доход изнесува 8.900,00 денари.
бор на Заводот за здравствена заштита Скопје
Министер
за труд и социјална политика, 210. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на ЈЗО Болница за душевни болести Илјаз
Сабриу, с. р.
Демир Хисар
211. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Здравствениот дом - Виница
Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 212. Одлука за избор на членови на Управниот од(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/
бор на ЈЗО Медицински центар - Кочани. . . .
93), Завод за статистика ги утврдува и објавува
213. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Здравствениот дом-Македонски Брод.
214. Одлука за избор на членови на Управниот одКОЕФИЦИЕНТИТЕ
бор на Здравствениот дом - Кратово
З А ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 215. Одлука за избор на членови на Управниот одТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА
бор на ООЗТ Максилофацијална хирургија МАКЕДОНИЈА З А МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 1996
Скопје
ГОДИНА
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Делчево
1996 година во однос на декември 1995 година е 0,003.
Врз основа на член 12 од Законот за персоналниот
данок од доход („Службен весник на Република Македонија4“, број 80/93, 3/94 и 70/94), Министерство за труд
и социјална политика

2. Коефициентот на пораст на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е 0,003.
3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во јануари 1996 година во однос на истиот месец од претходната година
изнесува 0,018.
4. Коефициентот на порастот на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од
почетокот на годината до крајот на јануари 1996 година
во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 1995 година е 0,064.
Директор,
Светлана Антоновска, с.р.
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