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1152. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („( Службен весник на РМ" 
број 4/96) и член 46 став 3 о м Законот за Владата на 
Република Македонија („Сл] окбен весник на СРМ" 
бр.38/90 и „Службен весник ш I РМ" бр.63/94), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
17.08.1998 година, донесе 

О Д Л У 1 С А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 3 'СЛОВИ ЗА ГРАДБА 
ЗА ОБЈЕКТОТ „СЕПАРА1Џ 13А СО ДРУГИ ПРИ-
ДРУЖНИ ОБЈЕКТИ (МОИ ТАЖНИ АВТО-ПРИ-
КОЛКИ И ПОЛСКО ВЦ)«, П ГГО ЌЕ СЛУЖАТ ЗА 
ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТ АЏИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВ »НИК ОД ЛЕЖИШ-
ТЕТО „ДОЛАРСКИ ЖЕДЕН", ШТО ТРЕБА ДА СЕ 
ГРАДИ НА КП БР.1, КО „Д ОБАРЦЕ", ВО М.В. 
„ЖЕДЕН", НА ПОДРАЧЈЕТС > НА ОПШТИНАТА 

ЖЕЛИНО 
1. Со оваа одлука се определи ваат услови за градба 

на објектот „Сепарација со при; фужни објекти (мон-
тажни авто-приколки и ВЦ)", лп "о ќе служат за повр-
шинска експлоатација на минерал на суровина-варовник 
од лежиттето „Добарски Жеден" што треба да се гради 
на КП бр. 1, КО „Добарце", во ] м.в. „Жеден", на по-
драчјето на општината Желино, ; а инвеститор е Мак-
Аљб" - Ц.О. Претпријатие за пр оизводство, инжене-
ринг и трговија од Тетово, и се оп] зеделува земјиштето 
кое му припаѓа на објектот за не говата редовна упо-
треба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:2500, кој не се об јавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, гр< 1дежништво и заш-
тита »а животната средина. 

3. Со донесувањето на оваа одл [ука, престанува да 
важи Одлуката за определување на услови за градба на 
објектот - Сепарација со придруж ни објекти кои ќе 
служат за површинска експлоатациј а на минерална су-
ровина - варовник од лежипггето , Дебарски Жеден" 
што треба да се гради на К.П. број 79 6, К.О. „Желино", 
м.в. „Мулеза", на подрачјето на оп гштина „Желино", 
донесена од Владата на Република М акедонија под број 
23-243/1 од 02.03.1998 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила ос миот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр.23-2163/1 Претседат гел на Владата 
17 август 1998 година н а Републи ка Македонија, 

Скопје Бранко Цр венко оски, с.р. 
1153. 

Врз основа на член 80-ж став 1 од 3 аконот за основ-
ното образование („Службен весник н; а Република Ма-
кедонија" бр. 44/95, 24/96, 34/% и 35/97 ), министерот за 
образование и физичка култура, донес« е 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК „ОРЕN ВООКЅ" 
ЗА У ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Се одобрува употреба на учебнш сот за англиски 
јазик „Орел Ооогѕ" од Ногшап \УШпеу издание на ОН-

ѓог<ј ХЈшуегѕку Ргеѕѕ за V одделение во основно учи-
лиште. 

2. Решението да се достави до основните училишта и 
до Педагошкиот завод на Македонија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија" 

Бр. 10-2540/1 Министер, 
6 август 1998 година Д"Р Софија Тодорева, с.р. 

1154. СК°ПЈЕ 

Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), министерот за 
образование и физичка култура, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИЦИ 

ЗА Ш ОДДЕЛЕНИЕ 
1. Се одобрува употреба на следните учебници за III 

одделение во основните училишта: 
- Читанка за III одделение - автор: Томе Бобанов-

ски; издавач: ИП „Просветив дело" Скопје 
- Работни листови-изразување и творење за III одде-

ление - автор: Томе Бобановски; издавач: ИП „Про-
светив дело" Скопје 

- Работна тетратка за граматички вежби за III одде-
ление - автор: Томе Бобановски; издавач: ИП „Про-
светив дело" Скопје 

- Природа и општество за III одделение - автор: 
Даринка Јанушева; издавач: ИП „Просветно дело" 
Скопје 

- Работни листови по природа и општество за III 
одделение - автор: Даринка Јанушева; издавач: ИП 
„Просветив дело" Скопје 

- Македонски јазик за паралелките со настава на 
албански и турски јазик - автори: Бојкв Киранџиски и 
Рајкв Јввчевски,' издавач: ИП „Првсветнв делв" 
Сквпје. 

- Рабвтна тетратка - учиме да пишуваме македвнски 
за III едделение - автвр: Бвјкв Киранџиски; издавач: 
ИП „Првсветно дело" Сквпје 

- Македонски јазик за III одделение за паралелките 
се настава на српски јазик - автври: Ввјв Велјанввски и 
Атанас Кузевски; издавач: ИП „Првсветнв делв" 
Сквпје 

- Работна тетратка - учиме да пишуваме македонски 
за III одделение автори: Воје Велјановски и Атанас 
Кузевски; издавач: ИП „Првсветнв деле" Сквпје 

- Читанка за III одделение на албански јазик - ав-
тори: Авзи Мустафа и Фериз Мијаку; издавач: ИП 
„Пресветне деле" Скепје 

- Рабвтни листвви-изразување и тверење за III одде-
ление - автори: Беџет Асани и Вејв Велјаневски; изда-
вач: ИП „Просветив деле" Скепје 

- Рабвтна тетратка за граматички вежби за III еддет 
*леине за албански јазик - автор: Магбуле Пол>еска; 
издавач: ИП „Просветив делв" Сквпје 

- Читанка за III вдделение на српски јазик - автври: 
Милица Милвшевиќ, Миодраг Друговац и Јованка Дру-
говац; издавач: ИП „Првсветнв деле" Скепје 
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- Природа и општество за III о, одел ение - автори: 
д-р Снежана Адамческа и Илија Лешковски; издавач: 
ИП „Табернакул" Скопје 

- Работни листови по природа и општество за III 
одделение - автори: д-р Снежана Адамческа и Илија 
Лешковски; издавач: ИП „Табернакул" Скопје 

- Математика за III одделение - автори: Јово Стефа-
новски, Аница Алексовска и Гоце Молкоски; издавач: 
ИП „Алби" Скопје и 

- Работни листови и тематски тестови за III одделе-
ние - автори: Јово Стефановски, Аница Алеко>вска и 
Гоце Шеикоски; издавач: ИП „Алби" Скопје. 

2. Решението да се достави до основните училишта и 
до Педагошкиот завод на Македонија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Број 10-2455/1 Министер, 
21 јули 1998 година Д"Р Софија Тодорова, с.р. 

Скопје _ _ _ _ _ 
1155. 

Врз основа на точка 3 алинеја 2 од Одлуката за 
прибирање, користење и управување на средствата од 
Програмата Рваге на Европската Унија во Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 12/94 и 31/95), Комисијата на Компензациониот 
фонд РНаге на седницата одржана на 17.07.1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА ПО 
КОРИСТЕНИ КРЕДИТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ЗА РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА ИЛИ ЗА НОВИ ПРО-

ИЗВОДОН КАПАЦИТЕТИ 

Член 1 
За регресирање на дел од каматата по користени 

кредити за реконструкција и модернизација на постој-
ните производни капацитети или за нови производни 
капацитети во областа на индустријата, производното 
занаетчиство и земјоделство, ќе се насочат 10 милиони 
денари (200.000 ЕКИ) од средствата на Компензаци-
ониот Фонд РИаге, во согласност со Индикативниот 
план за ангажирање на средствата во 1996 година. 

Член 2 
Право на регрес на дел од каматата по користени 

кредити имаат мали и средни претпр>ијатија од приват-
ниот сектор (во натамошниот текст: корисници на кре-
дити), на кои во текот на 1996 и 1997 година се одобрени 
кредити од банките од земјата или странство за реали-
зација на проекти за реконструкција и модернизација на 
постојните производни капацитети, или за изградба на 
нови производни капацитети во индустријата, произ-
водното занаетчиство и земјоделството (во натамош-
ниот текст: користени кредити). 

Член 3 
Регресирање на дел од каматата по користени кре-

дити ќе се врши за проекти со кои се обезбедува: 
- поголемо производство со користење на домашни 

ресурси 
- ново вработување 
- зголемување на извозот 
Регресирање^) на дел од каматата ќе се врши за 

користени кредити со каматна стапка над есконтната 
стапка на Народна банка на Република Македонија, до ' 
висина на кредитот од најмногу 50% од пресметковната 
вредност на проектот, која е пријавена во банката со 
поднесување на барањето за одобрување на кредитот. 

Чл ен 4 
Регресирање™ на дело г од каматата по користени 

кредити ќе се врши во вис ина од: 
- 20% од каматната ста ика за користени кредити со 

кои се врши реконструкци ја и модернизација на постој-
ната опрема во индустриј ата, производното занаетчи-
ство и земјоделство. 

- 30% од каматната ст алка за користени кредити за 
набавка на опрема и rpaji (ежни работи, за нови произ-
водни капацитети во индз киријата, производното зана-
етчиство и земјоделство. 

V [лен 5 
Правото на регрес на дел од каматата почнува да се 

користи од денот на дои тевање на обврските по основ 
на камата (редовна и инт геркаларна), сметано од денот 
на влегување во сила на оваа одлука. 

Правото на регрес на дел од каматата не се однесува 
на обврските по основ н а затезна и казнена камата. 

Член 6 
Плаќањето на регрес :от на дел од каматата се врши 

врз , основа на каматна листа на банката, за доспеана 
обврска по користениог г кредит. 

Плаќањето на регре сот на дел од каматата на кори-
стени кредити се врни д кај банка кај која е одобрен 
кредитот. 

По исклучок од сТ2 1в 2 на овој член, плаќањето на 
регресот на дел од кам; атата за користени странски кре-
дити, кои не се изврн |уваат преку домашна банка, се 
врши директно кај ќор исникот на кредитот во денарска 
противвредност, по ср едниот курс на Народна банка на 
Република Македониј а на денот на доспевање на обвр-
ската. 

Член 7 
Правото на регрес ; на дел од каматата на користени 

кредити се остварува i врз основа на поднесено барање 
до Министерството з а развој. 

Барањето се под] несува на образец Рег К-1, кој е 
составен дел на оваа одлука. 

Кон барањето се приложува: Резиме на инвестици-
оната програма и Де >говор за користење на кредит. 

За остварување и ia правото на користење на одобре-
ниот регрес на дел • од каматата, корисникот на креди-
тот треба во рок од три дена од денот на добивањето на 
известувањето дека му е одобрен регрес на дел од кама-
тата, да достави ка матна листа на користениот кредит 
издадена од страна t на банката - кредитор и доказ за 
пренесување на срс жетвата на корисникот. 

Член 8 
За одобрување на регресот на дел од каматата за 

користени кредит! i одлучува министерот за развој. 
За одлуката по поднесеното барање, „корисникот на 

кредитот ќе биде известен во рок од 15 дена, од денот 
на поднесувањето на комплетната документација. 

Член 9 
Правото на ре грее на дел од каматата на користени 

кредити може да се остварува до рамките на располо-
живите средства, утврдени со член 1 на оваа одлука. 

Член 10 
Со донесуван^ ето на оваа одлука престанува да важи 

Одлуката за рег) ресирање на дел од каматата по кори-
стени кредити за i реализација на инвестициони кредити 
за реконсгрукцн ја и модернизација или за нови произ-
водни капаштте] ГИ („СЛ. весник на Република Македо-
нија" бр. 60/96» , а средствата во износ од 49.000.000 
денари кои СОГЈ гасно Индикативниот план за ангажи-
рање на средст вата од Компензациониот фонд Phare 
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Б А Р А Њ Е 

З А ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГРЕС Н А Д Е Л О Д К А М А Т А Т А П О К О Р И С Т Е Н И К Р Е Д И Т И 

(да се пополни со машина за пишување) 

1. ПОДНОСИТЕЛ Н А БАРАЊЕТО 

Назив и седиште на претпријатието 

Шифра на дејност 

2. ОСНОВНИ ПОДАТАОЦИ З А И Н В Е С Т И Ц И О Н И О Т П Р О Е К Т 

Вид на инвестициониот проект (реконструкција, модернизација или ново производство) кус опис 

Област на вложување (индустрија, производно занаетчиство, земјоделство) 

Вкупна пресметковна вредност 

Извори на финансирање 

Рок на реализација 

Ефекти од проектот 

3. КРЕДИТОР 

Банка - назив, седиште 

Износ на кредитот 

Датум на одобрување на кредитот 

Услови на отплата на кредитот (каматна стапка, период на отплата и др.). 

Потпис на овластено лице 
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прибрани во 1995 година требаа да се користат за регре-
сирање на камати, се пренасочуваат за покривање на 
недостигот на средства за премии за одделни основни 
земјоделски производи. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 15-1403/3 
17 август 1998 година Претседател на Комисијата 

Скопје на Компензациониот фонд Phare, 
Абдименаф Незири, с.р. 

1156. ~ 
По извршеното срамнување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за определу-
вање на услови за градба на објектот Рудник за мермер 
„Бела Пола" со придружни објекти, што треба да се 
гради на подрачјето на Општината Долнени, објавена 
во „Службен весник на РМ" бр. 40/98, направена е тех-
ничка грешка, поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА ОБЈЕКТОТ РУДНИК ЗА 
МЕРМЕР „БЕЛА ПОЛА" СО ПРИДРУЖНИ ОБ-
ЈЕКТИ, ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ НА ПОДРА-

ЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ДОЛНЕНИ 

Во точка 1, во редовите 5 и 6 наместо „со вкупна 
површина од 369.000 м2 - земјиште сопственост на Репу-
блика Македонија" треба да стои „со вкупна површина 
од 42.720 м , од кој простор за изградба на објекти е 
6.830 м2, земјиште сопственост на Република Македо-
нија". 

Бр. 23-2069/1 
17 август 1998 година Од Владата на Република 

Скопје Македонија 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово во тек е по-

стапка за раскинување на договор за поклон по туж-
бата на тужителката Величковска Трајанка од е. 
Лопате против тужениот Величковски Чедо Слаѓан од 
е. Лопате, а сега на привремена работа во Австрија со 
непозната адреса. 

На тужениот му се поставува привремен застапник 
Јадранка Јовановска, стручен соработник во Основ-
ниот суд во Куманово за да го застапува во правна 
работа се додека тужениот или неговиот полномош-
ник не се појават пред судот односно додека орган за 
стара»телство не го извести судот дека поставил 
старател. 

Од Основниот суд во Куманово,Ш П.бр.09-1853/97. 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип заведен е спор за 

надомест на штета по тужба на тужителот Санде 
Џамбазов од Скопје, против тужениот Борис Николов 
од Кочани, а сега со непозната адреса во Р. Украина. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот, да се јави пред Основниот 
суд во Штип и да достави точна адреса на престоју-

валиштето или да определи свој застапник или полно-
мошник. Во спротивно, по службена должност од 
страна на судот ќе му биде поставен привремен зас-
тапник кој ќе ги застапува неговите интереси до завр-
шување на спорот или до јавувањето на тужениот. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 1207/97. (13809) 

Пред Основниот суд во Штип заведен е спор за 
долг, по тужба на тужителот Ангел Арсов од Штип, 
против тужениот Симо Трпковски од Штип, а сега со 
непзната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена, од денот 
на објавувањето на огласот, да се јави пред Основниот 
суд во Штип и да достави точна адреса на престојува-
лиштето или да определи свој застапник, или полно-
мошник спротивно, по службена должност ќе му 
биде поставен привремен застапник кој ќе ги заста-
пува неговите интереси до завршување на спорот или 
јавувањето на тужениот. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр.1244/96. (13810) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 

1245/98, на регистарска влошка бр. 1-586, ја запиша во 
судскиот регистар промената на овластено лице на 
Центарот за социјална работа Демир Хисар со ц.о. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
центарот на лицето Стојковски Стојче - в.д. директор и 
се брише од судскиот регистар. Лице овластено за за-
стапување е Димче Митревски - директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1245/98. 
. — — (12724) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1252/98, на регистарска влошка бр. 1-16399, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Претпријатието за трговија на големо и мало, услуги и 
угостителство „УНО-ФОРТЕ" експорт-импорт д.о.о. 
Битола п.о. 

Дејности со кои се проширува претпријатието: 
22.21, 22.22, 22.23, 22.24 и 22.25. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1252/98. 
_ _ _ _ _ (12725) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1200/98, на регистарска влошка бр. 1-9884, ја запиша во 
судскиот регистар промената на основач и лице овла-
стено за застапување на Приватно претпријатие за 
трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги „ПИОН 
ПРОМ" со п•о. Ресен нас. Пролет ул. „10" бр. 23. 

Од претпријатието истапува лицето Ибраимовски 
Уриеи и престануваат овластувањата за застапување на 
претпријатието и во надворешно трговскиот промет, 
како и се брише од судскиот регистар. 

Во претпријатието пристапува лицето Ибраим Са-
дија како лице овластено за застапување на претприја-
тиеот и во надво решнотрговскиот промет-директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1200/98. 
(12726) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2390/98, на регистарска влошка бр. 1-22403-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на Трговското претпријатие „ЦАКО - КОМЕРЦ" 
ц.о. експорт-импорт е. Брвеница - Тетово. 

На ден 10.06.1998 под. пристапил Славчо- Момиров-
ски, а на истиот ден истапил Душан Момировски. 

Се брише Душен Момировски, директор, а се запи-
шува Славчо Момировски - директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2390/ 
98. (12578) 
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Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
437/98, на регистарска влошка бр. 001364, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на трговецот 
поединец за преработка на дрво Матеска Војне Вос-
кресија „ДАБОЈ" с.Долно Лакочереј Охрид. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51. 

Трговецот поединец во прометот со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. 

Трговецот поединец во прометот со трети лица од-
говара лично со целиот свој имот полна одговорност. 

Лице овлстено за застапување на трговецот поеди-
нец овластен потписник - Матеска Воскресија. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 437/98. 
(10991) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
397/98, на регистарска влошка бр. 001324, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
ДООЕЛ - усогласување со ЗТД на Друштвото за 
производство, промет и услуги Живко Цветкоски 
ЛИХТ увоз-извоз, ДООЕЛ ул. „Сотка Ѓорѓиоски" бр. 
15, Прилеп. 

Претворање на Претпријатието во приватна соп-
ственост за трговија на големо и мало, увоз-извоз 
„ЛИХТ" п.о. во Друштво со ограничена одговорност 
основано од едно лице - ДООЕЛ со фирма: Друштво 
за производство, промет и услуги Живко Цветкоски 
ЛИХТ увоз-извоз, ДООЕЛ, Прилеп. 

Седиште на друштвото е во Прилеп на ул. „Сотка 
Ѓорѓиоски" бр. 15. 

Основач на Друштвото - единствен содружник е 
лицето Живко Цветковски од Прилеп на ул. „Кузман 
Јосифоски" бр. 229. 

Друштвото ги врши следните дејности: 030003, 
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, туристички 
агенции, менувачници, 090122, 090131, 090132, 090133, 
090139, 070310 , 070320, застапување и посредување во 
прометот на стоки и услуги и продажба на странски 
стоки од консигнациони складови. 

Друштвото има полни овластувања и полна одго-
ворност. 

Лице овластено за застапување и во надворешно~ 
трговскиот промет: Цветкоски Живко - управител без 
ограничување во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 397/98. 
(10588) 

во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
ДООЕЛ усогласување според законот за ТД на Тргов-
ското друштво за производство, занаетчиство и трго-
вија на големо и мало Славчо Јанчески КОРВИН -
СГОУН ТРЕЈД увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Борка Спи-
р©коски" бр. 46, Прилеп. 

Дејности: 011231, 011232, 011299, 011312, 011412, 
011941, 011949 , 012001, 012310 , 012421, 012621, 012622, 
012623, 012624 , 012703, 012810, 012820, 012830, 013400, 
013500, 013903 , 050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 
060301, 060302, 060501, 060502 , 060503, 060601, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 07022,2 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080119, 
080121, 080122 , 080129, 080190, 080201, 080202, 080110, 
090121, 090131, 090132, 090201, 110303, 110309, 110402, 
110403, 110404, 110905, 110909 , 070310, 070320. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластува-
ња. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства 
со кои располага - полни овластувања. 

Управител на друштвото е Славчо Јанчески. 
Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 373/98. 

(10590) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
376/98, на регистарска влошка бр. 1-15464, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лицето за застапу-
вање на Приватното претпријатие за производство, 
трговија на големо и мало „Оли Голд Комерц" п«о. 
експорт-импорт, ул. „Борка Талески" бр. 196-а, При-
леп. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
лицето Трајкоска Верица од Прилеп и во надворешно-
трговскиот промет и се брише од судскиот регистар 
како директор. 

Лице овластено за застапување е Талеска Анита од 
Прилеп, директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 376/98. 
(10589) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
313/98, на регистарска влошка 001240, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
ДООЕЛ усогласување според Законот за ТД на Тргов-
ското друштво за производство, промет и услуги Лазе 
ДунИмаглоски ЦИКЛУС КОМЕРЦ увоз-извоз, 
ДООЕЛ, ул. „Ѓорѓи Димтров" бр. 85, Прилеп. 

Дејност: 012201, 012310, 012321, 012322, 030003, 
050301, 050302 , 060501, 060502 , 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128 , 070129, 070132 , 070131, 070140, 0701Ј0, 
070211, 070212 , 070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080190, 090121, 
090209, 110303, 110905, 110903. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластува-
ња. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства 
со кои располага - полни одговорности. 

Управител на друштвото со неограничени овласту-
вања во рамките на запишаните дејности е Бошковски 
Горанчо. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 313/98. 
(10591) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
373/98, на регистарска влошка бр. 001300, го запиша 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1546/97, на регистарска влошка бр. 02002305-
8-0-1-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговско друштво за промет и услуги Стаменк-
вски „ДИАМАК АГРИ" д.о.о.е.л., ул. „Даме Груев" 
бр. 1/7-7, Скопје. 

Трговското друштво е основано со изјава за основа-
ње на д.о.о.е.л.од 23.07.1997 година од основачот Ста-
меновски Видоје од Скопје. 

Дејности: 070111, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080201, 080202, 090121, 011521, 011522, 011523, 011524, 
011525 , 011526, 011527, 110301, 110302, 110303, 110309, 
110909, 070310, 070320, меѓународна шпедиција, заста-
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нување на странски фирми, реекспо<>рт, посредување, -
консиганција и комисион© работење, комерцијални ра-
боти ма остварување на функцијата на стоки и услуги, 
меѓународен транспорт на стоки, меѓународно сообра-
ќајно агенциски работи, вршење на туристички работи 
во странство, снабдување на превозните средства, ус-
луги на складирање на стоки, вршење на сервисни ус-
луги за одржување на увозна опрема и трајни блага за 
лична потрошувачка, меѓуграничен промет со Алба-
нија, Грција, СР Југославија и Бугарија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со целиот свој имот и средства. 

Управител на друштвото е Драган Ангеловски од 
Скопје со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1546/ 
98» (10664) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1119/98, на регистарска влошка бр. 02002457-
3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање° 
то на Трговско друштво за проектирање, изведба и 
инженеринг „ФИМ-ГРАДБА" Горан и Тони д.о.о., 
Бул. „Страшо Пинџур" бр. 11/16, Скопје. 

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 
050301, 050302, 060602, 060603, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 
070140, 070150, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 100101, 
110301, 10302, 110303, 110309, 110401, 110402, 110403, 
110404, 110620, 110909, 070320, застапување на правни 
и физички странски лица, застапување во надворешно 
трговскиот промет, реекспорт, консигнациона прода-
жба, малограничен промет со Грција, Бугарија, СР Ју-
гославија и Албанија. 

Во правниот промет со трети лица трговското дру-
штво настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот промет е Талески Горан 
- управител без огрничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1119/ 
98. (10665) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1256/98, на регистарска влошка бр. 02002531-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Производно трговско друштво „МЕКСИМ" 
Иван и др. д.о.о., увоз-извоз, ул. „Бигла" бр. 2, Ско-
пје. 

Друштвото е основано од основачите Иван Кувен-
џнеки и Ммрјана Кувенџиска, двајцата од Скопје, со 
Договор за основање на друштво со ограничена одго-
ворност бр. 01/98 од 11.05.1998 година. 

Дејности: 15.11. 15.12, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81/1, 
15.82, 15.84, 15.85. 15.93. 15.96, 15.98, 17.40/1, 17.40/2, 
17.54/4, 17.54/2. 18.10. 18.21, 18.23, 19.30, 20.10/1, 20.10/ 
2, 20.30, 20.40. 20.51, 20.52, 15.11, 25.12, 25.22, 25.23, 
25.24, 26.40, 28.11. 28.12, 29.14, 31.30, 31.40, 31.50, 
31.61, 34.10, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22„ 45.31. 45.32, 45.33, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 
47.51, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 53.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
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60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
71.10, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.84, 63.30, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, комисиони работи, 
консигнациони складови, меѓународна шпедиција, ме-
ѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот 
сообраќај, изведување инвестициони работи во стран-
ство, туристички работи со странство, малограничен 
промет со соседните држави, реекспорт, посредување 
и застапување. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со целиот свој имот. 

Во внатрешниот и надворешно трговски промет 
друштвото ќе го застапува лицето Иван Кувенџиски 
како - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1256/ 
98. (10666) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1324/98, на регистарска влошка бр. 02002489-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговецот поединец т.п. „МИДАС" такси пре-
воз Даме Трпе Манески ул. „Козле - 14" бр. 17, Ско-
пје. 

Дејност: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Трговецот поедиенц во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските одговара лично со целиот свој имот. 

Управите# е Манески Даме - без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1324/ 

98. (10668) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
401/98, на регистарска влошка бр. 001328, го запиша 
во трговскиот регистар Јавното трговско друштво за 
трговија, угостителство и услуги Страшо Милошески 
и др. МС, увоз-извоз, е. Враништа, Струга. 

Основачи се: Страшо Милошески од е. Враништа, 
Струга и Снежана Милошеска од е. Вратница, Стру-
га. 

Дејности: 013050, 060502, 060602, 070111, 070112, 
070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070125 , 070127, 
070128, 070140, 070221, 070222 , 070230, 070250, 080121, 
080190, 080201, 080202, 090209, 070320, 012621, 012622. 

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

Овластен потписник со неограничени овластувања 
во рамките на запишаните дејности е Страшо Мило-
шески од е. Враништа, Струга. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 401/98. 
— (11003) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
423/98, на регистарска влошка бр. 001350, го запиша 
во трговскиот регистар Јавното трговско друштво за 
трговија, и услуги Даути Мартанеш и др. Фламуртари 
увоз-извоз, е. Радолишта, Струга. 

Дејности: 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 
070113 , 070114, 070121, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 
070127 , 070128 , 070129, 070132 , 070211, 070212, 070219, 
070221, 070222 , 070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 
07о250, 080190, 080202, 090121, 090209, 110309, 070310, 
070320. 

Овластени потписници: Даути Мартанеш, Даути 
Фла^уре. 

Од Оск•латглот суд во Битола, Трег. бр. 423/98. 
(11004) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
443/98, на регистарска влошка бр. 001370, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговското 
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друштво за производство, трговија и услуги Колоски 
Гуро - ТИНКИ - Струга д.о.о.е.л., ул. „Едвард Кар-
дељ" бр. 485, Струга. 

Содружник: Колоски Ѓуро, со изјава од 20.05.1998 
год. 

Дејности: 013010, 013021, 013022, 013111, 013112, 
013121, 011941, 011949 , 012421, 013071, 013072 , 020140, 
020121, 020110 , 060501, 060502 , 060601, 060602, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222 , 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070229,. 
070230, 070240, 070250, 070260, откуп на земјоделски и 
сточарски производи, шумски плодови и лековити 
билки, 070310 , 070320, 080114, реекспорт, посредување 
и заситување во промет со стоки и услуги, меѓународ-
на шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услу-
ги, угостителски и туристички услуги, 080119, 080121, 
080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 090179, 
090172, 090189, 090140, 090209, 090201, 110309, 110903, 
110909, менувачници, видео игри, забавни игри и авто-
мати флипери. 

Трговското друштво во прометот со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка - Полни овласту-
вања. 

Трговското друштво во прометот со трети лица од-
говара со целиот свој имот - Полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото -
управител - Колоски Ѓуро. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 443/98. 
(11005) 

Основниов суд во Битола, со решението Трег. бр. 
497/98, на регистарска влошка бр. 001424, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за такси, 
превоз - Мирчески Климе Најденко - ИНА - е. Сла-
тино, Велчишта. 

Содружник: Мирчески Најденко со Изјава од 
28.05.1998 год. 

Дејност: 60.22. 
Трговецот поединец во прометот со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка - Полни овласту-
вања. 

Трговецот поединец во прометот со трети лица од-
говара лично со целиот свој имот - Полна одговор-
ност. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 497/98. 
(11008) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
380/98, на регистарска влошка бр. 1-13650-0, го заниша 
во судскиот регистар проширувањето на дејност на 
Производно услужно трговско претпријатие на големо 
и мало „ИМПЕРИЈАЛ" увоз-извоз п.о. ул.„Васил До-
л и н с к и " бр.26 Штип. 

Дејност: 120190. 
Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 380/98. 

(10860) 
Основниот, суд во Штип, со решението Срег. бр. 

371/98, на регистарска влошка бр. 1-7573-0, го заниша 
во судскиот регистар пристапувањето на основач и 
проширување на дејност на Производно трговско 
претпријатие на големо и мало, увоз-извоз „ЛАЈОР" 
н.о. ул.„Солидарност" бр.48 Штип. 

Кон производното Трговско претпријатие на голе-
мо и мало, увоз-извоз „ЛАЈОР" од Штип, н.о. покрај 
постојаниот основач како основач пристапува Тана 
Костова од Штип ул.„Широк дол" бр. 17/12 Штип. 

Дејност: 93.02, 93.05. 
Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 371/98. ( 

(10861) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
370/98, на регистарска влошка бр. 1-1507-0, го запиша 
во судскиот регистар Прептријатието за производство, 
трговија и шпедиција „МАВИС" со п.о. ул.„Желе-
зничка" бб Штип. 

Лице овластено за застапување Дончевска Софче 
со неограничени овластувања, се брише Ефремов .Гор-
дан. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 370/98. 
(10862) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
232/98, на регистарска влошка 1-5336-0, ја запиша во 
судскиот регистар промената на адреса и промена на 
овластено лице на Прептријатието за услуги и промет 
„АСТИБИЛАНС" д.о.о. ул.„Гоце Делчев" 34 Штип. 

Се запишува Мустафче Арслан - вршител на дол-
жноста директор на друштвото со неограничени овла-
стувања во застапништвото.. 

Се брише Трендафилов Трајко - вршител на дол-
жноста директор на друштвото со неогрнаичени овла-
стувања во застапувањето. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 232/98. 
(10863) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
25/98, на регистарска влошка бр. 0300151-01-000, ја за-
пиша, во трговскиот регистар промената на управител 
и застапник на Трговското друштво „ФАЛКОН" 
д.о.о.е.л. уво.з-извоз ул.„Светозар Марковиќ" бр.24 
Струмица. 

Се брише досегашниот управител и застапник во 
надворешно - трговскиот промет Соколов Живко од 
Струмица ул.„Светозар Марковиќ" бр.24. 

Се запишува нов управител и застапник во надворе-
шно - трговскиот промет Зоран Иванов од Струмица 
ул.„Мито Хаџивасилев Јасмин" бр.27 со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 25/98. (10864) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
22/98, на регистарска влошка бр. 03000968-6-01-000, го 
запиша во трговскиот регистар бришењето на Тргове-
цот поединец р.п. Муса Истреф Ахмедов ул. „Славчо 
Стојановски" бр. 82 Отру мица. 

Се брише уписот од регистарот на Трговецот пое-
динец Муса Истеф Ахмедов тпул.„ Славчо Стојанов-
ски" бр.82 Струмица. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 22/98. (10865) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
390/98, на регистарска влошка бр. 1-3835-0, го запиша 
во судскиот регистар дополнувањето на дејност и про-
мена на овластено лице на Претпријатието за трговија 
на големо и мало увоз-извоз „ИДА - ПРОМ" п.о. 
ул.„Ванчо Китанов 2" бр.56 Струмица. 

Дејности: 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.41, 
45.43, 45.44, 45.45. 

Се брише Јорданчо Почивалец - поранешен дирек-
тор и застапник во надворешно - трговскиот промет. 

Се запишува Јосиф Печков - директор и застапник 
во надворешно - трговскиот промет без ограничува-
ња. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 390/98. 
, (10867) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
394/98, на регистарска влошка бр. 1-12409-0, ја заниша 
во трговскиот регистар промената на овластено лице 
на Претпријатието за трговија и услуги „ФРОСИНА 
- 9 5 " н.о. увоз-извоз е.Костурино бр.312% Отру мица. 
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Досегашниот директор и застапник во надворешно 
трговскиот промет Гогова Фроса се разрешува, а за 
директор и застапник во надворешно трговскиот про-
мет со неограничени права и овластувања во претста-
пувањето и засатапувањето на Прептријатието се име-
нува Несторовски Благоја од Валандово ул.„Орце Ни-
колов" 21. I 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 394/98. 
(10868) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
459/98, на регистарска влошка бр. 001386, го запиша 
во трговскиот регистар организирањето на друштво со 
ограничена одговорност за агенциско туристички услу-
ги Протугеровска Гордана „МЕГАТУРС" д.о.о.е.л. 
ул.„Петар Чаулев" бр.36 Охрид. 

Дејности: 63.30, 65.12/2. 
Овластено лица за застапувње Протугеровска Гор-

дана. 
Друштвото во прометот со трети лица одговара со 

целиот свои имот - полна одговорност. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 459/98. 

(10992) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
439/98, на регистарска влошка бр. 001366, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на д.о.о.е.л. Дру-
штво со ограничена одговорност за производство и 
трговија на Стојаноски Миленко „СРЕДНА ДЕБАР-
ЦА" ул.„Питу Гули" бр.26 Охрид. 

Основач на друштвото со ограничена одговорност 
е Стојановски Миленко од Охрид ул.„Питу Гули" 
бр.26. 

Дејности: 01.21, 15.51, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.41, 74.12, 51.41,, 51.42, 51.45, 51.46, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52,45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, надворешна трговија со пре-
храмбени производи, надворешна трговија со ^пре-
храмбени производи, мал ограничен промет, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпе-
диција, туристички услуги. 

Од .Основниот суд во Битола, Трег. бр. 439/98. 
(10993) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
526/98, на регистарска влошка бр. 001453, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на д.о.о.е.л. 
Трговско друштво за угостителство, туризам, трговија 
и сообраќај Васо Цуцулески, „ЛЕОПАРД" ул.„Кар-
пош Војвода" бр.37/14 Охрид. 

Трговското друштво е основано со изјава за основа-
ње од 28.05.1998 година, а основач е Васо Цуцулески 
од Охрид ул.„Даме Груев" бр.295. 

Дејности: 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.51, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.42, 52.43, 52.45, 52.62, 60.21, 60.22, 
60.23 , 60.24, 61.20, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30 , 71.10, 
71.21, 71.22, 92.33, 92.71. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка - полни овластувања. За обв-
рските во правниот промет со трети лица одговара со 
сиот свој имот - полна одговорност. 

Друштвото го застапува во внатрешниот и надворе-
шно - трговскиот промет Васо Цуцулески, управител 
без ограничувања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 526/98. 
(10994) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
478/98, на регистарска влошка бр. 001405 го запиша 
во трговскиот регистар основањето на д.о.о. Прои-
зводствено, трговско, транспортно и услужно друштво 
Агим Цома и др. „А М" увоз-извоз, ул.„Богомилска" 
бр.2 Струга. 

Дејности: 050100, 050302, 060502, 060503, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070221, 070222, 
070223 , 070224, 070225, 070229, 070230, 080129, 090201, 
090209, 090123, 110109, 110909, 120431, 120361, 120363, 
120364. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во сове име и за своја сметка со полни овластува-
ња. 

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој имот. 

Овластен потписник: Агим Цома, Цома Мируше. 
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 478/98. 

(10996) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
402/98, на регистарска влошка бр. 001329, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на јавното трговско 
друштво за производтво, услуги и трговија Маир Еми-
ни и др. „БИУ" увоз-извоз с.Франгово Струга. 

Основачи: Маир Емини од с.Франгово Струга и 
Џеврије Емини од с.Франгово, Струга. 

Дејности: 013050, 013121, 050100, 050201, 050302, 
060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129 , 070132, 070140, 070211, 070212, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070229, 070230, 070250, 
08021, 080190, 080201, 090209, 070310, 070320. 

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

Овластен потписник со неограничени овластувања 
во рамките на запишаните дејности е Маир Емини од 
с.Франгово, Струга. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 402/98. 
(10999) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
420/98, на регистарска влошка бр. 001347, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Јавното тргов-
ско друштво за градежништво, трговија, производство 
и услуги Зија Мемеди и др. „ЗИМИ" увоз-извоз 
е.Шум, Струга. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250 , 070260, 050100, 050202, 
050201/050302, 060501, 060502, 060602, 080121, 080129, 
090124, 090129, 090140, 090150, 090183, 110309, 110903, 
110109, 110909, 070310, 070320, малограничен промет, 
реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, изведување на инвестициони работи во странство. 

Друштвото во правниот промет со тр&ети Ј^ца иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. 

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот имот. 

Овластен потписник Зија Мемеди. 
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 420/98. 

(11001) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
449/98, на регистарска влошка бр. 001376, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на трговецот 
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поединец за промет на мало Трајче Орде Ачковски 
„АТЛЕТИК" Прилеп. 

Дејности: 52.4, 52.43, 52.42, 52.41. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и на своја сметка - полни 
овластувања. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица одговара лично со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување Трајче Орде Ачков-
ски. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 449/98. 
(10968) 

Основниот суЈЃво Битола, со решението Срег. бр. 
1171/98, на регистарска влошка бр. 2-714, го запиша 
во судскиот регистар основањето на Градежно, услуж-
но, производна задруга „ДРВОМАК" увоз-извоз п.о. 
ул.„Крушевско џаде" бб Прилеп. 

Дејности: 15.1, 15.11, 15.12, 15.5, 15.51, 15.6, 15.61, 
15.8, 15.81, 15.83, 15.84, 15.85, 15.87, 15.89, 15.9, 15.93, 
15.96, 15.98/2, 16.0, 16.00, 17.4, 17.40/2, 19.1, 19.3, 20.1, 
20.10. 20.10/1, 20.10/2 , 20.20, 20.30, 20.40, 20.5 , 20.51, 
25.1, 25.11, 25.3, 26.4, 26.7, 36.1, 36.12, 45.3, 45.-32, 
50.1, 50.30/1, 50.3042, 51.1, 51.11, 51.13, 51.3, 51.31, 
31.51, 51.32, 51.34, 51.35, 51.53, 51.6, 51.7, 52.2, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 26.60, 60.2, 60.22, 60.24, 74.1, 
070310, 070320, продажба на стоки од консигнациони 
складови, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патни-
ци, меѓународна шпедиција. 

Задругата во правниот промет спрема трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка со полни овла-
стувања, а за обврските одговара со целиот свој имот 
- полна одговорност директор Даме Цакоски. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1171/98. 
(10969) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1125/98, на регистарска влошка бр. 2-710, го запиша 
во судскиот регистар основањето на задруга за прои-
зводство, услуги и трговија „РАК КОМЕРЦ" увоз-из-
воз п.о. ул.„Борис Кидрич" 105 Прилеп. 

Основачи: Боби Мирчески од Прилеп, Белинда Ма-
калоска од Прилеп и Жарко Николоски од Прилеп. 

Дејности: 013021, 013042, 013050, 013121, 060501, 
060502, 060602 , 070111, 070112 , 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229 , 070230, 070240 , 070250, 080190, 080121, 
080201, 110309, 110909, 070310, 070320, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, посредување во прометот со стоки и патници и ус-
луги, реекспорт. 

Задругата во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Лице овластено за застапување на задругата во 
правниот промет во внатрешното и надворешно рабо-
тење е Николоски Жарко, директор со полни овласту-
вања. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1125/98. 
(10970) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
362/98, на регистарска влошка бр. 001289, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на трговецот 
поединец за угостителство Лила Љубомир Мирческа 
„КАЈ - ЛИЛА" ул.„Едвард Кардељ" бр.2 Криво Га-
штани. 

Дејност: 080190. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец настапува во свое име и на своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица трговецот поединец одговара лично со целиот 
свој имот. 

Овластен потписник - Лила Мирческа. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 362/98. 

(10971) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
445/98, на регистарска влошка бр. 001372, го запиша 
во трговскиот регистар притворувањето на ПП во 
ДООЕЛ Друштво за трговија Драган Алексоски „АВ-
ТО СТАР" експорт-импорт ул.„Сетка Ѓорѓиевска" 
бр.35 Прилеп. 

Дејности: 030003, 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, 080129 , 080190, 080201, 080202, 090124, 090189, 
110309, 110909, 120363, 070310, 070320, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги, 
услуги во меѓународниот транспорт, посредување и за-
стапување во прометот на стоки и услуги, продажба 
на стоки од консигнациони складови на странски сто-
ки, мал ограничен промет, реекспорт. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 445/98. 
(10972) 

Основниот суд в.о Битола, со решението Трет. бр. 
447/98, на регистарска влошка бр. 001374, го запиша 
во трговскиот регистар трговецот поединец за тргови-
ја со текстил на мало „САЊА" Панде Трајко Трајче-
ски ул.„Цане Кузманоски" бр.38 Прилеп. 

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43. 
Управител: Панде Трајчески ул.„Цане Кузмано-

ски" бр.38 Прилеп. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и на своја сметка а за обврските во тој про-
мет одговара лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 447/98. 
(10984) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
411/98, на регистарска влошка бр. 03001145-1-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Јав-
ното трговско друштво за угостител сто, трговија и ус-
луги „ДАМИЛ" увоз-извоз, ј.т.д., ул. „Ана Пецкова" 
бр. 65, Радовиш. 

Содружници: Дацев Михаило Илија од Радовиш и 
Митев Славко Тони од Радовиш. 

Дејности: 51, 51.1, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.19, 51.2, 51.21, 51.22, 51.3, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51/43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52, 52.1, 52.11, 52.12, 
51.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26 , 52.27, 
60.24, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, , 
52.44/3 , 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47 , 52.48, 52.6, 52.62, 
52.63, 55, 55.1, 55.11, 55.12, 55.3, 55.30, 55.30/1, 55.30/2,-
55.4, 55.40, 55.5, 55.51, 55.52, 60, 60.2, 60.22, 66.23, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со соседните земји, реекспорт, застапу-
вање, консигнации, меѓународен превоз на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпеди-
ција 

Одговорност: во свое име и за своја сметка и соли-
дарно со целиот свој имот. 

Илија Дацев - управител без ограничување. 
Од Основниот суд во Штип, Трет. бр. 411/98. 

(10896) 
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Основниот суд во Штип, со решението кТрет. бр. 
409/98, на регистарска влошка бр. 03001143-1-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за трговија и услуги „ТИТАН" ј.т.д., експорт-
импорт, ул. „Ана Поцкова" бр. 74, Радовиш. 

Друштвото за трговија и услуги „ТИТАН" ј.т.д., 
експот-импорт, ул. „Ана Поцкова" бр. 74, Радовиш е 
основано со Договор за основање на јавно трговско 
друштво од содружниците Јакимов Васко и Јакимова 
Ленче од Радовиш. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 52.53, 52.54, 51.55, 74.12, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување, претставување, 
реекспорт, продажба на стоки од консигнациони скла-
дови, малограничен промет. 

Во правниот промет со трети лица ј.т.д. ќе настапу-
ва во свое име и за своја сметка со неограничени овла-
стувања, а за обврските на ј.т.д. секој содружник одго-4 

вара на доверителите непосредно со целиот свој имот 
и солидарно со другиот содружник. 

За управител на друштвото се именува лицето Ја-
смова Ленче со неограничени овластувања, кое лице 
ќе биде и застапник на друштвото во надворешно 
трговскиот промет без ограничување. 

Содружниците како основачи на друштвото за обв-
рските на друштвото одговараат лично, неограничено 
и солидарно со целиот свој имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 409/98. 
(10897) 

Основниот суд во Штип, со решението Трет. бр. 
403/98, на регистарска влошка бр. 03001137-1-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за трговија на големо и мало, увоз-извоз „ТРА-
КОМ" ј.т.д., ул. „Партизанска" бр. 10, Радовиш. 

Содружници: Чабуковски Венцислав и Чабуковска 
Зорка од Радовиш. 

Одговорност: Во свое име и за своја сметка лично 
со целиот свој имот. 

Управител е Чабуковски Венцислав - со неограни-
чени овластувања. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
3, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51/43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.6, 51.61, 
61.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52..44/1, 52.44/2, 52.45, 
52.46, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, мал ограничен промет со соседните земји, 
реекспорт и застапување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 403/98. 
(10898) 

Основниот суд во Штип, со решението Трет. бр. 
364/98, на регистарска влошка бр. 03001098-1-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штвото за производство, услуги и трговија на големо 
и мало, увоз-извоз „МИГРОС" Крсто Михајлов и др. 
ј.т.д., ул. „Ѓорче Петров" бр. 51, Радовиш. 

Дејности: 011941, 011949, 012111, 012112, 012130, 
012142, 012201, 012321, 012323 , 012324, 012421, 012622, 
012623, 012820, 013010, 013030, 013042, 013050, 013121, 
020110, 020121, 020140, 030003 , 050100, 050201, 050302, 
060502, 060602 , 070111, 070112 , 070113 , 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132 , 070140, 070150 , 070211, 070212, 070213, 
070214. 070219 , 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 

070226, 070229 , 070230, 070240 , 070250, 070260, 080121, 
080190, 080201, 090121, 090123 , 090124, 080133, 110109, 
110309, 110909, 070310, 070320, превоз на стоки и пат-
ници во меѓународен транспорт, застапување на стран-
ски фирми, продажба на стоки од консигнациони скла-
дови, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со целит свој имот. 

Управител без ограничување - Крсто Михај лов. 
Застапник во надворешно трговското работење е 

Крсто Михајлов - без ограничување. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 364/98. 

(10899) 

А Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
372/98, на регистарска влошка бр. 03001106-1-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за трговија и услуги на големо и мало, увоз-из-
воз „ВАТ-КОМЕРЦ" ј.т.д., ул. „Мирче Ацев" бр. 26, 
Радовиш. 

Дејности: 01.2,1, 01.22, 01.2, 01.24, 01.41, 02.01, 
05.01, 05.02, 14.11, 14.12, 14.21, 15.13, 15.51, 15.81, 
15.98 , 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.22, 24.30, 25.21, 25.22, 
25.24, 216.40, 26.52, 26.62, 26.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 
25.25 , 25.31, 45.32, • 45.34, 45.4, 45.41, 45.45 , 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41/1, 
51.41/2, 51/43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 
51.33, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52;44/2, 52.44/3, 52.44/4 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.6, 52.62, 52.63, 52.72/1, 
52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 66.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 3.40, 65.12/3, 71.20/2, 74.20/3, 93.02, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со ^прехранбени производи, меѓу-
народна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки 
и патници. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 372/98. 
(10900) 

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 380/ 
98, на регистарска влошка бр. 030011147.6-01-000, го 
запиша во трговскиот регистар, упис на Трговец пое-
динец Ана Јован Новоселска ТП ул. „23-ти Август" 
бб, Берово. 

Основање - упис на трговец поединец чиј основач 
е Ана Новоселска од е. Владимирово, Берово. 

Дејности: 52, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.4, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47. 

Трговецот поединец во правниот промет ќе истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските ќе 
одговара лично со целиот свој имот. 

Овластен потписник со неограничени овластувања 
е Ана Јован Новоселска. 

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 380/98. (10903) 

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 392/ 
98, на регистарска влошка 03001126-1-06-000, го запи-
ша во трговскиот регистар упис на Јавното трговско 
друштво за превоз и трговија „ТОШЕ ТРАНС" Тодор-
•а Крстев и др. јтд е. Жиганци, Чешиново. 

Содружници: Тодорчо Крстев и Јагутка Крстева, 
вкупен износ на средствата за основање 500,00 ден. На 
секој вложувач одделно: Тодорчо 300,00 денари, Јагот-
ка 200,00 денари. 

Дејности• 31, 52.21, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, ме-
ѓународнио! транспорт со стоки и меѓународната шпе-
диција. 
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Јавното трговско друштво во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка со 
неограничени овластувања, а за обврските на јавното 
трговско друштво сторени во правниот промет со тре-
ти лица одговара неограничено со целиот свој имот. 

Управител Тодорчо Крстев, управител со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 392/98. (10904) 

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 395/ 
98, на регистарска влошка бр. 03001129-6-01-000, го за-
пиша во трговскиот регистар уписот на Трговец пое-
динец Стојан Јован Пармачки тп ул. „Даме Груев" бр. 
8, Берово. 

Основач: Стојан Пармачки од е. Будинарци, Беро-
во. 

Дејности: 52, 52.1, 52.11, 52.12. 
Одговорност неограничени овластувања со целиот 

свој имот. 
Овластен потписник е Стојан Пармачки. 
Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 395/98. (10906) 

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 360/ 
98, на регистарска влошка бр. 03001094-6-01-000, го за-
пиша во трговскиот регистар уписот на Трговец пое-
динец Сашко Ѓорѓи Митревски тп е. Робово, Пехчево. 

Основач и овластен потписник е Сашко Митрев-
ски. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 
070123 , 070124, 070125, 070126, 070127, 070128 , 070129, 
070131, 070132 , 070140, 070150. 

Истапува во свое име и за своја сметка, одговара 
лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 360/98. (10907) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
379/98, на регистарска влошка бр. 03001113-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец 
поединец Љупчо Томе Партинов т.п., ул. „Дрварска" 
бр. 33 Струмица. 

Трговецот поединец Љупчо Томе Партинов ќе ги 
обавува следните дејности: 52.6, трговија на мало вон 
продавницата, 52.62 - трговија на мало со стоки на 
тезги и пазари, 52.63 друга трговија на мало со стоки 
вон продавници. 

За обврските према трети лица Трговецот поеди-
нец одговара лично со целокупниот свој имот. 

Во правниот промет со трети лица Трговецот пое-
динец истапува во свое име и сметка на фирмата. 

Управител на фирмата: Љупчо Партинов, ул. 
„Дрварска" бр. 33, Струмица. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 379/98. 
(10939) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
387/98, на регистарска влошка бр. 03001121-8-03-000, 
го запиша во трговскиот основање на дооел, Трговско 
друштво за производство и трговија „Мак - метал" 
дооел, ул. „Климент Охридски" - 178, Струмица. 

Основач: Никола Николов од Струмица. 
Дејности: 27.21, 27.22, 27.33, 27.34, 27.51, 27.52, 

27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.52, 28.61, 
28.62 , 29.11, 29.12 , 29.14, 29.22, 29.23 , 29.24 , 29.31, 
29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 50.10, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 
51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.21, 52,22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 
52.46, 52.50. 

Бр, 42 - Стр. 2239 

Надворешна трговија со прехрамбени и непрехрам-
бени производи, меѓународен превоз на стоки во друм= 
скиот сообраќај, застапува, посредува, реекспорт. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 387/98. 
(10940) 

Основниот суд во Штип, со решението Трет. бр. 
379/98, на регистарска влошка бр. 03001131-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Тргове-
цот поединец Јованка Томислав Христова тп Василево 
бр. 17, Василево. 

Дејности: 52.1, 52.11, 52.12. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за сметка на фирмата, а 
за обврските сторени во тој промет одговара со це-
лиот свој личен имот. 

Јованка Христова - овластен потписник. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 397/98. 

(10941) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
38/98, на регистарска влошка 1-14165-0, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на стопанска дејност на 
Доено друштво „ФАЗАН" е. Василево п.о. Василево. 

Дејности: 0300, 03000, 030004, 0701, 07011, 070111, 
070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 07023, 070240, 07024, 
070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 0801, 08011, 
080111, 080119, 08012, 080121, 080129, 08019, 080190, 
08020, 080201, 080202, ПОЗО, 110309, 1109, 110%, 
110902, 070320, 070310. 

Во правниот промет со трети лица, ловното дру-
штво ќе настапува во свое име и за своја сметка. 

За преземените обврски во правниот промет со 
трети лица ловното друштво одговара со сиот свој 
имот. 

Претседател на ловното друштво и застапник во 
внатрешно и надворешен трговски - промет со неогра-
ничени овластувања во" рамките на запишаните дејно-
сти е Стоилов Иљо. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 38/98, (10942) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
481/98, на регистарска влошка 001408, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на основање на Друштво 
за производство и трговија на големо и мало „ПРОТО 
- 98 - ТОШО" ДООЕЛ, ул. „Благој Целев" 19, Кру-
шево. 

Дејности: 070213, 070219, 070250, 070260, 070232, 
070310 - надворешна трговија со прехрамбени арти-
кли. 

Тошо Гјонда од Крушево. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. 
Друштвото во правниот промет со трети лица одго-

вара со целиот свој имот. 
Димитар Павловски - управител без ограничување 

во рамките на занишаните дејности. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 481/98. 

(10944) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
450/98, на регистарска влошка 001377, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец за 
вршење трговија на мало со прехрамбени производи 
Симо Борис Короиановски, „МАЈСКА РОСА" ТП Ра-
ев, ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 25, Ресен. 
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Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27. 

Трговец поединец во правниот промет со трети ли-
ца настапува во свое име и за своја сметка. 

Трговец поединец за преземање на обврски кон 
трети лица одговара лично со целиот свој имот. 

Овластен застапник на трговец поединец е лицето 
Симо Коропановски со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 450/98. 
(10945) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
442/98, на регистарска влошка 001369, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец за 
трговија Методија Славе Стефановски ТП „СРЕМ -
Ми", ул. „Димитар Божиновски" бб, Ресен. 

Дејности: 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26. 
Име на лице овластено за застапување: Методија 

Стефановски, трговец поединец со неограничени овла-
стувања во рамките на запишаните дејности. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка со полно 
овластување, а во правниот промет со трети лица за 
своите обврски одговара лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 442/98. 
(10946) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
524/98, на регистарска влошка бр. 001451, го1 запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на Трговец пое-
динец за услуги Наум Видин Пешковски „НАНЕ" тп 
ул. „Јосиф Јосифоски" бр. 106, Ресен. 

Содружник: Наум Пашковски со изјава од 02.06. 
1998 год. 

Дејности: 93.02, 93.04, 93.05. 
Трговецот поединец во правниот промет'со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, полна 
овластувања. Трговецот поединец во прометот со тре-
ти лица одговара лично со целиот името, полна одго-
ворност. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 524/98. 
(10947) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
432/98, на регистарска влошка бр. 001359, го запиша 
во трговскиот регистар Јавното трговско друштво за 
производство, трговија на големо и мало, угостител-
ство и услуги Тони Нанчовски и др. „НАНЧОВСКИ" 
ЈТД ул. „7-ма Македонска бригада" бр. 15, Ресен. 

Дејности: 05.02, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 45.45 , 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.4/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 52.51, 53.51, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.24 , 63.30, 74.11, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.40, 74.70, малограничен промет, реек-
спорт. 

Друштвото е правно лице кое во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, 
со неограничени овластувања. Друштвото за презема-
ње на своите обврски спрема трети лица одговара лич-
но, солидарно и неограничено со целиот имот. 

Лице овластено за управување и застапување на 
друштвото во внатрешниот и надворешно трговскиот 
промет е содружникот-управител Тони Нанчовски. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 432/98. 
(10948) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
434/98, на регистарска влошка бр. 001361, го запиша 
во трговскиот регистар, Трговецот поединец за врше-
ње трговија на мало со прехранбени производи Нане 
Мите Недановски ТП ул. „7-Македонска бригада" б«р 
3/12, Ресен. 

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, трговецот 
поединец за преземање обврски кон трети лица одго-
вара лично со целиот имот. 

Лице овластено за застапување на трговец поеди-
нец е Нане Недановски со неограничени овластувања 
во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 434/98. 
(10949) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
463/98, на регистарска влошка бр. 001390, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за тргови-
ја на мало со мешовити стоки Мирјана Ѓорѓи Белче-
ска „ПОРЕЧЕ КОМЕРЦ" Т.П. ул. „Маршал Тито" 
2-2/6, М. Брод. 

Дејности: 52.11, 52.12. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот 
имот. 

Овластен потписник е Мирјана Волческа. 
Од Основниот суд во Бигла, Трет. бр. 463/98. 

1 (10950) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1184/98, на регистарска влошка бр. 2-215, го запиша 
во судскиот регистар Трговско услужна задруга „АН-
ГОР" п»о. увоз-извоз ул. „Васко Карангелески" бр. 9, 
М. Брод. 

Основачи: Славко Ѓуроски, Милан Белкоски, Ве-
лика Ѓуроска. 

Седиште: ул. „Васко Карангелески" бр. 9, М. 
Брод. 

Дејности: 14.11, 14, 21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.22, 
15.61, 15.81/1, 15.91, 15.93, 15.96, 15.98/2,16.00/1, 16.00/ 
2, 17.30, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 
20.30, 20.40, 20.52, 21.12, 22.21, 22.25, 24.16, 24.51, 
25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 26.61, 26.62, 26.70, 
26.82/1, 28.12, 28.73 , 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 
45.42, 45.43 , 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50. 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.70, ,52.11, 52.12, 52.21, 52.32, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.31, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43 , 52.44/1, 52.44,/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 66.30/1, 55.40 60.21, 60.22, 
62.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 74.12, 74.20/$, 74.20/3, 
74.81, 80.41, во надворешно трговскиот промет задру-
гата ќе ги обавува следните дејности: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

Задругата во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. Задругата во правниот промет со трети лица за 
превземените обврски одговара со целиот имот со 
полна одговорност. 
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Застапник на задругата во надворешно трговскиот 
промет е Велика Ѓуроска со неограничени овластува-
ња во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1184/98. 
(10951) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
474/98, на регистарска влошка бр. 001401, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги „МАЈОР" Ѓорѓи То-
доров, увоз-извоз, бр. 121, Битола. 

Дејности: 28.74, 28.75, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/ 
3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.61, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.33, 52.45, 52.46, 52.50, 60.22, 60.23, 
60.24, 74.11, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со ^прехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, комисиони работи во областа на про-
метот, продажба на стоки од консигнациони складови, 
мал ограничен промет, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услу-
ги во областа на транспортот, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица одговара 
со целокупниот имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно трговскиот промет е Ѓорѓи Тодоров, 
управител на друштвото. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 474/98. 
(10952) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
491/98, на регистарска влошка бр. 001418, го запиша 
во трговскиот регистар, запишување на Трговец пое-
динец за превоз на патници со такси автомобили Сашо 
Димче Митревски, т.п. ул. „Анести Пановски" бр. 29-
1/16, Битола. 

Дејности: 060602. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања, трговецот поединец во правниот промет 
со трети лица одговара со целиот имот. 

Овластен потписник: Сашо Митревски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 491/98. 

(10953) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
473/98, на регистарска влошка бр. 001400, го запиша 
во трговскиот регистар запишување на Трговец поеди-
нец за трговија на мало Соња Стојан Јосифовска „ЛИ-
ДЕР ЛУКС" Т.П. ул. „Мавровска" бр. 8, Битола. 

Дејности: 070129, 070132. 
Трговецот во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица одговара со целиот имот. 

Овластен потписник е Соња Јосифовска. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 473/98. 

(10954) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
523/98, на регистарска влошка бр. 001449, го запиша 
во трговскиот регистар на Трговското друштво за 
производство, услуги и трговија, „КОСАР" увоз-из-
воз, дооел Сашо Тодоровски, ул. „Борис Кидрич" бр. 
1/17, Битола. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.13, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 
01.42, 01.50, 03.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.51, 

51.71, 15.72, 15.85, 15.86, 18.30, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18. 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.26, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.42, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.12, 52.11, 52.21, 52.22,- 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.52, 55.30/1, 
„60.22, 63.12, 71.31, 71.34, 74.12, 74.40, 85.20, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународ-
ниот транспорт, меѓународна шпедиција, посредување 
и застапување во прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, мал ограничен промет, консигнација. 

Трговското друштво има полни овластувања. Пол-
на одговорност. 

Управител е Сашо Тодорески. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 523/98. 

(10955) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
426/98, на регистарска влошка бр. 001353, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговското 
друштво за трговија и производство „НОВА ТРГОВИ-
ЈА ИМПЕКС" Борис Исковски д.о.о.е.л. ул.„Климент 
Охридски" бр. 17/7 Битола. 

Основач и управник Борис Исковски од Битола. 
Дејности: 013041, 013042, 013045, 013071, 013072, 

013073, 013074, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070160, 070211, 
070212, 070213 , 070214, 070219 , 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080190, 080201, 110309, 110909, 070310, 
070320, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет, ме-
ѓународна шпедиција и продажба на стоки од консиг-
национи складови на странски стоки. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка - полни 
овластувања. 

Трговското друштво во правниот промет одговара 
со целиот свој имот, полна одговорност. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 426/98. 
(10956) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
482/98, на регистарска влошка бр. 001409, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на д.о.о.е.л. Дру-
штво за производство, трговија и услуги Сашко Ива-
нов „ЕМИКОМ" увоз-извоз ул.„Борис Кидрич" бр. 12/ 
16 Битола. 

Дејности: 011232, 011315, 011319, 011320, 012001, 
012001, 012002, 012003, 012120 , 012130, 012141, 012142, 
012143 , 012202, 012203, 012322 , 050100, 050201, 050202, 
050209, 050301, 050302, 060601, 060301, 060401, 060402, 
060501, 060502, 060503, 060602 , 060609, 070111, 070112, 
070113 , 070114, 070121, 070122 , 070124, 070125, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070228, 
070229 , 070230, 070240, 070250 , 070260, 080201, 080202, 
080111, 080112, 080129, 080190, 100101, 110301, 110302, 
110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 
110405, 110406, 110901, 110902, 110620, откуп на земјо-
делски производи, откуп на шумски плодови и билки, 
производство и преработка на мед, индустриска коопе-
рација, 070310, 070320, посредување и застапување со 
консигнациона продажба, реекспорт, однесување и до-
несување на стоки во меѓународен сообраќај за пре-
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воз, натовар, истовар, претовар, сортирање, пакува-
ње, складирање, осигурување на стоки, организирање 
превоз со различни превозни средства и др. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 482/98. 
(10957) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
498/98, на регистарска влошка бр. 001425, го запиша 
во трговскиот регистар, Трговец поединец за услуги 
во сообраќајот Бистра Павел Алексова - Поповска 
ул„„Ицдуетриска" бр.51 Битола. 

Дејности: 71.10, 60.20. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка - полни овластувања. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица одговара лично, со целиот свој имот. 
Овластен потписник Бистра Алексова - Поповска 

од Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 498/98. 

(10958) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1178/98, на регистарска влошка бр. 1-18812, ги запиша 
во судскиот регистар промените во Прешријатието во 
приватна сопственост за производство, трговија на го-
лемо и мало, превоз и услуги ,ДУНТА" извоз~увоз 
е.Карамани, Битола п.о. 

Од судскиот регистар се брише името Претприја-
тие за прозиводство, услуги и трговија на големо и 
мало „ДОЈЧИН ПРОМ" с.Кукуречани, Битола п«о. 

Како основач во наредниот период се јавува Пеце 
Јатовски, додека како основач се разрешува Дојни-
новска Сузана. 

Како диркетор со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности во внатрешниот и на-
дворешниот трговски промет во наредниот период се 
јавува Пеце Јунтовски е.Карамани Битола, а истовре-
мено му престанува овластувањето и се брише од суд-
скиот регистар Дојчиновски Пеце •е. Кукуречани. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1178/98. 
(10959) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
421/98, на регистарска влошка бр. 001348, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на д.о.о. Друштво 
за трговија на големо и мало, производство и услуги, 
увоз-извоз Стојче и Ристе „СТИПТА КОМЕРЦ -
КОМПАНИ" ул.„Паралова" бр.6 Битола. 

Дејности: 15.81, 15.89, 15.98, 17.72, 18.22, 18.23, 
18.24, 20.30, 20.40, 20.52, 51.21, 51.21, 24.41, 24.42, 
24.52, 24.66, 25.21, 25.22, 25.24, 26.21, 28.22 , 28.40, 
28.62, 28.73, 28.75 , 29.23, 29.71, 29.72, 31.30, 50.20, 
50.10, 51.31, 51.33, 51.34, 51.36, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.61, 51.70, 51.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.31, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47; 52.72, 
52.74, 52.11, 52.30, 60.22, 60.24, 070310, 070320. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на° 
стапува во свое име и за своја сметка со полно овла-
стувања. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Горевски Ристе -
управител на друштвото без ограничувања во рамките 
на запишаните дејноста:. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 421/98. 
(10960) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
411/98, на регистарска влошка бр. 001338, го запиша 

во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
трговија и услуги АД Грозд „ГРОЗД КОМЕРЦ" 
д.о.о.е.л. ул.„Јане Сатански" бр.ЗО Битола. 

Дејности: 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 52.1, 51.11, 51.12, 52.2, 52.12, 
52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 93.0, 
93.05. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за сеј а сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштв*ото 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот 
промет е Ристо Ѓорѓиевски - управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 411/98. 
(10961) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
395/98, на регистарска влошка бр. 01001322, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Јавното тргов-
ско друштво за трговија и услуги Шабани Јетон и др. 
„МАРИГОНА" увоз-извоз е.Калишта Струга. 

Дејности: 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 
070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 
070229, 070250, 080190, 080202, 090121, 090209, 090121, 
090209, 110390, 070310, 070320. 

Овластени потписници: Шабани Јетон и Шабани 
Селвије. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 395/98. 
(11009) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1160/98, на регистарска влошка бр. 2-713, го запиша 
во судскиот регистар основањето на Задруга за услуги, 
производство и трговија „БУКЕФАЈ1" п.о. Струга. 

Дејности: 01.12/1, 01.12/1, 17.22, 17.54/1, 36.22, 
36.61, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 62.62, 52.72/2. 55.12, 55.30/2, 63.30, 71.10, 
93.02. 

Задругата во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња Жупановски Крсте директор со неограничена одго-
ворност. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1160/98. 
(11010) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
467/98, на регистарска влошка бр. 001394, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец Имет 
Адил Даути за превоз на лица „МЕТИ ТРАНС" т.п., 
е. Загорчани, Струга. 

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

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка со полно 
овластување и одговара со целиот свој имот со полна 
одговорност. 

Овластен потписник: Имет Даути. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 467/98. 

(11012) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
468/98, на регистарска влошка бр. 001395, го запиша 
во трговскиот р бистар Трговецот поединец Мехди 
Веби Исл>ами з ј услуги во угостителство и туризам 
„ТРАВЕЛ ВОРЛД" т.п., ул. „Струшки кепенци" т.п., 
бр. 9, Струга. 
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Трговецот поединец: /1ехди Веби Исљами. 
Дејности: 080201, 0802 02, 110909. 
Трговецот поединец в о правниот промет со трети 

лица настапува во свое и> ле и за своја сметка и одгова-
ра со целиот свој имот. 

Овластено лице Мехд и Исл>ами. 
Од Основниот суд во ] битола, Трет. бр. 468/98. 

(11013) 

Основниот суд во Би тола, со решението Трет. бр. 
425/98, на регистарска I тошка бр. 001352, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Јавното тргов-
ско друштво градежн иштво, трговија, производство 
и услуги Газим Речи и I р . , „СЕА" увоз-извоз, општи-
на Велешта. 

Дејности: 070111, 0' 70112, 070113 , 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129 , 070132 , 070211, 070212 , 070219, 070221, 070222, 
070223 , 070224, 070225 , 070226, 070229, 070250, 070260, 
050100, 050201, 050202. , 050301, 050302, 050209, 060501, 
060602, 080121, 080129 , 080190, 080201, 080202, прода-
вање на судски и т аксени марки, 090123 , 090124, 
090129, 090140, 090150 , 090183, 110302, 110309, 110903, 
110909, 070310, 07032 0, малограничен промет, реек-
спорт, меѓународна и _гпедиција, услуги во меѓународ-
ниот транспорт на еп зки и патници. 

Друштвото во пра: вниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. 

Друштвото во пра 1вниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој I 4МОТ. 

Овластени потпис :ници: Газим Речи и Сефер Насу-
фи. 

Од Основниот су ц во Битола, Трег. бр. 425/98. 
(11020) 

Основниот суд в о Битола, со решението Трег. бр. 
427/98, на регистар ска влошка бр. 001354, го запиша 
во трговскиот реги [стар Јавното трговско друштво за 
производство, трго вија на големо и мало, угостител-
ство и градежници гво Нуроски Абдула и др. „ДУЛЕ" 
ј.т.д., е. Лабуништ а, Струга. 

Дејности: 15.5; >, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.98/1, 15.98/2, А 5.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.41, 45.43, 45.' 15, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 
51.16, 51.19, 51.3 1, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.41, 51.42/1, 51. 42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.62, 5 1 . : '0, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.26, 52.27, 52.3: 3, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.5 0, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22 , 70.10. 

Овластувања- га на друштвото во правниот промет 
со трети ли^а сс ; неограничени. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за С1 зоја сметка. 

Друштвото ' за своите обврски према трети лица од-
говара лично, неограничено и солидарно со целиот 
свој имот. 

Лице овлас гено за застапување на друштвото во 
внатрешниот V 1 надворешно - трговскиот промет е со-
дружникот - у нравитсл Нуроски Абдула. 

Од Основи' иот суд во Битола, Трег. бр. 427/98. 
(11021) 

25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 
26.53 , 26.62, 26.63 , 26.64, 26.66, 26.70, 45.11, 45.12, 
45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45 , 45.50 , 50.10, 
50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33,' 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27 , 52.33 , 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 60.11, 63.12, 63.30, 74.11, 74.12, 74.13 , 74.14, 
74.20, 74.30, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, работи на посредување во надворе-
шно трговскиот промет, мал ограничен промет, изве-
дување градежни работи во странство, продажба на 
стоки од консигнациони складишта на странски стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со сите средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Елена Баткоска, управител, 
без ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 525/98. 
(11022) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
527/98, на регистарска влошка, бр. 001454, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на Трговецот 
поединец за трговија на мало Асани Назим Мазлам 
„АСАНИ" т.п., е. Бериково, Осломеј. 

Дејности: 52.11, 52.12. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара лично со целиот свој имот. 

Овластен потписник Асани Назим Мазлем. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 527/98. 

(11023) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
456/98, на регистарска влошка бр. 001383, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за угости-
телство Китаноски Слободан Горан „ЛИЗАРД" ул. 
„Ложионица" ламела 11/12, Кичево. 

Дејности: 080129, 080190. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за превземените обврски одго-
вара со целиот вој имот лично. 

Овластен потписник - Китаноски Горан - без огра-
ничување во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 456/98. 
(11024) 

Основииог г суд во Битола, со решението Трег. бр. 
525/98, на рс тистарска влошка бр. 001425, го заниша 
во трговски от регистар основањето на Трговското 
друштво за г фоизводство, трговија и услуги Елена Хо-
ризонти доо ел увоз-извоз, ул. „Вел>ко Влаховиќ" А-2/ 
16, Струга. 

Дејности : 10.10, 10.20, 10.30, 14.11, 14.12, 14.13, 
14.21, 14.22 14.50, 15.31, 15.32, 15.33, 15.81, 15.85, 

Основниот суд во Битола,8 со решението Трег. бр. 
455/98, на регистарска влошка бр. 001382, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Јавно трговско 
друштво за услуги, градежништво и трговија на голе-
мо и мало „ДИТА" Линдита Миџоска и др. увоз-из-
воз, ј.т.д., е. Црвивци, Осломеј. 

Дејности: 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 
060502, 060503 , 060601, 060602 , 060609, 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, 080129, 080190, 080201, 080202, 
090201, 110109, 110301, 070310, 070320, малограничен 
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промет со Р. Бугарија, СР Југославија, Грција и Алба-
нија, реекспорт, комисион, конотација, меѓународен 
транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патни-
ци. 

Јавното трговско друштво е основано со Договор 
за основање на јавно трговско друштво од 20.05.1998 
год., а негови основачи се Линдита Миџоска и Кадриу 
Алит. 

Во правниот промет со трети лица ј.т.д., истапува 
во свое име и за своја сметка, а за превземените обв= 
реки одговара со целиот свој имот. 

Управител на друштвото без ограничување е Лин-
дига Миџоска. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 455/98. 
(11025) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1076/98, на регистарска влошка бр. 1-2448, ја запиша 
во судскиот регистар промената на основач и лице 
овластено за застапување на Приватното претпријатие 
за трговија, туризам, увоз-извоз и услуги „ЖИВАГО" 
со п.о., Ул. „29-ти Ноември" бб, Ресен. 

Од Приватното претпријатие за трговија, туризам, 
увоз-извоз и услуги „ЖИВАГО" со п.о., Ресен истапу-
ваат основачите: Вангел Белчовски од Ресен и Хара-
лампие Белчовски од Ресен. 

Кон претпријатието пристапува нов основач и тоа 
Гоце Мица левски од Ресен. 

Се брише од судскиот регистар Нада Белчовска од 
Ресен, директор на претпријатието со неограничени 
овластувања во внатрешниот и надворешниот промет. 

За нов директор на претпријатието кој што ќе го 
застапува претпријатието во внатрешниот и надворе-
шниот трговски промет е Гоце Мица левски од Ресен. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1076/98. 
(ПОЗО) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1064/98, на регистарска влошка бр. 1-4575, ја запиша 
во судскиот регистар промената на основач и лице 
овластено за застапување на Приватно претпријатие 
за производство, трговија на големо и мало, увоз-из-
воз и услуги „ГЛОБ-КОМЕРЦ" п.о., е. Наколец, Ре-
сен. 

Од претпријатието истапува основачот Шерифи 
Атли од е. Наколец и му престанува функцијата ди-
ректор на претпријатието и овластувањето за застапу-
вање на претпријатитето во внатрешниот и надворе-
шно - трговскиот промет. 

Во претпријатието пристапува како основач лицето 
Шерифи Абас од е. Наколец, ќе ја врши функцијата 
директор на претпријатието и е лице овластено за за-
стапување на претпријатието во внатершниот и надво-
решно трговскиот промет. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1064/98. 
(11032) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
464/98, на регистарска влошка бр. 001391, запиша во 
трговскиот регистар податоци по ЗТПОК, организи-
рање од АД во ДОО на Друштво за трговија и услуги 
Живко и др. „РИБОМАКЕДОНИЈА" увоз-извоз, 
д.о.о., ул. „Тоше Милошевски" бр. 2, Ресен. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070132, 070131, 070211, 070212, 070214, 070230, 
070226, 110302, 110303, ПОЗИ, 110320, 070250, 070310, 
070320, застапување и посредување во прометот на 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, реекспорт. 

Запишување податоци за промените на Акционер-
ското друштво во мешовита сопственост „РИБОМА-

КЕДОНИЈА" со п.о., Ресен настанати со примена на 
ЗТПОК и организирање во } ДОО со фирма: Друштво 
за трговија и услуги Живко и, др. „РИБОМАКЕДО-
НИЈА" увоз-извоз, д.о.о. - } /согласување со Законот 
за трговски друштва. 

Друштвото во правниот ПЈ ромет со трети лица на-
стапува во свое име и за свој а сметка со полни овла-
стувања, а одговара со целиот 4 свој имот. 

Овластен потписник: Живк о Дуровски. 
Од Основниот суд во Битол а, Трег. бр. 464/98. 

(11033) 

Основниот суд во Битола, < :о решението Срег. бр. 
2768/98, <на регистарска влошк а бр. 1-744, го запиша 
во судскиот регистар организиј >ањето на АД во ДОО, 
трансформација по ЗТПОК на ДОО за производство 
и промет на големо и мало „БИ ТЛА-АГРОПРОМЕТ" 
п.о., ул. „Битолска" бб, Демир Хисар. 

Запишување на податоци за промени настанати со 
примена на ЗТПОК и тоа: илат ени удели на друштво-
то 13.075,00 ДЕМ, фонд за I 1ИОМ Скопје 878,00 
ДЕМ. Друштвото е настанато а > организирање на АД 
„Б ИГЛ А-АГРОПРОМЕТ". 

Дејности: 020110, 020121, 02 0140, 020201, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 0' 70122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128 , 0', 70129, 070132, 070140, 
070211, 070212, 070213, 070214, 0", 70219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 0"/ '0229, 070250, 080113, 
080121, 080190. 

Од Основниот суд во Битола, С .рег. бр. 527/98. 
(11034) 

Основниот суд во Битола, со р решението Трег. бр. 
960/98, на регистарска влошка бр . 1-9058, го запиша 
во трговскиот регистар истапува! *ето на основач и 
промена на директор на Претприј; *тието за производ-
ство, трговија на големо и мало, у слуги, откуп и пре-
работка на шумски билки и плодо! ш „КСЕНОС" екс-
порт^-импорт, п.о., ул. „Партизан ка" бр. 10, Демир 
Хисар. 

Од претпријатието истапува оси< >вачот Ангелевски 
Љупчо и се брише од судскиот реги стар. 

Лице овластено за застапување - директор Васко 
Дамевски. 

Од Основниот суд во Битола, Тре) г. бр. 960/98. 
(11035) 

Основниот суд во Битола, со реш* ѕнието Срег. бр. 
954/98, на регистарска влошка бр. 1-7 11, ја запиша во 
судскиот регистар промената на овл астено лице на 
Акционерско друштво за производен гво на предива 
„ПОЛИТЕКС" со п•о., ул. „Крушевск и пат" бб, При-
леп. 

Му престанува овластувањето за : гастапување на 
друштвото и во надворешно - трговско' го работење на 
лицето Ристески Борис - директор и се брише од суд-
скиот регистар. 

Лице овластено за застапување и во надворешнот-
рговското работење е Базеркоска Свет! гана - в.д. ди-
ректор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр • 954/98. 
(11036) 

Основниот суд во Битола, со решение то Трег: бр. 
486/98, на регистарска влошка бр. 001413 ѕ го запиша 
во трговскиот регистар Цред. на ПП во д.о.о.е.л. -
усогласување со ЗТД на Друштво за пр *>извод ство, 
промет и услуги Златко Пајмакоски „ПАТ МАК ПРО-
МЕТ" увоз-извоз, д.о.о.е.л., ул. „Кеј 1-ви мај" бр. 67-
а, Прилеп. 
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Претворање на Приватното претпријатие за трго-
вија на големо и мало „ПАЈМАК-ПРОМЕТ" увоз-из-
воз, п.о., Прилеп, во Друштво со ограничена одговор-
ност основано од едно лице - д.о.о.е.л. со фирма: Дру-
штво за производство, промет и услуги Златко Пајма-
коски „ПАЈМАК-ПРОМЕТ" увоз-извоз, д.о.о.е.л., 
Прилеп. 

Седиште на Друштвото е во Прилеп на ул. „Кеј 
1-ви мај" бр. 67-а. 

Основач на Друштвото - единствен содружник е 
лицето Златко Пајмакоски од Прилеп. 

Друштвото ќе ти врши следните дејности: 011311, 
011312, 011313, 011314, 011319, 011320, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
'070211, 070212, 070113, 070114, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 090123, 090124, 090129, 070310, 070320, 
110903. 

Друштвото има полни овластувања и полна одго-
ворсност. 

Лице овластено за застапување и во надворешено 
трговскиот промет е Златко Пајмакоски - управител 
без ограничување во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 486/98. 
(11039) 

Основниот худ во Битола, со решението Срег. бр. 
1212/98, на регистарска влошка бр. 1-17635, ја запиша 
во судскиот регистар промената на основач на прои-
зводно, услужно и трговското претпријатие на големо 
и мало, увоз-извоз, „АГРО-ВАРОШ" п.о., ул. „ Ило 
Полутешка" бр. 42, Прилеп. 

Од претпријатието истапуваат Катерина Халеска и 
Христо Халески. 

Во претпријатието пристапува лицето Томе Хале-
ски. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1212/98. 
' ' (11040) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
485/98, на регистарска влошка бр. 001412, го запиша 
во трговскиот регистар прет. на ПП во д.о.о.е.л. -
усогласување со ЗТД на Друштво за производство, 
промет и услуги Злате Ристески „КИКО КООП" 
увоз-извоз, д.о.о.е.л., ул. „Преспанска" бр. 35, При-
леп. 

Претворање на Приватното претпријатие за прои-
зводство, услуги, трговија на големо и мало, увоз-из-
воз „СЛОЖНИ БАЏАНАЦИ" п.о., Прилеп во Дру-
штво со ограничена одговорност осовано од едно лице 
д.о.о.е.л., со фирма: Друштво за производство, про-
мет и услуги Злате Ристески „КИКО КООП" увоз-из-
воз, д.о.о.е.л, Прилеп. 

Седиштето на друштвото е во Прилеп на ул. „Пре-
спанска" бр. 35. 

Основач на друштвото - единствен содружник е 
Злате Ристевски. 

Дејности: 013121, 013122, 020110, 020120, 020130, 
020140, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128 , 070129, 
070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240 , 070250, 070260 , 060501, 060502, 080121, 
070310, 070320. 

Друштвото има полни овластувања и полна одго-
ворност. 

Лице овластено за застапување Злате Ристески -
управител без ограничување во рамките на запишани-
те дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 485/98. 
(11041) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1149/98, на регистарска влошка бр. 1-11163 ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирма, седиште, 
основач и лице овластено за застапување на Приватно 
претпријатие за трговија „РИВАЛ-ТРЕИД" увоз-из-
воз, п.о., ул. „Цар Самоил" бр. 90, Битола. 

Називот на претпријатието се менува и гласи: При-
ватно претпријатие за трговија „РИВАЛ-ТРЕИД" 
увоз-извоз, ул. „Цар Самоил" бр. 90, Битола. 

Се менува и седиштето на фирмата и новото седи-
ште е во Битола, ул. „Цар Самоил" бр. 9. 

Од претпријатието истапува основачот Трајко До-
јотевски од Битола, како основач пристапува Петар 
Пеовски. 

Во претпријатието на Трајко Дојошевски му пре-
станува функцијата директор на претпријатието и свл-
екувањето за застапување во внатрешниот и надворе-
шно трговскиот промет. 

Во претпријатието лицето Петар Пеовски од Бито-
ла ќе ја врши функцијата директор на претпријатието 
и лице овластено за застапување на претпријатието во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет. 

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1149/98. 
(11057) 

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. 
бр. 57/98, на регистарска влошка бр. 000599 ја запиша 
во трговскиот регистар промената на управител на 
Друштвото со ограничена одговорност за производ-
ство, трговија на големо и мало ^МАРИЈА" увоз-из-
воз, Србиноска Марија д.о.о.е.л., нас. „Кланица" 
зграда 9/11, Битола. 

За управител на друштвото се именува Кенчевски 
Стевче од Битола, со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Му престануваат овластувањата на досегашниот 
управител Стојковски Илчо. 

Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 57/98. 
(11058) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1195/98, на регистарска влошка бр. 1-3685 го запиша 
во судскиот регистар зголемувањето на основачкиот 
влог на Приватното претпријатие за услуги, трговија 
на големо и мало, туризам, посредништво „АВТО 
ПЛУС" експорт-импорт, п.о., ул. „Солунска" бр. 75-
а, Битола. 

Зголемување на основачкиот влог на Приватното 
претпријатие за услуги, трговија на големо и мало, ту-
ризам, посредништво „АВТО ПЛУС" експорт-им-
порт, п.о., ул. „Солунска" бр. 75-а, Битола. 

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1195/98. 
(11059) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1015/98, на регистарска влошка бр. 1-12982 ја запиша 
во судскиот регистар промената на основач и промена 
на директор и седиште на фирмата на Приватното 
претпријатие за производство, услуги и трговија на го-
лемо и мало и увоз-извоз „РОГЈ1А" п.о., ул. „Јосиф 
Христовски" бр. 14/2, Битола. 

Наместо Панајотов Виктор сегашен основач е Пе-
тровски Игор. 

Наместо досегашниот директор Панајотов Виктор, 
сегашен директор е Петровски Игор. 

Наместо досегашната адреса ул. „Кумровец" бр. 
30, сегашната адреса е ул. „Јосиф Христовски" бр. 14/ 
2. 

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1015/98. 
(11060) 
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Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1104/98, на регистарска влошка бр. 1-66905 ја запиша 
во судскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Услужно прометно претпријатие „ЌЕ-
РИЈА ПРОМ" п«о., е. Горно Лакочереј, Охрид. 

Се брише Стојан Јованоски, директор на претпри-
јатието и лице овластено за застапување на претприја-
тието во внатрешното и надворешното трговско рабо-
тење со неограничени овластувања. 

Се запишува Борис Јованоски, директор на прет-
пријатието и лице овластено за застапување на прет-
пријатието во внатрешното и надворешното трговско 
работењево неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1104/98. 
(11061) 

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. 
бр. 55/98, на регистарска влошка бр. 000939 ја запиша 
во судскиот регистар промената на овластено лице за 
застапување на Трговско друштво за производство, 
трговија и услуги „АРИЗОНЕ-ТМ" експорт-импорт, 
Сталевски Митре д.о.о.е.л., ул. „Марко Несторови" 
бр. 208, Охрид. 

На Мартиновски Владимир му престанува овласту-
вањето за управител на друштвото. 

За управители се именуваат: Сталевски Митре -
управител со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности на друштвото, Сталеска Виолета 
- управител со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 

Секој од управителите е овластен сам да ги врши 
работите. 

Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 55/98. 
(11062) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1144/98, на регистарска влошка бр. 1-13396 ја запиша 
во судскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Претпријатието за трговија и услуги 
„СИРА-КОМЕРЦ" увоз-извоз, п«о., ул. „Никола Пе-
тров Русински" бр. 40, Охрид. 

Ново лице овластено за застапување на прегорија^ 
тието во рамките на запишаните дејности и во надво-
решно трговскиот промет е Џафер Едибе - директор 
со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето за застапување во 
рамките на запишаните дејности и во надворешно 
трговскиот промет на досегашниот директор Џафер 
Мустафа и се брише од су денот регистар. 

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1144/98. 
(11063) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1162/98, на регистарска влошка бр. 1-6773 го запиша 
во судскиот регистар истапувањето на основач и про-
мена на овластено лице на Мешовито претпријатие за 
проектирање, производство и промет на роба и услуги 
„ФАЈОР" п.о., ул. „Сирма Војвода" бр, 44-6, Охрид. 

Од претпријатието истапува основачот ПП „ПОЕ-
НИ К" Крушевац, од Крушевац. 

Како единствен основач останува и досегашниот 
домашен основач Јордан Пумпалоски од Охрид. 

На Обрадовиќ Милорад му престанува овластува-
њето за застапување на претпријатието и во надворе-
шно трговското работење и му престанува функцијата 
директор. 

Лице овластено за застапување ќе биде Јордан 
Пумпалоски од Охрид - директор. 

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1162/98. 
(11064) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1188/98, на регистарска влошка бр. 1-5673 го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
производно, прометно и услужно претпријатие „ПРЕ-
ВЕЗА" увоз-извоз, п.о., ул. „Малешевски пат" бр. 
146, Струга. 

Дејноста се проширува со: 110109, 013904. 
Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1188/98. 

(11065) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр: 
1230/98, на регистарска влошка бр. 1-4754 ја запиша 
во судскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Претпријатието во приватна сопстве-
ност за трговија и угостителство „ХОДА-КОМЕРЦ" 
увоз=нзвоз, п.о., ул. „Амвроси Пантеќи" бр. 5, Струга. 

Лице овластено за застапување е Тахир Хода - ди-
ректор со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1230/98. 
(11066) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1198/98, на регистарска влошка бр. 1-2351 ја запиша 
во судскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Општествено производно претпријатие 
„СТОЧАР" Мороишки мост бб, Струга. 

Со одлука 02-410 од 8.05.1998 год. се изврши проме-
на на лицето овластено за застапување при ОПП 
„СТОЧАР" се именува ВД директор на ОПП „СТО-
ЧАР" - Струга лицето Глигороска Јулија. 

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1198/98. 
(11067) 

Основниот суд во Битола, е*> решението Срег. бр. 
1197/98, на регистарска влошка бр. 1-2033 ја запиша 
во судскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Претпријатието за производство и 
трговија на мало „КРИЦИА" увоз-извоз, п.о. ул. „Ни-
кола Тесла" бр. 18/17, Битола. 

Се брише досегашниот застапник Бранислав Бо-
жиќ а се запишува нов застапник Соња Божиќ, дирек-
тор. 

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1197/98. 
(11050) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1175/98, на регистарска влошка бр. 1-2706 ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирма, седиште, 
директор на Трговското претпријатие на големо и ма-
ло „ЦАГЕР" По©, увоз-извоз, ул. „Струган" бр. 8-а, Би- Г 
тола. 

Промена на фирма, седиште, лице овластено за за-
стапување на Трговското претпријатие на и>леш> и 
мало „Млаз" п.о. увоз-извоз, п.о. Битола и новата 
фирма гласи: Трговско претпријатие на големо и мало 
увоз-извоз, „Цагер" п.о. Битола. 

Промена на седиштето на претпријатието од ул. 
„Едвард Кардељ" бр. 22/40, на ул. „Стричин" бр. 8-А, 
Битола. 

Се брише од судскиот регистар лицето - директор 
Петар Младеновиќ. 

Лицо овластено за застапување и во надворешно-
тршвското работење е Љубо Младеновиќ, директор. 

Основниот суд во Битола, Срег! бр. 1175/98. 
(11051) 

Основниот суд во Битола, со решението Птрег. бр. 
54/98, на регистарска влошка бр. 000969 ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирмата за прои-
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зводство, транспорт, промет и услуги ТАРА 60, екс-
порт-импорт, Татиана X. Тотева д.о.о.е.л, ул. „Хри-
сто Ботев" бр. 6, Битола. 

Новата фирма гласи: Производство, транспорт, 
промет и услуги ТАРА 60, експорт-импорт, Татиана 
X. Тотева, д.о.о.е.л, ул. „Христо Ботев" бр. 6, Бито-
ла. 

Основниот суд во Битола, Птрег. бр. 54/98. (11052) 

Основниот суд во Битола, со решението Птрег. бр. 
53/98, на регистарска влошка бр. 000960 го запиша во 
судскиот регистар зголемувањето на основна главница 
на Друштвото за производство, трговија и услуги КА-
РЕВСКИ Богоја увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Васил 
Брклевски" бр. 6, Битола. 

Зголемување на основната главнина 12.000,00 ДЕМ 
во денарска противвредност од 371.040,00. 

Основниот суд во Битола, Птрег. бр. 53/98. (11053) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1177/98, на регистарска влошка бр. 1-8691 ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирмата, основа-
чот и лицето овластено за застапување на Приватното 
претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало и увоз-извоз, ТЕХНО-ТРЕЈД, п.о. ул. „Жикица 
Јовановиќ - Шпанац" бр. 145, Битола. 

Новото име - назив на фирмата: Приватно прет-
пријатие за производство, трговија на големо и мало 
и увоз-извоз, ТЕХНО-ТРЕЈД, п.о., ул. „Жикица Јова-
новиќ-Шпанац" бр. 145, Битола. 

Се запишува Блажевски Радојко, директор со нео-
граничени овластувања како лице овластено за заста-
пување. 

Се брише Крстевски Оливер досегашен директор 
како лице овластено за застапување. 

Истапува од претпријатието основачот Блажевски 
Трајан. 

Пристапува како основач Блажевски Радојко од 
Битола. 

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1177/98. 
^ ^ ^ ^ (11054) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1166/98, на регистарска влошка бр. 1-13168 ја запиша 
во судскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Претпријатието за производство, трго-
вија на големо и мало и услуги увоз-извоз, „3. К.О." 
п.о., ул. „Васко Каранѓелевски" бр. 4-2/28, Битола. 

Директор на претпријатието и лице овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет со неограничени овластувања е Драгица То-
чевска, ул. „Хо Ши Мин" бр. 302-а Бутел I, Скопје. 

Му престанува должноста директор и лице овласте-
но за застапување на Зоранчо Китевски и се брише од 
судскиот регистар. 

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1166/98. 
(11055) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1130/98, на регистарска влошка бр. 1-13365 ја запиша 
во судскиот регистар промената на основач и лице 
овластено за застапување на Приватното претпријатие 
за трговија на големо и мало, увоз-извоз, „ДИМО" со 
п.о. с. Алинци, Битола. 

Основач: Божиновски Мите. 
Лице овластено за застапување: Божиновски Мите 

во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 
Се брише Ѓорѓиевски Димко, основач и директор. 
Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1130/98. 

(11056) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Срег. бр. 2173/98, на регистарска влошка бр. 1-30318-0-
0-0 го запиша во судскиот регистар истапувањето на 
основачот на Претпријатието за производство, промет 
и услуги ,,ЗО-ДЕ" експорт импорт Д.О.О. Бул. ,Јане 
Сандански" бр.49/15 Скопје. 

Истапува основачот Станковска Виолета. 
Се брише Станковска Виолета, директор. 
Се запишува Станковски Љупчо. 
Од Основниот суд ,Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2173/ 

98. (11259) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Срег. бр. 1886/98, на регистарска влошка бр. 1-53219-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
седиште, основач, проширување на Претпрвдатието за 
трговија, производство, угостителство и туризам „БА-
НЕКС КОМ" ДОО експорт импорт Бул. „Маркс и Ен-
гелс" бр. 1/5-10 Скопје. 

Досегашниот назив и седиште се менуваат и во ид-
нина ќе гласат: 

Претпријатие за трговија, производство, угостител-
ство и туризам „Б АНЕКС КОМ" ДОО експорт импорт 
ул. „Цветан Димов" бр. 45 с. Пирава. 

Во внатрешен промет се проширува дејноста 013099. 
Се брише Јадранка Остоиќ вд директор, а се запи-

шува Тони Донев директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1886/ 

98. (11260) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Срег. бр. 1727/98, на регистарска влошка бр. 1-67233-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатие за софтверска поддршка „ИВ - ИН-
ФОРМАТИКА" д.о.о. ул. „Народен фронт" бр. 19-3/5 
Скопје. 

Се брише: Сузана Илиевска. 
Се запишува: Горан Димовски како директор без 

ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1727/ 

98. (11261) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Срег. бр. 2045/98, на регистарска влошка бр. 1-24137-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач и промена на лице овластено 
за застапување во внатрешен трговски промет и НТР на 
Претпријатие за посредување со недвижности и промет 
„МОНА-ДОМ" увоз-извоз, д.о. Бул. „Јане Сандански" 
бр. 43/4 Скопје. 

Се врши промена на фирмата и седиштето па во 
иднина ќе гласи: 

Претпријатие за посредување со недвижности и про-
мет, увоз-извоз „МОНА-ДОМ" д.о. Скопје. 

Од претпријатието истапува како основач Николо-
ски Робертино, а пристапува Дукоски Игор. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешен трговски промет и НТР. 

Се брише Николоски Робертино - директор без 
ограничување. 

Се запишува Дукоски Игор - директор без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2045/ 
98. (11262) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Срег. бр. 5012/96, на регистарска влошка бр. 1-31133-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Претпријатието за трго-
вија на големо и мало „КАРО ПРОМЕТ" П.О. ек-
спорт-импорт ул.„Мито Хаџивасилев - Јасмин" бр. 30-
4/2 Скопје. 
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Се брише досегашниот застапник Каровски Горан -
директор со неограничени овластувања. 

Се запишува Ацевска Елена - директор со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5012/ 
96. (11263) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Трег. бр. 1602/98, на регистарска влошка бр. 02002741-
8-09-0-0-0 го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатие на Трговско радиодифузно друш-
тво „ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ" ДООЕЛ ул. „Ни-
кола Парапунов" б.б. (комплекс „Макотекс") Скопје. 

Скратен назив на фирмата гласи: ,,ТЕЛМА" ДО-
ОЕЛ Скопје. 

Друштвото ги врши следниве дејности: 
92, 92.1, 92.11, 92.12, 92.13, 92.2, 92.20, 92.3, 92.31, 

92.31/1, 92.32/2, 92.32, 92.34, 92.5, 92.52, 92.52/2, - Ре-
креативни, спортски, културни и забавни активности; 
Филмска дејност; филмска продукција; Филмска ди-
стрибуција; Прикажување на филмови. 

Друштвото врши дејности во надворешно тргов-
скиот промет кои особено се однесуваат на потребата 
на вршење на радио-дифузната и телевизиската деј-
ност. - Телевизиска и филмска дистрибуција; - Набавка 
на опрема за телевизија; - Реемитирање на телевизиски 
програми; - Набавка на филмска и телевизиска про-
грамска продукција; - Посредување во филмската и 
телевизиската продукција; - Изнајмување и дистрибу-

'ција на филмови. 
Друштвото го застапува Ристо Лазаров - управител, 

без ограничувања, со неограничени овластувања и це-
лосна одговорност за обврските на другите субјекти. 

Друштвото во правниот промет има. целосна одго-
ворност и неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1602/ 
98. (11264) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Срег. бр. 4936/97, на регистарска влошка бр. 1-64507-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
седиште, основач на Претпријатието за производство 
услуги и трговија на големо и мало „СЕЛАМЕТ ДЕРИ 
САНАЈИСИ" експорт ипорт ДОО ул. „Тале Христов" 
бр. 3/1-77 Скопје. 

Претпријатие за производство услуги и трговија на 
големо и мало „ХАСКО - ТИЏЕРЕТ" експорт импорт 
Д.О.О. ул. „Карл Маркс" бр. 18 Куманово. 

Кон претпријатието пристапува: Хасан Паша Ки-
лава. 

Истапува: Селамет Ибрахим. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4936/ 

97. (11265) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Трег. бр. 389/98, на регистарска влошка бр. 02002442-6-
09-0-0-0 го запиша во трговскиот регистар упис на ТП 
„РИМИНИ" - Бурекџилница Иџет Јашар Сељими ул. 
„Љубе Гачев" бр. 15 Куманово. 

Во правниот промет со трга лица за управител ќе 
биде лицето: 

- Иџет Сељими, од Тетово кој има неограничени 
овластувања и права. 

Дејности: 090171, 070111. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 389/ 

98. (11267) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Трег. бр. 1471/98, на регистарска влошка бр. 02002601" 
6-06-0-СМ) го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на трговец поединец ТП „ПЕТАР ЛАН" Мара 

Крсте Јовановска за такси превоз, Богданци, ул. „8-ми" 
Март, број 36. 

Основач е Мара Јовановска од Богданци. 
Дејности: 60.22. 
Во правниот промет со трети лица, трговецот поеди-

нец настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските направен во правниот промет со трети 

лица, трговецот поединец одговара лично со сиот свој 
имот. 

Овластено лице е Мара Јовановска - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1471/ 
98. (И268) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Трег. бр. 1472/98, на регистарска влошка бр. 02002602-
6-06-0-СИ) го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на трговец поединец ТП „АУДИ", Сузана Стојан 
Количева за такси превоз, Гевгелија, ул. „Кожув", број 
24. 

Основач е Сузана Количева. 
Дејност: 60.22. 
Во правниот промет со трети лица, трговецот поеди-

нец настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица, трговецот поединец одговара лично со сиот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување на трговецот поеди-
нец е Сузана Количева - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1472/ 
98. (11269) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. 
бр. 1495/98, на регистарска влошка бр. 02002620-6-09-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Трговец-поединец ТП Фризерски салон КАТЕ ТП, Ка-
терина Цветан Цветановска ул. „Димо Хаџи Димов" 
бр. 71 Скопје. 

Управител Катерина Цветановска од Скопје. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, и за обврските со целокупниот 
свој имот. 

Од Основниот суд Скоцје I - Скопје, Трег. бр. 1495/ 
98. (11280) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. 
бр. 994/98, на регистарска влошка бр. 02002589-8-09-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштво за завршни и занаетчиски работи во градеж-
ништвото „ГРАНИТ - ХИДРО" Миливоје - ДООЕЛ -
Скопје ул. „Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 82. 

Дејноста: 050302, 050301, 050202, 050100, 110401, 
110402, 110404, 110403, 0701, 070113, 070114, 07012, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 07013, 070232, 
0702, 070213, 070214, 07022, 070223, 070224, 070225, 
07025, ПОЗО, 100399, 070310,070320. Изведување на ин-
вестициони работи во странство, изработка на експер-
тизи и студии, инвестициони програми, просторни и 
урбанистички планови и проекти, идејни, главни и де-
тални проекти и инвестиционо техничка документа-
ција, лицитациони елаборати /тендерски документации/ 
и друга инвестициона документација за области К ра-
боти, изведување на градежни, градежно занаетчиски 
рударски, хидротехнички и други слични работа на вна-
трешно уредување и декорирани, изведување на инста-
лациони, монтажни и демонтажни работи и работи на 
одржување и ремонт на индустриски и други постројки, 
пуштање во погон на постројки и опрема на изградени 
објекти, раководење со работи, техничко управување 
со погон или со производство и одржување на изгра-
дени постројки, објекта и погони, изградба на ком-
плетни објекти и испорака на опрема, делови и матери-
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јади и на технолошки линии и други компоненти, орга-
низација на изградба на комплетни објекти /инжене-
ринг/, изведувачки инженеринг и соодветен /консал-
тинг/ инженеринг, стручно-технички надзор над изведу-
вањето на инвестиционите работи во странство и над 
изградбата на инвестиицони објекти, давање стручна 
помош, односно консултантски услуги во текот на из-
градбата и во работите на изградените објекти, други 
работи на изведување на инвестициони работи во 
странство. 

Во првниот промет со трети лица ДОО настапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени до правниот промет со трети 
лица ДОО одговара со сиот свој имот. 

Управител на ДОО е Миливоје Гратчаноски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 994/ 

98. (11281) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. 
бр. 1302/98, на регистарска влошка бр. 02002642-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Трговско услужно друштво ФЕШН ЛЕДИ Лилјана д.о-
.о.е.л. увоз-извоз, Скопје, Градски трговски центар II 
кат, деловна единица 113. 

Дејности: 50.10,50.20,50.30,50.30/1, 50.30/2,50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 41.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45 , 51.46, 51.47, 51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51, 51, 66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.73, 52,74, 63.30, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.40. 

Друштвото врши комплетен надворешно-трговски 
промет - Малограничен промет со СР Југославија, Р. 
Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција - застапување-посре-
дување во прометот со стоки и услуги-реекспорт-коми-
сиона продажба-продажба на стоки во консигнациони 
складишта. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Ковачоски Атанас -
управител, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I -Скопје, Трег. бр. 1302/ 
98. (11282) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. 
бр. 1523/98, на регистарска влошка бр. 02002671-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Трговско друштво за производство трговија и посреду-
вање ТЕМО Иван ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје , ул. „III 
Македонска бригада" бб. 

Дејности: 20.40, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.31, 
27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.22, 28.40, 28.62, 28.73, 28.74, 28.75 , 29.12, 
29.13, 29.14, 29.71, 29.72, 31.10, 31.30, 31.61, 34.20, 
34.30, 37.10, 37.20, 40.00, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 51.12, 40.00, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
3, 51.12, 51.14, 51.18, 51.43, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55 , 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.50, 
60.24, 63.12, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.34, 90.00. 

Надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување на странски лица, посредување, продажба 
на стоки од консигнациони складишта, реекспорт, ма-
лограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и Ју-
гославија. 

Бр. 42 - Стр. 2257 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка.. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Тома Стамболиев - управител, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1523/ 
98. (11283) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. 
бр. 2221/97, на регистарска влошка бр. 8-02001511-000-
01, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Трговско друштво за градежништво, инженеринг, трго-
вија и услуги „ГВАТ" Вукица д.о.о.е.л. Увоз-Извоз 
Скопје, ул. „Дрезденска" бр. 15 Б-2. 

Дејности: 011232, 011320, 012111, 012112, 012142, 
012201, 012321, 012322, 012323, 050100, 050201, 050201, 
050209, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070260, 110302, 110303, 110309, 110402, 
110403,110404 110909,070310, 070320, меѓународен пре-
воз на патници во друмскиот сообраќај-меѓународен 
превоз на стоки во друмскиот сообраќај-застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги-реекспорт-
консигнација-малограничен промет со СР Југославија, 
Грција, Бугарка, Албанија - поведување инвестициони 
работи во странство. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2221/ 
97. (11284) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. 
бр. 1064/98, на регистарска влошка бр. 02002546-6-01-
000, го запиша во трговскиот регистар ТП ХРИСТИ 
Спасевска Војо Драгица од Скопје Продавница за пре-
хранбени и производи за домаќинство ул. „Булевар 
Јане Сандански" зграда 116 - приземје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070128, 
070129, 070130. 

Пријава за запишување во регистарот на ТП од 
30.04.1998 г. 

Трговецот поединец одговара со целиот свој имот. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските во правниот, промет со 
трети лица одговара со целокупниот имот. 

Управител Спасевска Војо Драгица. 
Од Основниот суд Скопје I - Скоцје, Трег. бр. 1064/ 

98. ^ ^ ^ ^ (11285) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. 
бр. 1475/98, на регистарска влошка бр. 02002647-6-06-
000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето 
на ТП Гоце Виде Гиевски - Такси превозник ЦРВЕН 
ЛАВ, Скопје, Општина Кисела Вода, ул. ,Димитрија 
Чуповски", број 62. 

Основач е Гоце Виде Гиевски од Скопје. 
Дејности: 60.22. 
Во правниот промет со трети лица, трговецот поеди-

нец настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица, трговецот поединец одговара лично со сиот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување на трговецот поеди-
нец е: Гоце В. Гиевски - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1475/ 
98. (11286) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. 
бр. 1226/98, на регистарска влошка бр. 02002641-8-03-
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ООО, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштво за производство» промет и услуги МАГНЕТ 
ПРОДУКТ Милан Стојан Ѓуровски ДООЕЛ увоз-извоз 
ул. „Стоевска" бр. 153 Скопје. 

Дејности: 28.21, 28.52, 28.75, 29.13, 29.31, 2932, 
29.72, 33.20, 33.30, 34.20, 34.30, 35.50, 37.10, 37.20, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 5030, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51Л7, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.31, 5133, 51.34, 
51.35, 51.36, 5137, 5138, 51.69, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.66, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51,66, 51.70, 52Л1, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27, 52.32, 52.22, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.62, 
52.63, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, услуги на меѓународен 
транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска 
со меѓународниот транспорт (шпедиција, складирање, 
аеродромски услуги, агенциски услуги), угостителски и 
туристички услуги, посредување и застапување во про-
метот на стоки и услуга, услуги на контрола на кванти-
тет и квалитет, застапување на странски, физички и 
правни лица, долгорочна производствена кооперација, 
консигнациоеа продажба, реекспорт. 

Друштвото во платниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во платниот промет со трети лица, 
друштвото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Милан Ѓуровски - управител, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скоцје I - Скопје, Трег. бр. 1226/ 
98. (11287) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. 
бр. 1483/98, на регистарска влошка бр. 0202648-6-01-
000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето 
на Трговија на мало КОРНЕР 98 Љумније Јусуф Еми-
новска, ТИ Бул. „Јане Сандански" бр. 9-а лок. 6 
Скопје. 

Основач Љумнѕф Јусуф Еминовска од Скопје, ул. 
„Гаврил Константнновиќ" бр. 63 Скопје. 

Дејности: 52.26, 52.33, 52.47. 
Тргавецот-поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица одговара со целиот свој имот. 
Љумни] е Јусуф Бминовска е управител без ограни-

чување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1483/ 

98. (11288) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. 
бр. 57/98, на регистарска влошка бр. 02002720-8-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Трговско друштво за Радио и Телевизија Сител - Си-
лекс, ДООЕЛ - „Градски стадион" бб - Скопје. 

Дејност: 120350. 
Во правниот промет со трети лица Трговското 

друштво за Радио и Телевизија Сител - Силекс, ДО-
ОЕЛ - Скопје настапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет одговара со це-
лиот свој имот. 

За управител на Трговското друштво за Радио и 
Телевизија Сител - Сид екс, ДООЕЈ1 - Скопје е имену-
вано лицето Горан Ивановски, диии. инж.технолог. 

Од Основниот суд Скопје I - Скоцје, Трег. бр. 57/98. 
(11289) 

21 август 1998 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.1268/98, на регистарска влошка бр. 02002562-8-
01-000, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Друштва за производство, трговија и услуги Драгор 
Стошнќ ДООЕЛ Скоцје ул. Струшка бр. 9а. 

Дејности: 20.40, 20.51, 20.52, 36.63, 33.10, 33.20, 
50.10,50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/ 
1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 5135, 
51.36, 5137, 51.38, 51.39, 51.41, 51.43, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74. 72.50, 73.20, 73.20/1, 74.12, 74.13, 
74.14,74.40,74.84. надворешна трговија со прехранбени 
производи надворешна трговија со ^прехранбени про-
изводи, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, консигнациона продажба на странска 
стока, комисиони рабори, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет 
е Стошиќ Горан управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скоџје I - Скопје, Трег.бр.1268/ 
98, (11292) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1459/98, на регистарска влошка бр. 02002600-
6-01-000, го запиша во судскиот регистар запишувањето 
на ТП Тодоров Тоде Крсте ТП ТРАДИЦИЈА - трго-
вија на мало со обувки кожа гума и пластика ул. Јане 
Сандански бр 33 Неготино. 

Основач: Тодоров Крсте ул. Јане Сандански бр 33 
Неготино. 

Дејност на фирмата : 070122 - обувки кожа гума и 
пластика. 

Одговорност: За обврските преземени во правниот 
промет со трети лица ТП одговара лично со целиот свој 
имот. 

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

Управител: Тодоров Крсте-управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр.1459/ 
98. (11294) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. 1456/98, на регистарска влошка бр. 02002599-6-06-
000, го запиша во судскиот регистар запишувањето на 
Трговец поединец Елвир Лафи Мустафи ТП ЕСЕН 
Таксист е.Доброште, Теарце. 

Дејност: 060501-Превоз на патници во друмскиот со-
обраќај, 060502-Превоз на стоки во друмскиот сообра-
ќај, 060602-Превоз на патници со такси автомобили. 

Одговорност: Елвир Шафи Мустафи одговара 
лично со целиот свој имот. 

Овластено лице: Овластено лице на ТИ ЕСЕН так-
сист е Елвир Шафи Мустафи, управител со неограни-
чено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр.1456/ 
98. (11295) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.1898/97, на регистарска влошка бр. 6-02002052-
000-06, ја запиша во судскиот регистар, запишување на 
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трговец поединец, Авто превозник „СТАРТ" ТП Алек-
сандар Иванчо Димовски - Скопје ул. Џон Кенеди 
бр.25/1-14. 

Дејности: 060501 - Превоз на патници во друмскиот 
сообрќај, 060502 - превоз на стоки во друмскиот соо-
браќај, 060601 - превоз на патници во градскиот и при-
градскиот сообраќај, 060602 - превоз на патници со 
такси автомобили. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара со целокупниот свој имот Александар 
Димовски - Управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр.1898/ 
97. ^ ^ ^ ^ (11296) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1180/98, на регистарска влошка бр. 02002547-
3-03-000, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Друштво за производство, промет и услуги ЏИКОМ 
Маја и Миодраг ДОО експорт-импорт, Скопје, ул. 
„Партизански одреди" бр. 17-2/14. 

Претпријатието е основано со Договор за основање 
бр. 1/1 од 06.05.98 год., а содружници се Маја Џидрова и 
Миодраг Лејковски од Скопје. 

Дејност: 013010, 013021, 013022, 013030, 013042, 
013043, 013050, 013071, 013072, 013073, 013074, 013091, 
013099, 013121, 013122, 050201, 050203, 050209, 050301, 
050302, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 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, 07026, 080129, 090171, 090179. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Треѓ.бр.1180/ 
98. (11297) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1405/98, на регистарска влошка бр. 02002585-
8-01-000, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Друштво за производство и трговија ЕЈ1ТРА, Трајан 
Мојсоски ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. Томе Ар-
совски бр. 49 локал 9. 

Друштвото е основано со Изјава за основање на 
ДООЕЛ бр.01 -01/98 од 22.05.1998 година, а содружник е 
Трајан Мојсоски од Скопје. 
! Дејности: 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 

51.12, 51.31, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.41, 51.43, 51.47, 51.51, 51.52, 51.54, 51.53, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72, 52.73/1, 52.72/2. 

Работи на надворешно-трговскиот промет: посреду-
вање, реекспорт, застапување, лизинг. Неограничени 
овластувања, целосна одговорност. Лице овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот 
промет е Ацо Алексоски, управител, без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр.1405/ 
98. (11298) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 149/98, на регистарска влошка бр. 02002084-3-
10-000, ја запиша во судскиот регистар промената на 
седиште и управител на Друштвото за маркетинг и про-
мотивни услуги ОВАТИОН АДВЕРТИСИНГ - Драган 
ДОО експорт импорт Скопје ул. Мито Хаџи Василев 
бр. 20. ; 

Се врши промена на седиштето па во иднина новото 
седиште на претпријатието ќе биде на ул. „Коле Недел-
ковски" бр.23. 

Бр. 42 - Стр. 2261 

Се врши промена на упрвителот: Се брише Драган 
Ѓилас управител без ограничување. Да се запише Елена 
Стефанова - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 149/98. 
(11300) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.1356/98, на регистарска влошка бр. 02002556-6-
09-000, го запиша во судскиот регистар запишувањето 
на ТП Бифе ТАЈМ АУТ ТП Ќипровски Апостол 
Златко, ул. „Иво Лола Рибар" бр 32-6 Скопје. 

Основач на ТП е Златко Ќипровски со пријава бр 1 
од 18.05.1998 год. 

Дејности: 080190. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка, а за обвр-
ските превземени во правниот промет со трети лица 
одговара лично со целиот свој имот. 

Управител на трговецот-поединец е Златко Ќипров-
ски без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр.1356/ 
98. ^ „ ( 1 1 3 0 1 ) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.467/98, на регистарска влошка бр. 02002474-6-
09-000, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговец-поединец „ИНТЕРТУРИЗАМ" ТП-Тури-
стичка агенција. Ридван Муса Муслији ул. „Братство 
Единство" бр 14, Куманово. 

Дејности: 080201 - туристички агенции. 
Управникот Ридван Муслији, со стан на ул. „Правда 

Спасовска бр 51 Куманово, во правниот промет со 
трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр.467/98. 
^ ^ „ ^ (11302) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1263/98, на регистарска влошка бр. 02002554-
6-09-000 го запиша во судските регистар основањето на 
трговец поединец ТП Бифе ЗОКО ТП Скопје Марјан 
Љубе Атанасовски ул. „Ристо Татарчев" бр. 37-6 
Скопје. 

Дејности: 080190-други угостителски сулуги. 
Управител Атанасовски Марјан од с. Црешево ул 

„Коце Стоилковски" бр.75-6 Скопје. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр.1263/ 
98. Г11303) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 1407/98, на регистарска влошка бр. 02002587-3-
09-000, го запиша во судскиот регистар запишувањето 
на ТП ЈАДРАН Завршни и занаетчиски работи во гра-
дежништвото Мирјанчо Бојан Тодосиев ул. „Анри Ба-
рис" бр. 59/3-3 Скопје. 

Дејности: 050302 - завршни и занаетчиски работи во 
градежништвото. 

Управител Тодосиев Мирјанчо од Скопје, со стан на 
ул. „Анри Барис" бр. 69/3-3, без ограничување, во прав-
ниот промет со трети лица истапува во свое име и за 
своја сметка, а за обврскиге со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1407/ 
98. (11304) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр.1528/98, на регистарска влошка бр. 02002672-6-
01-000, го запиша во судскиот регистар запишувањето 
на Трговецот поединец МАКСМАЕР - Продавница за 
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бои на Тодоров Благоја Миле ул. Христо Татарчев бр. 
27-а Скопје. 

Дејност: 52.46- трговија на мало на метални стоки, 
г мрежен магерија, бои и стакло. 

Управител на трговецот поединец ќе биде Тодоров 
Миле од Скопје, ул. Марко Орешковиќ 8/2. 

Одговорност на трговецот поединец, одговара 
I пчно со целиот СВОЈ имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1528/ 
Ж. (11305) 

Основниот суд Скопје Г - Скопје, со решението 
Грег.брЛ415/98? на регистарска влошка бр. 02002575-6-

01-000, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Продавница за разни непрехранбени производи ДРА-
ГОН ТРЕЈД ТП Драган Јордан Димовски ул. Јале Сан-
дански бр, 7 лок. 5 Скопје. 

За Трговец поединец се запишува лицето Драги Јор-
дан Димовски од Скопје. 

Дејности: 070114, 070128, 070129. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка 
Во правниот промет со трети лица одговара со цело-

купниот свој имот. 
Управител без ограничување Драган димовски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1415/ 

98. ^ (11307) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
,ег.бр. 1211/98, на регистарска влошка бр, 02002548-6-

и ООО, гозапишаво судскиот регистар Трговец поеди-
ни СИМОН - Промет на мало во продавница Блашко 

ЈК Јро Јакимов, ул. „Кочо Рацин", бр. 1 Крива Паланка. 
Дејност: 070111-леб, печиво, млеко и млечни прош-

иќ, 070112- зеленчук, овошје и преработки, 070113-
живина, риба, и месни преработки; 070114-разни 

гдаотаи продукти, алкохолни пијалоци и производи за 
^ машна употреба, 070129- тутун ц други непрехран-
бени производи. 

Во правниот промет со трети лица, ТП истапува во 
саде име и засвоја сметка. За обврските сторени во 
правниот Промет со трети лица, ТП одговара лично со 
целокупниот СВОЈ имот. Лице овластено за застапување 

субјектот На уписот е Блашко Киро Јакимов - упра-
вител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1211/ 
98. - (11308) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Грег,брД081/98, на регистарска! влошка бр, 02002335-6-
06-000, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговец-поединец авто такси ЖИВКО ТП Живко Вила 
Саздов ул. Благоја Стевков 17/3-1 Скопје. 

Дејност: 060602- превоз на патници со такси авто-
мобили, 060601 - превоз на патници во градскиот и 
приградскиот сообраќај, 060501- превоз на патншр во 
друмскиот сообраќај, 060502 - превоз на стока во друм-
скиот сообраќај, 060503- услуги во друмскиот сообра-
ќа/. 

Управител Живко Саздов ул. Благоја Стевков 17/3-1 
Скопје. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег, бр. 1081/ 
98. (11309) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр.1398/98, на регистарска влошка бр. 02002567-6-
1)6-000, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Т рговец-поединец ДАНИ такси превоз Рајко Милутин 

меновиќ ул. Алеско Демниевски 21 бр. 15 Скопје. 

Дејности: 60.21; 60.22; 60.23 и 60.24. 
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, а за сторените обврски 
одговара со целиот свој имот. 

Управител: Рајко Раденовиќ, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1398/ 

98! (И310) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.ер. 1360/98, на регистарска влошка бр. 02002557-6-
09-000, го запиша во судскиот регистар запишувањето 
на Трговец поединец Салон за козметика МЕЛИСА 
трговец поединец Весна Димитар Јевремовиќ ул. Козле 
88 Б-4 л.5 Скопје. 

Дејности: 090201 - Берберско фризерски козмети-
чарски и слични услуги. 

Управител: Бесна Јевремовиќ без ограничување, ул. 
Миле иопјорданов бр. 9 Скопје. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара лично со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1360/ 
98. (11311) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр.1181/98, на регистарска влошка бр. 02002610-8-
01-000, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Друштво за трговија и услуги ГРОМ МГ Ристе ДООЕЛ 
ул. Ванчо Мицков бр. 97/17 Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
07Д214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 
110903, 110909, 110303, 090124, 090129, 090139, 090189, 
070310,070320, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските на друштвото во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешен и надворешен промет: Ристе Бојаровски" упра-
вител без оданочување. 

Од Основниот суд Скоцје I - Скопје, Трег. бр. 1181/ 
98. (11312) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег,ер.1481/98, на регистарска влошка бр. 02002606-6-
01-000, го запиша во судскиот регистар трговец поеди-
нец Колонијал УНА Ибраим Неби Елези с. Камењане^ 
Камењане. 

. Дејност: 51.11 - Трговија на мало во продавници, 
претежно со храна, пијалоци и тутун. 

За управител на ТП се одредува лицето Ибраим 
Неби Елези од с. Камењане-Камењане. 

' Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските на ТП во правниот промет со трети 
лица превземени во текот на работењето одговара 
Ибраим Неби Елези лично со целиот свој имот! 

Од Основниот суд Скоцје I - Скопје, Трег. бр. 1481/ 
98. (Ц313) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр.1533/98, на регистарскавлошка бр. 02002675-6-
01-000, го запиша во судскиот регистар трговец поеди-
нец Бутик МАЛСИЈА Халим Нухи Османи ул. Мурат 
Бафтиари бр. 152 Тетово. 

Дејност: 52.41- трговија на мало со текстил, 52.42 
трговија на мало со облека. 
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Управител на ТП е Халим Нухи Османи од с. Седла-
рево-Тетово. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и засвоја сметка. 

За обврските на ТП во правниот промет со трети 
лица превземени во текот на работењето одговара ТП 
Халим Нухи Османи лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1533/ 
98. % (11314) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1215/98, на регистарска влошка бр. 02002582-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар тп ЕУРО-
МС - Колонијал Аврамова Блаже Менче, ул. „Благој 
Ѓорев" бр. 69 - Велес. 

Седиште: ул: „Благој Ѓорев44 бр. 69 - Велес. 
Дејности: 52.1, 52.11 и 52.12. 
Во правниот промет со трети лица, ти ќе настапува 

во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет, тп ќе 

одговара лично, со целиот свој имот. 
Овластено лице за застапување е Аврамова Блаже 

Менче од Велес - управител без ограничувале. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1215/ 

98. , (11325) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2202/98, на регистарска влошка бр. 1-17233-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар дополнувањето во 
надворешен трговски промет на Претпријатието за 
производство, услуги и трговија, на големо и мало „ЕЈ1-
МОНД-ИН" цо Експорт-импорт, Скопје̂  ул. „Руди Ча-
евац" бр. 46 - Скопје. 

Се запишува проширување во надворешен трговски 
промет и се дополнува со: Меѓународен патен превоз на 
стоки и патници. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2202/ 
98. (11326) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2088/98, на регистарска влошка бр. 1-8229-0-0-
О, ја запиша во судскиов регистар промената на основач 
и промена на лице овластено за застапувале во внатре-
шен трговски промет и НТП ца Претпријатието за 
транспорт, угостителство и трговија на големо и мало 
увоз-извоз „ЈАНГПРОМ" - д.о.о. Скопје, ул. „Иво 
Лола Рибар" бр. 80г, Општина Карпош. 

Во претпријатието како основач пристапува Михај-
ловска Даница од Скопје, а истапуваат Михајловски 
Владе, Михајловска Маја и Михајловска Марина. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешен трговски промет,и НТП: 

Да се брише Михајловски Владе, директор со нео-
граничено овластување. 

Да се запише Михајловска Даница, директор со нео-
граничено овластување. , 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2088/ 
98. (11327) 

Основниот суд Скопје I ^ Скопје, со решението 
Срег. бр. 2238/98, на регистарска влошка бр. 1-62325-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и директор на Претпријатието за трговија и произ-
водство „БЕЈТО КОМЕРЦ-95" д,о.о. експорт-импорт 
Скопје, ул. „Демир Трајко" број 35а Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Абдулов Беј-
тула со одлука. 

Се брише досегашниот застапник Абдулов Бејтула, 
директор со неограничени овластувања, а се запишува 
Абдулов Абдула, директор без огранчување. 

Од Основниот суд,Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2238/ 
98. . . (11323) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 76/97, на регистарска влошка бр. 6-0200104Р 

' 000-01, го запиша во трговскиот регистар проширува-
њето на дејност во работењето во внатрешен трговец 
промет на Марјан Санде Јанков^ ти „МАРЈАН-КО 
МЕРЦ" промет на мало со непрехранбени производи, 
ул. „Трајко Панов" бр. 15, Велес. 

Дејноста се проширува со: 070122, 070123, 07012 
070129. / 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 76/97 
' (11329) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2144/98, на регистарска влошка бр. 1-518174) 
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди 
ректор на Претпријатието за внатрешна трговија 
„ТАРО-КОМЕРЦ" доо увоз-извоз, Тетово, ул. „Ш 
тан Димов" бр. 7А, 

Се брише Зура Јусуфи, се запишува Шаип Јусуфи. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2144/ 

98. ' (11330) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решениет 
Срег. (5р, 2146/98, на регистарска влошка бр. 1-13621-0 
0-0, го запиша во судскиот региѓстар проширувањето но 
дејност на Претпријатието за изДавачко-графичка де; 
ност, трговија на големо и мало, роз-иззоз „ШТРК" ш 
ул. „Јуриј Гагарин" бр. 17-2-17, Скопје. ; 

Дејноста во внатрешниот трговски промет на прек -
пријатната се прошируваш 070131, 050140, О7015О, 
070227,070230, 070260 и 120420. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. .2148/ 
98. (11331) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решенисп 
Срег. бр. 762/96, на регистарска влошка бр.1-407134М'-
О, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на „НИГЕР ЛИЛЕР" д.о.о. Претпријатие за интер 
национален транспорт и шпедитерски услуги Скопје, 
ул. „Иво Рибар Лола", бр. 74/4-1, Скопје. 

Се брише Александар Патчевски, се запишува Да 
ворин Пантевски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 762/ 
96. (11332) 

Основниот суд Скопје I - Скоцје, со решението 
Срег. бр. 1724/98, на регистарска влошка бр. 1-58027-0 
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, пристапување на Претпријатието за 
трговија на големо и мало „ОМЕГА ГОПВРНАЦИ 
ОНАЈ1" д.о.о. експорт-импорт, ул. ,,Антон Попов" 66, 
Скопје. 

Досегашната фирма и седиште се менуваат и во ид-
нина ќе гласат: Претпријатие за трговија на големо и 
мало „ОМЕГА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" доо експорт им 
порт Скопје, ул, „Антон Попов" бб Скопје. 

Пристапува Тоуроуноглоу Консгатинов. 
Во внатрешниот промет се прошаруваат дејностите: 

013030, 013030, 013041, 0Д3642, 013043, 013050, 013080, 
020121, 020201. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 1724/ 
98. (11333) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1768/98, на регистарска влошка бр. 1-14890-0 
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на При-
ватното претпријатие за производство, трговија на го-
лемо и мало и услуги извоз-увоз „ЛИВ КОВ" д.о. 
Скопје, ул. „Душан Ташковиќ" бр. 46/4 Скопје. 

Прдаатното претпријатие за производство, услуги, 
трговија на големо и мало извоз-увоз „ЛИВ КОВ" д.о 
Скопје, ул. „Душан Тасковиќ" 46/4. 
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Претпријатието го менува овластеното лице Јанев-
ска Дивна, директор без ограничување. Се именува Гај-
дов Георги - директор, без ограничување. 

Во надворешно трговското работење, претпријати-
ето ќе го застапува Гајдов Георги директор, без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1768/ 
98. ^ ^ ^ ( Ш 3 4 ) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението, 
Трег. бр. 1461/98, на регистарска влошка бр. 02002682-
6-01-000, го запиша во "трговскиот регистар упис на 
трговец поединец ТП РИКИ трговија на мало Ристески 
Стојан Ристе ул. „Партизански одреди" кула бр. 23 
локал бр. 1, Скопје. 

Основач: Ристески Стојан Ристе. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.33. 
Ристески Стојан Ристе - управител без ограничу-

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица трговецот поединец одговара со целокупниот свој 
имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.ер. 1461/ 
98. (11397) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Трег.бр. 518/98, на регистарска влошка бр. 02002628-6-
06-000, го запиша во трговскиот регистар упис на трго-
вец поединец Автотакси ТП „КЈ1ИНЧАРСКИ" Спасов 
Славко Русе ул. „Ужичка Република" 76 - Скопје. 

Дејности: 060602. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица трговецот поединец одговара со целосен свој 
имот. Русе Спасов - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.ер. 518/98. 
(11398) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Трег.ер. 1409/98, на регистарска влошка бр. 02002574-6-
06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Автотакси ИБИШ ТП Ибиш Авди Каљиси 
Бул. Македонско косовска бригада 28 бр. 10 Скопје. 

Дејност: 60:22. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет со трети лица од-

говара лично со целиот свој имот. 
Овластен потписник Кал,иси Ибиш - Управител без 

ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.ер. 1409/ 

98. (11399) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Трег.бр. 1534/98, на регистарска влошка бр. 02002676-6-
09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТП фотокопир ДИБРА - Илчо Богдан Мисерлиов-
ски Скопје, ул. „Партизански одреди" бр. 21 згр. А-2/1 
лок. 2. 

Дејности: 93.05, 52.47. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-поеди-

нец настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица трговецот-поединец одговара со целиот свој имот. 
Фирмата ќе ја застапува Илчо Богдан Мисерлиовски 

- управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.ер. 1534/ 

98. (11400) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Трег.ер. 1137/98, на регистарска влошка бр. 02002466-6-
06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговец-поединец Авто такси ТОНИ Антон Иван 
Беришиќ ул. „Исаија Мажовски" бр. 24/1-8 Скопје. 

Дејности: 60.22. 
Управител Антон Беришиќ од Скопје ул. Исаија 

Мажовски бр. 24/1-8. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот, 
свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.ер. 1137/ 
98. (11401) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Трег.ер. 1406/98, на регистарска влошка бр. 02002572-6-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец поединец Абдула Фети Салихи ПАРИЗ бу-
тик за текстил и конфекција ул. 192 (бит пазар) локал 
539, Скопје. 

Дејности: 070121, 070122, 070129. 
Во правниот промет со трети лица, трговецот поеди-

нец одговара лично со целиот свој имот и настапува во 
свое име и за своја сметка. Абдула Салихи - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.ер. 1406/ 
98. (11402) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Трег.ер. 1609/98, на регистарска влошка бр. 02002717-3-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштво за инженеринг, производство и трговија 
МАРКОНИ ИНЖЕНЕРИНГ Ленче Стојановска и др. 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Скопска црвена општина" 
66; 

Содружници: Претпријатието за меѓународна трго-
вија и консалтинг „Маркони" доо и Ленче Стојановска 
од Скопје, ул. Желево бр. 4/2-7. 

Дејности: 01.41/1,20.10/1,20.10/2, 20.20, 20.30,20.40, 
20.51, 24.51, 24.52, 25.22, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 
28.52, 28.63, 28.72, 28.74, 28.75, 29.11, 29.23, 29.24, 
29.52, 29.56, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15 , 36.40, 
36.50, 36.63, 37.20, 40.30, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33 , 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51, 33, 51.34, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.12, 52.27 , 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 61.20, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 71.10, 
71.21, 71.22, 71.32, 71.34, 71.40, 73.10, 73.20/1, 73.20/2, 
73.10/1, 73.10/2, 73.20/3, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 
74.84,90.00,92.34, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, посредување во надвортешно трговскиот про-
мет, застапување на странски фирми. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. Упра-
вител Ленче Стојановска, без ограничување. 

Од Основниот суд Скоцје I - Скопје, Трег.ер. 1609/ 
98. (11403) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Трег.ер. 1529/98, на регистарска влошка бр. 02002683-6-
01-000, го запиша во трговскиот регистар запишува" 



21 август 1998 

н>ето на Трговец поединец за трговија АЛЕКСЕЈ, Мара 
Китан Стројмановска ул. „Бојмија" бр. 1, Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33. 

Управител е Мара Стројмановска од Скопје ул. 
„Мите Богоевски" бр. 71-6. 

Во правниот промет со трети лица трговецот-поеди-
нец истапува во свое име и за своја сметка, а за обвр-
ските одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 1529/ 
98. (11404) 

— V 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 

Трег.бр. 500/98, на регистарска влошка бр. 02002540-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за градежништво, производство, трго-
вија на мало и големо и услуги ФОН Сашо ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје ул. „Џон Кенеди" бр. 24 
Скопје. 

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 
012621, 012622, 012623, 01Ј699, 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, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080201, 080202, 
080121, 080190, 090201, 110109,110309, 11090. Посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, малограничен промет со Албанија, Буга-
рија, Грција и СР Југославија, комисиска продажба, 
продажба на стоки во консигнациони складишта. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 500/98. 
(11405) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Трег.бр. 1402/98, на регистарска влошка бр. 02002569-6-
01-000, го запиша во трговскиот регистар како трговец 
поединец Колонијал ДУРАКУ Мусо Ајет Асани е. 
Челопек - Брвеница. 

Основач: Мусо Ајет Асани од е. Челопек - Брве-
ница Тетово. 

Фирма: ТП Колонијал ДУРАКУ Мусо Ајет Асани е. 
Челопек - Брвеница. 

Седиште: е. Челопек - Брвеница. 
Дејност: 52.11. 
За управител на ТП се одредува лицето Мусо Ајет 

Асани од е. Челопек - Брвеница. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица превземени во текот на работењето истапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските на ТП во правниот промет со трети 
лица превземени во текот на работењето одговара 
Мусо Ајет Асани лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I ~ Скопје, Трег.бр. 1402/ 
98. (11406) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Трег.бр. 1549/98, на регистарска влошка бр. 02002684-6-
01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговец по-
единец Трафика ЛИПА Нуриман Ештреф Ибиши ул. 
Илинденска бр. 55 Тетово. 

Основач: Нуриман Ештреф Ибиши од Тетово ул. 
175 бр. 42. Тетово. 

Фирма: ТП Трафика ЛИПА Нуриман Ештреф 
Ибиши. 

Седиште: Тетово, ул. Илинденска бр. 55. 
Дејност: 52.26, 52.47. 
За управител на ТП се одредува лицето Нуриман 

Ештреф Ибиши од Тетово. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка. 
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Трговецот поединец за обврските во правниот про-
мет со трети лица превземени во текот на работењето 
одговара лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 1549/ 
98. (11407) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Трег.бр. 1598/98, на регистарска влошка бр. 02002700-6-
01-000, го запиша во трговскиот регистар трговец по-
единец Киоск ПАВАКОМ Панче Алексадар Мите-
ски ул. Браќа Миладинови бр. 400 Тетово. 

Основач: Панче Александар Митески од Тетово ул. 
101 бр. 28. Тетово. 

Фирма: ТП Киоск ПАВАКОМ Панче Алексадар 
Митески. 

Седиште: Тетово, ул. Браќа Миладинови бр. 400. 
Дејности: 52.26, 52.47. 
За управител се одредува лицето Панче Александар 

Митески од Тетово. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

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

превземени во текот на работењето одговара Панче 
Александар Митески лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 1598/ 
98. (11408) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Трег.бр. 1630/98, на регистарска влошка бр. 02002718-6-
09-000, го запиша во трговскиот регистар трговец по-
единец Слаткарница ТАГА Менсур Ештреф Нуриши 
ул. Маршал Тито бр. 112 Тетово. ^ 

Основач: Менсур Ештреф Нуриши од е. М. Речица -
Тетово. 

Фирма: ТП слаткарница ТАГА Менсур Ештреф Ну-
риши. 

Седиште: Тетово, ул. Маршал Тито бр. 112. 
Дејност: 55.30/2. 
За управител на ТП се одредува лицето Менсур Еш-

треф Нуриши од е. М. Речица Тетово. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските на ТП во правниот промет со трети 

лица превземени во текот на работењето одговара 
Менсур Ештреф Нуриши лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 1630/ 
98. (11409) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Трег.бр. 1571/98, на регистарска влошка бр. 02002694-6-
01-000, го запиша во трговскиот регистар трговец по-
единец Бутик МИСИОНИ Исхак Демир Идризи ул. 
Киро Ристовски Дрнц бр. 33/7 Тетово. 

Основач: Исхак Демир Идризи од Тетово, ул. М. 
Бафтиари бр. 91 Тетово. 

Фирма: ТП Бутик МИСИОНИ Исхак Демир 
Идризи. 

Седиште: Тетово, ул. Киро Ристовски Дрнц бл. 33/7. 
Дејности: 18.22, 52.41, 52.42. 
За управител на ТП се одредува лицето Исхак Де-

мир Идризи од Тетово. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските на ТП во правниот промет со трети лица превзе-
мени во текот на работењето одговара Исхак Демир 
Идризи лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 1571/ 
98. (11410) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението, 
Трег.бр. 1482/98, на регистарска влошка бр. 02002706-6-
09-000, го запиша во трговскиот регистар трговец по-
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег, бр. '2442/98. ма регистарска влошка бр. 1-43492-0-
0-0. Ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и промена на лице на Приватното-претпријатие за 
трговија на големо и мало. производство и услуги ..ФИ-
ТОгмЈА'" д.о. експорт-импорт село Теарце - Тетовско. 

Од претпријатието истапува: Бесими Магбуле. 
Да се брише: Бесими Магбуле, а да се запише: Ха-

зарм Ирфан - како нов директор со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2442/ 
98. (12579) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2286/98, на регистарска влошка бр. 1-58139-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Про-
изводно, трговско и услужно претпријатие „МОН-
ТАЖА ТРЕЈД" д.о.о. ул. „Урош Џудовиќ" бр. 52 -
Скопје. 

Бришење на производно, трговско и услужно прет-
пријатие „МОНТАЖА ТРЕЈД" д.о.о. Скопје, ул. 
„Урош Џудовиќ" бр. 52, поради припојување кон Прет-
пријатието за трговија и производство „АЛФА" д.о.о. 
ул о „Будимпештанска" бр. 27-а - Скопје со рег. вл. 1-
53529-0-0-0-0. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2286/ 
98. (12580) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2285/98, на регистарска влошка бр. 1-53529-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар припојување и про-
ширување ма дејност на Претпријатие за трговија и 
производство „АЛФА", д.о.о. ул. „Будимпештанска" 
бр. 27-а - Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
93.02, 74.70, 74.40, 74.20/3, 73.10/2, 45.45, а се врши 
припојување на Производно, трговско и услужно прет-
пријатие „МОНТАЖА ТРЕЈД" д.о.о. ул. „Вудимпеш-
танска" бр. 27, а Скопје, кон Претпријатие за трговија 
и производство „АЛФА" д .о.о. ул. „Будимпе шталска" 
бр. 27-а - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2285/ 
98. (12581) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр.2514 /98, на регистарска влошка бр. 1-16135-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на 
основач на Претпријатието за производство, трговија, 
услуги и увоз-извоз „ГАРАНТ КОМЕРЦ" д.о.о. 
Скопје, ул. „Христијан Тодоровски Карпош" бр. 55-6. 

На ден 01.06.1998 пристапиле Марин Здравевски и 
ЕЉмаил Бајрами. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2514/ 
98. (12584) 

СЈГЖЧШШШ ПОСТАПКИ 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

нието Ст.бр.64/96 од 29.У.1998 година отвори стечајна 
постапка над Ш И "Сунај" од с. Врапчиште. 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Василије Василески 
од Гостивар ,ул."Седек Костоски" бр.25. 

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. 
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 1.1Х.1998 година, во 10,30 часот, во 
соба број 54 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (13775) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.2335/97 од 8.1У.1998 година отвори 
стечајна постапка над должникот ППТ "Елик" од 
Скопје, ул."Методи Митевски" бр.12-4/3. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од 
Скопје,ул."Крсте Асенов" бр. 12/1/15, телефон 626-049. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник 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 28.1Х.1998 година, во 9,35 часот, во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (13775) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.927/96 од 27.П.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот Претпри-
јатие за транспорт, промет и услуги "Апо Транс" 
експорт импорт, Скопје, ул. "Јордан Хаџи Констан-
тинов - Џинот" бр.3/16 со жиро сметка 40100-601-
358605. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13862) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.657/96 од 05.У1.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот Трг.прет.на 
големо и мало "Скомак" извоз увоз, Скопје, ул. "Ро-
берт Кох" Б-7/2-8 со жиро сметка 40120-601-46096. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13863) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решението Л.бр. 8/98 од 22.07.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Трговско прет-
пријатие „ИВИВА" извоз-увоз ДОО - Скопје ул. „Сал-
вадор Ал,енде" број 4-а, жиро сметка 40100-601-267009. 

За ликвидатор се определува лицето Ацевски Зоран 
од Скопје, ул о „Њуделхиска" број 2/4-21 - Скопје, име-
нуван од претпријатието. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
роци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се за должуваат должниците да ги намират долго-
вите према друштвото во ликвидација во рок од 30 дена, 
а најдоцна во р^г од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13315) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ј1.бр.5/98 од 10.07.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Трговско друш-
тво за промет, услуги и градба „Керамика Комерц4' 
Боби и др. ДОО експорт-импорт ул. „Новопроектира-
на" бб, со жиро сметка 40100-601-386080. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија44 до ликвидаторот со пријава во два приме-
роци со докази најдоцна во рок од 3 месеци од објавата. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема друштвото во ликвидација, најдоцна во рок 
од 3 месеци од објавата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати; 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпри-
јатие за трговија и производство увоз-извоз "ПЕ-НИ" 
Д.О. - Скопје". (13819) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за произ-
водство, промет, посредување и услуги "Ебру" увоз-
извоз - Скопје". (13795) 

Тркалезен печат под назив: "Трговско друштво за 
странски јазици и превод Оливера Трајковска и други 
"Глобус - јазично студио" д.о.о.,Скопје. (13836) 

Тркалезен печат под назив:"Претпријатие за произ-
водство трговија,угостител ство и туризам на големо и 
мало увоз извоз "НЕД" п.о. - Скопје". (13864) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за про-
мет на големо и мало експорт-импорт "Дура-Комерц" 
ц.о. - Скопје". (13912) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.873523/96,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Антуанета Киш, ул."Јане Сан дански " бр.̂ 40/27, Скопје. 

Пасош бр.284343/94,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Ивановски Антонио, ул."Н.Фронт" бр. 31/9,Скопје. 

Пасош бр.1106052/98,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Мишковски Васил, ул."И.Цанка" бр. 53-а,Скопје. 

Пасош бр. 1023561/97,издаден од УВР - Куманово на 
име Божиновски Тони, нас.Железничка СтаницаУбр. 
116, Куманово. " (13796) 

Пасош бр.678281/95,издаден Чзд ГУВР - Скопје на 
име Тодоровиќ Милена, ул."Коста Новаковиќ" бр.42-
2/5,Скопје. (13798) 

Пасош бр.704193/95,издаден од ГУВР- Скопје на име 
Велковски Томче,ул10"бр.13,с.Јурумлери, Скопје. 

Пасош бр.602771/95,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Мевљудин Селмани, с. Чајлане,Скопје. (13800) 

Пасош бр.111097/93, издаден од УВР - Куманово на 
име Османи. Ниметула, ул."Крсте Мисирков"бр.36, 
Куманово. (13802) 

Пасош бр.0114204/93,издаден од ОВР-Виница на име 
Кушовска Веселинка,ул."А. Винички"бр.69, Виница. 

Пасош бр.0114201,издаден од ОВР - Виница на име 
Кушвски Јордан, ул."Ангел Винички" бр.69,Виница. 

Пасош бр.0282762, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Ана Шишковска, с. Мирковци,Скопје. (13806) 

Пасош бр.0941083,издаден од Амбасадата на РМ во 
Рим - Италија на име Јакупи Шабан, с. Ново Село П, 
Тетово. ' . (13807) 

Пасош бр. 1063207/97, издаден од УВР - Тетово на 
име Кадрија Јусуф, с. Требош,Тетово. (13808) 

Бр. 42 - Стр. 2265 

Пасош бр.0769190 на име Бајрамовски Љуан, Дебар. 
Пасош бр.538208/94,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Блажевски Бранко, ул."Перо Наков" бр. 62,Скопје. 
^ Пасош бр.0143705, издаден од ОВР - Велес на име 
Ѓорѓиев Владимир, ул."Ленинова" бр. 16/2=9,Велес. 

Пасош бр.685858/95,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Јачева Маја, ул."Козара" бр.68-3/29 ,Скопје. . (13823) 

Пасош бр.з 5513 8/94,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Миндошев Ристо, ул. "В. Мачуковски" бр. 3/3/17, 
Скопје. (13824) 

Пасош бр.542888/94,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ковачи Џемаил, с. Рашче,Скопје. (13831) 

Пасош бр.0554849/95,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Ваклински Јован, ул. "Бранислав Нушиќ"бр. 4, Скопје. 

Пасош бр.0153153/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Исмани'Амет, с. Глумово,Скопје. (13833) 

Пасош бр.208616/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Бајрам Зеќири, с. Глумово,Скопје. (13834) 

Пасош бр.784909/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Демески Садетин, с. Батинци,ул."5"бр.30-а,Скопје. 

Пасош бр Л32564/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Насковска Габриела, ул."Жан Жорес" бр. 7-а, 
Скопје. (13837) 

Пасош бр Л 064396/97, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Сали Роберт, ул."Шуто Оризари"бр.12-а,Скопје. 

Пасош бр.977387/97со малолетно дете Исмаил Емрен 
издаден од ГУВР - Скопје на име Исмаил Зухра, ул. 
"1213" бр. 16,Скопје." (13839) 

Пасош бр. 1000434/97,издаден 4зд ГУВР - Скопје на 
име Исмаил Сеад, ул."1213" брЛб,Скопје. (13840) 

Пасош бр. 155169/93,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Исмаил Исмет, ул."1213" бр. 16,Скопје. (13841) 

Пасош бр. 133711/93,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Бајрамша Исмаил, ул."Виетнамска" бр. 15,Скопје. 

Пасош бр. 0535805/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Исмаил Мевлида, ул."Виетнамска" бр. 15,Скопје. 

Пасош бр.864670/96, издаден од ГУВР - Скопје ,на 
име Речи Магбуле, ул."Руфат Бурџевиќ"бро67,Скопје. 

Пасош бр Л 64562/94,издаден од УВР = Тетово на име 
Маџар Иван, Об. "Иван Новаковиќ"бб - Суто Море. 

Пасош бр. 164563/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Маџар Лујза, Об."Иван Новаковиќ" бб.- Суто Море. 

Пасош бр. 247761/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Маџар Марко, Об."Иван Новаковиќ"бб - Суто Море. 

Пасош бр.627725/95,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Џеладин Мустафа, ул."Александар Бујнов" бр.8/7, 
Скопје. (13851) 

Пасош бр.87822, издаден од ОВР = Гостивар на име 
Усеини Јетон, с. Беловиште,Гостивар. (13852) 

Пасош бр.744464, издаден од УВР - Куманово на име 
Исмаили Хирије,ул."Кирил и Методиј"бр.2-а, Кума-
ново. (13853) 

Пасош бр.0573160/95, издаден од ГУВР'- Скопје на 
име Ристовски Доне, ул."Михаил и Ефтихиј" бр.34, 
Скопје. (13854) 

Пасош бр Л1049053/97,издаден од ЃУВР - Скопје на 
име Хајрије Емини, с.Арачиново, ул.1"80"бр.З,Скопје. 

Пасош бр.0815995/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Хисен Срмајете, ул."2"бр. 25-с. Кондово,Скопје. 

Пасош бр.0448780, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Јовановски Драган,ул."Василије Ѓуровиќ" бр Л 2,Скопје 

Пасош бр.402549 на име Алими Зејни, с. Дебреше, 
Гостивар. (13865) 

Пасош бр Л 057775,издаден од ОВР - Кочани на име 
Хаџи Минтас Вели,ул."Митко Бекарски"бр.36, Ко-
чани. ' (13866) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Пасош бр.203 850/94,издаден од ОВР - Куманово на 
име Милевски Свето, ул.„1“ бр. 12,нас.Иго Тричковиќ, 
Куманово. (13868) 

Пасош бр.069919 на име Адеми Елмира ул«, "Желез-
ничка" бр. 3, Гостивар. (13869) 

Пасош бр» 194315 на име Адеми Алмедина ул. "Же-
лезничка" бр.3,Гостивар. (13870) 

Пасош брЛ 94316 на име Адеми Тала ул. "Желез-
ничка" бр.З >Гостивар. (13871) 

Пасош бр.696030, издаден од УВР - Отрумица на име 
Новоселеки Јованчо, е. Василево 222,Струмица. (13874) 

Пасош бр. 1093608/98, издаден од ОВР - Делчево на 
име Лазаревски Николчо, ул."Острец" бр.73, Делчево. 

Пасош бр.345123/94,издаден од УВР - Куманово на 
име Цветковска Маја, ул." Есперанто" бр.6,Куманово, 

Пасош бр.345123/94,издаден од УВР - Куманово на 
име Цветковска Маја, ул."Есперанто" бр» 6,Куманово. 

Пасош бр.215111 /94,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Дуев Ратко, бул."АВНОЈ" бр.20-1/5,Скопје.(13882) 

Пасош бр.086529/93,издаден од УВР - Тетово на име 
Шабани Ферат, е. Боговиње,Тетово. (13886) 

Пасош бр.704554/95,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Шуку Кренар, ул."Методи МитевскимбрЛ2-1/6, 
Скопје. (13892) 

Пасош бр.0320575,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Мил>аим Саити, с.Глумово,Скопје. (13894) 

Пасош бр.962691, издаден од УВР - Тетово на име 
Османи Скељзен, е. Сенокос,Гостивар. (13895) 

Пасош бр. 0374587/94, издаден од ОВР - Делчево на 
ик*е Атанасова Стефанка, ул."Македопија"бр.41, Дел-
чево. (13936) 

Чекови 0000017436273 и 0000017436274, од тековна 
сметка бр.4185/53,издадени од Стопанска, банка а.д. -
Скопје на име Стефановски Киро, ул."Вија Ишатија" 
бр.24/5,Скопје. . (13815) 

Чекови бр. 0003930006 и 0003929989, од тековна 
сметка бр.0012583407 издадени од'Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Хасиќ Хадија, е. Љубош,ул."3" 
бр.40, Скопје. (13816) 

Чекови од бр. 0001882064 до 0001882071 и бр. 
0003754857, од тековна сметка бр.0071641.66,издадени 
од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Хорват 
'Сула, уЛо"Дебарца" бр. 58-а,Скопје. (13817) 

Чекови од бр» 0003939202 до 0003939207 и бр. 
0004237166,од тековна сметка бр.0109843.54,издадени 
од Комерцијална банка а»д. - Скопје на име Јовчева 
Перса, ул."Серава" бр. 142,Скопје. (13822) 

Чекови од бр.0003977716 до 0003977725, од тековна 
сметка бр.0004914341,издадени од Комерцијална банка 
^а.д. - Скопје на име Куртишова Кумрие, ул. "Кос-
турска" бр. 2-3/12,Скопје. (13825) 

Чекови бр.0003910969, 0003192041,0003192043, 
0001973440, 0001973441 и 0001356644, од тековна смет-
ка бр.0091153.75,издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Петровска Б орј анка,ул."Н. Фронт" бр. 
29/28,Скопје. (13828) 

Чек бр.0004112037, од тековна сметка бр.0071463.86, 
издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Глуижиниќ Раде,Скопје. (13845) 

Чекови чековите од бр. 2857412 до 2857415, од те-
ковна сметка бр.119752-63, издаден од Комерцијална 
банка АД - Скопје на име Саздов Љупчо,Скопје 
објавени во "Службен весник на РМ" бр. 63 од 
ЗЛ2.1997 година под бр. 17660 се сторнира. (13884) 

21 август 1998 

Работна книшка и здравствена легитимација на име 
Моме Милковски, нас. Стајковци,Скопје. (13790) 

Работна книшка на име Ратко Рајчевски,Скопје. 
Работна книшка објавена во "Службен весник на 

РМ" бр.34/98 од 17.о7.1998 година под бр. 12963 на име 
Грујоски Зоран,Скопје се сторнира. (13801) 

Работна книшка на име Стојан Наков, ул."Сава 
Михај лов-2" бр. 10,Скопје. (13821) 

Работна книшка на име Цветан Цветковски ул. 
"1102" бр.16а,Скопје. (13826) 

Работна книшка на име Пемба Климентиќ,Скопје. 
Работна книшка,издаден во Битола на име Горевски 

Стојан,Скопје. (13846) 
Работна книшка на име Велко Серафимовски, Скопје 
Работна книшка на име Гаши Бедри,Скопје. (13857) 
Работна книшка на име Сулејмани Саиде,Скопје. 
Работна книшка на име Драгојловиќ Марија,Скопје. 
Работна книшка на име Селим Хамди, е. Огњанци, 

Скопје. (13876) 
Работна книшка на име Незиров Исмет,с.Идризово, 

Скопје. (13880) 
Работна книшка на име Шаип Емини,Скопје. (13883) 

Работна книшка на име Силјаноска Даниела,Скопје. 
Свидетелство издадено од ДЕТУ"КЈ.Питу" - Прилеп 

на име Андреска Андријана,ул."Ѓорѓи Димитров"бр.95 
Прилеп. (13812) 

Свидетелство за П година, издадено од Тек. учил. 
'"Наце Буѓони" - Куманово на име Исени Локман, 
е. Отља,Куманово. (13867) 

Свидетелство за завршено ШП одделение,издадено 
од ОУ" А»С- Макаренко" - Драчево - Скопје на име 
Хајриз Ќазим,Скопје. (13872) 

Свидетелство за завршено ЖП одделени,издадено 
од Работнички универзитет "Кочо Рацин" - Скопје на 
име Селим Хамди, с.Огњанци,Скопје. (13877) 

Свидетелство за И година,издадено од ЕТУЦ "Куз-
ман Јосифовски-Питу" - Прилеп на име Милошевска 
Гордана, е. Дебреше,Прилеп. (13889) 

Свидетелства од I, П, Ш, IV година и диплома, изда-
дени од ПТТ и Сообраќаен центар"Владо Тасевски" -
Скопје на име Ајла Корбајрами,Скопје. (13891) 

Штедна книшка бр.021-0184751/3 на име Кочаров 
Ѓорѓи, ул.''Герас Цунев" бр. 23,Струмица. (13873) 

Чекови, бр. 0001987880 од бр. 0003950246 до 
0003950268, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Аспасија Хаџишче,бул. "ЈНА" бр. 15/2-2, 
Скопје. (13789) 

Чекови од бр. 1519945 до 1519952 и од бр.1528746 до 
1528755 на име Гал апчева Стојка,ул."К.Маркс"бр.6, 
Кочани. (13797) 

Чекови бр. 42881/16 од бр. 0003922452 до 0003922466; 
од бр. 0004288566 до 0004288575и бр. 0001714164, изда-
дени од Комерцијална банка а.д. -Скопје на име Дам-
ј а н о в а ! Владимир,ул."Христо Смирненски"бр.5-а, 
Скопје. ' (13813) 

Чекови бр.0000244809 и бр. 0004083745, 0004083746, 
0004083749, 0004083750 и 0004083752,од тековна сметка 
бр-5993946, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Поповска Марика, ул."Орце Николов" 
бр. 178-6, Скопје. (13818) 
Чек бр. 10003948182, од тековна сметка бр. 0012998397 

издаден од Јчомерциојална банка а.д. - Скопје на име 
Јане СтанкоУчЖИ>Гкопје. (13859) 

Чекови бр. 10^03961436 и 10003961437,од тековна 
сметка бр.0006407524,издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Ѓорѓиева Пиха,Скопје. (13878) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Чек 02128430, од тековна сметка бр.9906-19,издаден 
од Комерцијано Инвестициона банка - Куманово на 
име Весна Цветковиќ, ул."Ј.Илиевски"бр.4,Куманово. 

Решение престанок со работа од 01.01.1998 година 
на име Енвер Осман, ул."Лука Геров" бр. 24=а, Скопје. 

Пасош бр. 1049208,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Нухију Шаби ул."Рифат Бурџевиќ"бр.72,Скопје.(13904) 

Пасош бр.716013,издаден од УВР - Велес на име Џи-
пунов Илија, ул."Св. Климент" бр. 22,Велес. (13905) 

Пасош бр. 159607/94,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Дациќ Сабрија, ул."Алберт Станиќ" бр. 32,Скопје. 
, Пасош бр. 147939/93,издаден од УВР - Тетово на име 
Хамзаи Бујар, ул."К.Ј.-Питу" бр. 122,Тетово. (13909) 

Пасош бр.836966/96,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Бекир Исеин, ул."Боро Менков"бр. 1/5/3,Скопје. 

Пасош бр.914591,издаден од ОВР - Демир Хисар на 
име Ресуловски Садула, ул."ЈончеМурџевски"бр.38, 
Битола. ' (13921) 

Пасош бр. 981290/97,издаден од ОВР - Струга на име 
Милеска Павлина, ул."Климетица" бр.2,Струга. (13922) 

Пасош бр.327321/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Каљиси Ечерем, бул."Мак.Косов.бригада"-28/3, 
Скопје. (0923) 

Пасош бр.0240799/94,издаден од ОВР-Крива Палан-
ка на име Петковиќ Зоран, ул."Димитар Арсов"бр.8? 
Крива Паланка. (13927) 

Пасош бр.0340865/94,издаден од ОВР-Ресен на име 
Темелковска Нада, ул. "Наум Веслиевски" бр. 46/36, 
Ресен. - (13928) 

Пасош бр.558311/95,издаден од ОВР - Куманово на 
име Сакипи Шерефедин, с. Оризари,Куманово. (13929) 

Пасош на име Алија Циме дин, с. Урвиш,Тетово. 
Пасош на име Ј. Кушовски,Виница. (13931) 
Пасош бр. 11888 на име Горге Темелков,Радовиш. 
Пасош бр.065388/93 на име Велковски Златко, 

Берово. (13933) 
Пасош бр.73471 на име Емурлаи Сервет, ул. "Бла-

гоја Тоска" брЛ35,Тетово. (13934) 
Чекови од бр. 40003943658 до 40003943662, од теков-

на сметка бр.0003966365, издадени од Комерцијална 
банка а.д.-Скопје на име Стефановски Славко, Скопје. 

Чек бр. 0060003348576,од тековна сметка бр. 
001089687, издаден од Комерцијална банка а.д. -Скопје 
на име Георгиевска Бранислава,Скопје. (13908) 

Чекови од бр. 0003260366 до 0003260377 од бр. 
0003229336 до 0003229344, од тековна сметка бр. 
0129283.90, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Колевска Пандур а, Скопје. (13910) 

Чекови од бр. 0000416457 до 0000416463, од тековна 
сметка бр.00000206-99,издадени од Македонска банка -
Скопје на име Стерјовски Орце,Скопје. (13915) 

, Чекови бр. 140000001144 и 140000001145, од тековна 
сметка бр.5916160,издадени од Комерцијална банка 
а. д. - Скопје на име Карајновски Глигур, Скопје. (13924) 

Работна книшка издадена во Прилеп на име 
Јованоски Богоја, Скопје. (13911) 

Работна книшка на име Јадранка Павловска (Ата-
насовска), Скопје. (13920) 

Свидетелство за степен на стручна подготовка,изда-
дено од УСОТорче Петровка име Јовановски Слав-
чо, с. Конопница,Крива Паланка. (13902) 

Свидетелство за УЛ одделение,издадено од ОУ 
"Стив Наумов"" Скопје на име Крстевски Александар, 
Скопје. (13906) 

Свидетелство за завршено УТИ одделени,издадено од 
ОУ "Васил Главинов" - Скопје на име Нехат Лиман, 
Скопје. , (13914) 

Свидетелство,издадено од ОУ "Терфејус" - Скопје 
на име Мутерем Рамадан, ул."Чаирска"бр.82,Скопје. 

Ученичка книшка,издадена од УЦСО "Цар Самоил" 
- Ресен на име Сотировска Димитар Билјана,ул. "Куз-
ман Јосифовски"бр.6, Ресен. (13901) 

Штедна книшка бр.617657/95,издадена од Комер-
цијална банка а.д. - Скопје на име Серафимовски Ри-
сто, ул."11 Октомври" бр. 44-3/2,Скопје. (13913) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформации 
на претпријатијата со општествен капитал ЗИК „Кума-
ново" А. Д.-Куманово 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.07.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Ш-МУБ" бр. 17, 
Куманово, во време од 10 до 14 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 42, став 2 од Законот за јавни 

набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на ДСУ „Наум Наумовски - Борче" -
Крушево, објавува 

БАРАЊЕ БР. 1/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. НАБАВУВАЧ: ДСУ „Наум Наумовски -
Борче" - Крушево, ул. „Маршал Тито" бб. 

1.2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: Уредување на 
влезна партија, скали и дел од дворна површина во ДСУ 
„Наум Наумовски - Борче" - Крушево. 

1.3. Обемот на градежните работи даден е во тен-
дерскат,а документација за објектот. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.5. Право на учество имаат сите физички и правни 

лица регистрирани за ваков вид дејност, чие седиште е 
во Република Македонија. 

1.6. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се: цена, рок, начин на плаќање и документот за бони-
тет. 

1.7. Отворањето на понудите ќе се изврши без при-
суство на понудувачите. 

2. РОКОВИ 

2.1. Рок на важност на понудата: 10 дена од денот на 
отворањето на понудите. 

2.2. Рок на поднесување на понудите: 5 дена од денот 
на објавувањето на барањето. 
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3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Тендерската документација со скицата на гра-
дежниот објект може да се види и подигне во ДСУ 
„Наум Наумовски-Борче" - Крушево. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

4.1. Понудите треба да содржат единечни цени по 
позици и вкупна цена на понудата, према тендерот, 
изразена во денари. 

^ 4.2. Начин на плаќање. 
4.3. Рок на изведување на предметните работи и 

гаранција на квалитетот на изведените работи. 
4.4. Понудувачите се должни со понудите да прило-

жат и референц листа за досега изведени работи од 
ваков вид. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок кој треба да биде заверен и потпишан од 
одговорното лице на субјектот. 

5.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
назначени во повикот. 

5.3. Понудите се доставуваат по пошта или со преда-
вање во архивата на ДСУ „Наум Наумовски-Борче" -
Крушево, ул. „Маршал Тито" бб. 

5.4. Понудата и другата документација се доставува 
согласно членовите 53 и 54 од Законот за јавни на-
бавки. 

5.5. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават и следната придружна документација: 

- извод од регистрација на дејноста. 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет, и 
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпи-

шано од одговорното лице на понудувачот. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според позициите на бара-
њето, нема да бидат разгледани. 

6.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон: 098-477-073. 

Министерството за здравство - Фондот за здрав-
ствено осигурување - Скопје, врз основа на член 18 став 
2 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 
26/98), го , издава следното 

С О О П Ш Т Е Н И Е -

Јавното отворање на понудите по Јавниот повик бр. 
02-6252 (со предмет на набавка: масло за горење - мазут 
и екстра лесно), објавен во весникот „Нова Македони-
ја" од 06.08.1998 година и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 41 од 14.08.1998 година, се поме-
стува од 26.08.1998 година на 01.09.1998 година во исто 
време и на исто место. 

Исто така со ова се продолжува и рокот за поднесу-
вана на понудите заклучно до 01.09Л998 година до 
10,00 часот.. 

Министерство за здравство 
Фонд за здравствено осигурувани - Скопје 

К О Н К У Р С И 

Врз основа на член 141 став 3 од Законот за вршење 
на нотарските работи („Службен весник на РМ" 59/96), 
Министерството за правда, распишува 

О Г Л А С 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ КАНДИДАТИ ЗАИНТЕРЕСИ-
РАНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИОТ ИСПИТ 

Секој заинтересиран кандидат треба да ги исполнува 
следните услови: 

- ЈЈа е дипломиран правник и 
- да има работно искуство на правни работи нај-

малку пет години. 
Кандидатот е потребно да ги достави следните доку-

менти: 
- диплома за завршен Правен факултет; 
- уверение со кое ќе докаже дека има работно иску-

ство на правни работи најмалку 5 години и тоа со опис и 
попис според Правилникот за систематизација на ра-
ботните места; 

- уверение ако имаат положено правосуден испит; 
- молба за задолжителна административна такса од 

50 денари и во која читко ќе бидат наведени личните 
генерални, адреса, број на телефон, број на лична 
карта и единствениот матичен број. 

На денот на одржувањето на писмениот дел од испи-
тот, секој кандидат треба да достави уплатница во из-
нос од 3.000, 00 денари на жиро сметка 40100-788-84 за 
полагање на нотарски испит на име на средства на Ми-
нистерството за правда - Скопје. ( 

Потребните документи (оригинал или оригинално 
заверено фотокопие) се поднесуваат во архивата на 
Министерството за правда најдоцна 10 дена пред денот 
на полагањето на испитот. 

Нотарскиот испит (писмениот дел) се закажува за: 
09.09.1998 година во 13,00 часот 
09.10.1998 година во 13,00 часот 
10.11.1998 година во 13,00 часот 
08.12.1998 година во 13,00 часот 
Испитот се одржува во просториите на Апелаци-

ониот суд во Скоп је - Голема сала. 
Министерство за правда 

С О Д Р Ж И Н А 
1152. Одлука за определување на услови за 

градба за објектот „Сепарација со други 
придружни објекти (монтажни авто-при-
колки и полско ВЦ)", што ќе служат за 
површинска експлоатација на минерална 
суровина - варовник од лежиштето „Де-
барски Жеден", што треба да се гради на 
КП бр. 1, КО „Добарце", во м.в. „Же-
ден", на подрачјето на општината Же-
лино . . 2237 

1153. Решение за одобрување употреба на 
учебникот за англиски јазик „Орел Оо-
огѕ" за V одделение 2237 

1154. Решение за одобрување употреба на 
учебници за III одделение . 2237 

1155. Одлука за регресирање на дел од кама-
тата по користени кредити за реализација 
на инвестициони кредити за реконструк-
ција и модернизација или за нови произ-
водни капацитети 2238 
Исправка на Одлуката за определување 
на услови за градба на објектот Рудник за 
мермер „Бела Пола" со придружни об-
јекти, што треба да се гради на подрач-
јето на општината Долнени 2240 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди" бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 129-036,117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
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