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2359. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1999 ГОДИНА 

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 1999 година, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 5 јули 2000 година. 

Бр. 07-3021/1 
5 јули 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1999 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи, износот на издвоените средства во 

постојаната резерва во 1999 година изнесуваат: 

Планирани Остварени 

- приходи 50.300.000.000 50.478.031.862 

. расходи 50.300.000.000 49.761.209.035 

- постојана резерва 60.000.000 60.000.000 

Член 2 
Разликата меѓу остварените приходи и извршените расходи, во износ од 716.822.827 денари се 

пренесува како приход на Буџетот на Република Македонија за 2000 година. 

Член З 
Планираните и остварените приходи и расходи по видови се искажуваат во Билансот за извршување на 

Буџетот, кој гласи: 
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Биланс на приходите на Буџетот на Република Македонија во 1999 година 

Шифра Опис План Извршено Процент 

ВКУПНИ ПРИХОДИ 5 0 , , 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 5 0 , 4 7 8 , 0 3 1 , 8 6 2 100,4% 

71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 4 0 , , 5 7 6 , 0 0 0 , 0 0 0 4 1 , 8 5 1 , 3 6 4 , 2 9 4 103,1% 
711 ДАНОК ОД ДОХОД ,ДОБИВКА И КАПИ-

ТАЛНА ДОБИВКА 1 2 , , 4 4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 2 , 7 9 3 , 0 7 8 , 7 8 3 102,8% 
7 1 1 1 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК 9 , , 8 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 , 2 3 3 , 0 1 6 , 1 1 0 104,2% 
7112 ДАНОК ОД ДОБИВКА 2 , , 6 1 7 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 5 5 9 , 3 2 5 , 9 4 5 9 7 , 8 % 
7 1 1 3 ДРУГИ ДАНОЦИ ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА 

И ОД КАПИТАЛ О 7 3 6 , 7 2 8 0,0% 
714 ДОМАШНИ ДАНОЦИ НА СТОКИ И УСЛУГИ 1 9 . 7 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 . 6 3 1 , 8 8 3 , 9 4 7 104,6% 

7 1 4 1 ДАНОК НА ПРОМЕТ 9 . 5 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 , 9 5 8 , 8 6 6 , 2 0 6 104,4% 
7 1 4 2 АКЦИЗИ 1 0 , 1 8 9 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 , 6 7 3 , 0 1 7 , 7 4 1 1 0 4 , 8 % 

715 ДАНОК ОД МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА 
И ТРАНСАКЦИИ 8 , 2 7 2 , 0 0 0 , 0 0 0 8 . 3 0 2 , 7 7 3 , 9 7 1 1 0 0 , 4 % 

715Д УВОЗНИ ДАВАЧКИ 6 , 8 4 8 , 0 0 0 , 0 0 0 в , 8 0 2 , 0 0 5 , 7 0 2 99,3% 
7 1 5 3 ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧИ И ТАКСИ 1 , 4 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 , 7 6 8 , 2 6 9 105,4% 

7 1 6 ДРУГИ ДАНОЦИ 1 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 2 3 , 6 2 7 , 5 9 4 93 ,7% 
7 1 6 1 ДАНОЦИ КОИ НЕ СЕ КЛАСИФИЦИРАНИ 

НА ДРУГО МЕСТО 1 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 2 3 , 6 2 7 , 5 9 4 93,7% 
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 2 , 7 4 4 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 8 7 6 , 8 1 1 , 1 4 9 104,8% 

721 ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД 
ОД ИМОТ 7 7 4 , 0 0 0 , 0 0 0 7 9 8 , 1 2 5 , 6 5 8 103,1% 

7 2 1 1 ДОБИВКА ОД НЕФИНАНСИСКИ ЈАВНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 О 0,0% 

7212 ДОБИВКА ОД ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ 
ИНСТИТУЦИИ 4 9 4 , 0 0 0 , 0 0 0 6 0 7 , 0 9 0 , 9 2 2 122 ,9% 

7 2 1 3 ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ИМОТ 1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 1 , 0 3 4 , 7 3 6 106,1% 
722 ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ 1 , 1 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 1 6 4 , 0 7 0 , 8 1 7 103,7% 

7 2 2 1 ПАРИЧНИ КАЗНИ 1 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 1 2 7 , 6 1 4 , 1 9 4 110,0% 
7222 СУДСКИ ТАКСИ 578,0Q0,ООО 5 7 0 , 3 3 5 , 1 0 0 98 ,7% 
7 2 2 3 АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 420,ООО, ООО 4 5 8 , 6 5 7 ^ 4 9 4 109,2% 
7 2 2 4 КОМУНАЛНИ ТАКСИ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 7 , 4 6 4 , 0 3 0 93,3% 

724 ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И 
НАДОМЕСТОЦИ 1 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 2 7 , 3 1 6 , 2 8 1 66,3% 

7 2 4 1 ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И 
НАДОМЕСТОЦИ 1 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 2 7 , 3 1 6 , 2 8 1 66,3% 

725 ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 5 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 6 3 2 , 9 2 1 , 8 0 3 119,2% 
7 2 5 1 ПРИХОДИ ОД ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 5 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 6 3 2 , 9 2 1 , 8 0 3 119,2% 

7 2 6 ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА 1 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 1 5 4 , 3 7 6 , 5 9 2 123 ,5% 
7 2 6 2 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ 

КАПИТАЛ 5 , ООО,ООО " 5 , 3 7 6 , 5 9 2 107,5% 
7265 ТРАНСФЕРИ НА КАПИТАЛ ОД НЕВЛАДИНИ 

ИЗВОРИ 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 4 9 , 0 0 0 , 0 0 0 124 ,2% 
73 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 2 , 4 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 4 1 9 , 0 8 9 , 6 2 5 99 ,1% 

7 3 1 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ О ' 3 2 , 2 8 3 , 0 9 5 0;0% 
7 3 1 1 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА 

НА ВЛАСТ О 3 2 , 2 8 3 , 0 9 5 0 , 0 % 
733 ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО 2 , 4 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 3 8 6 , 8 0 6 , 5 3 1 9718% 

7 3 3 1 ТЕКОВНИ ДОНАЦИИ 2 , 4 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 3 8 6 , 8 0 6 , 5 3 1 97 ,8% 
75 ЗАДОЛЖУВАН,А ВО СТРАНСТВО 4 , 5 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 3 , 3 3 0 , 7 6 6 , 7 9 5 13,4% 

751 МЕЃУНАРОДНИ РАЗВОЈНИ АГЕНЦИИ 4 , 5 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 3 , 3 3 0 , 7 6 6 , 7 9 5 73,4% 
7 5 1 1 ЗАДОЛЖУВАЊА КАЈ МЕЃУНАРОДНИ 

РАЗВОЈНИ АГЕНЦИИ 4 . 5 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 3 , 3 3 0 , 7 6 6 , 7 9 5 73 ,4% 
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Биланс на трошоци на Буџетот на Република Македонија во 1999 година 

11'ифра Опис План Извршено Проц.ент 

ВКУПНИ ТРОШОЦИ 5 0 , 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 49 , 7 6 1 , 2 0 9 , 035 98,9% 
I , ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ 4 2 , 4 2 0 , 3 4 0 , 0 0 0 42 , 0 8 8 , 3 6 5 , 187 99,2% 

40 Плати, наемнини и надоместоци 1 6 , 0 5 6 , 0 0 0 , 0 0 0 15 , 9 9 6 , 6 3 1 , 9 3 0 99,6% 
401 Основни плати и наемнини 1 3 , 9 7 9 , 6 4 0 , 0 0 0 13 , 9 3 2 , 1 7 4 , 781 99,7% 
402 Надоместоци 2 , 0 7 6 , 3 6 0 , 0 0 0 2 , 0 6 4 , 4 5 7 , 149 99,4% 

42 Стоки и други услуги ^ 5 , 6 7 3 , 5 4 1 , 0 0 0 5 , 6 4 6 , 7 6 5 , 6 3 3 99,5% 
420 Патни и дневни трошоци 2 3 6 , 4 6 6 , 0 0 0 2 3 2 , 9 4 0 , 0 9 9 98,5% 
421 Комунални услуги 312 ,505,ООО 3 1 2 , 3 5 8 , 197 100,0% 
422 Трошоци за затоплување 4 3 2 , 261,ООО 4 3 2 , 2 2 5 , 200 100,0% 
423 Материјали 2 , 6 3 6 , 6 9 2 , О О О 2 , 6 3 4 , 3 8 5 , 195 99,9% 
424 Трошоци за транспорт на стоки 1 9 1 , 4 6 8 , 0 0 0 1 9 0 , 8 7 7 , 129 99,7% 
425 Тековно (рутинско)одржување 1 0 6 , 7 6 1 , 0 0 0 1 0 6 , 4 9 6 , 8 9 3 99,8% 
426 Договорни у с л у г и 7 3 0 , 2 0 4 , 0 0 0 7 1 9 , 2 8 4 , 582 98,5% 
427 Други оперативни трошоци 1 , 0 2 7 , 1 8 4 , 0 0 0 1 , 0 1 8 , 1 9 8 , 3 3 8 99,1% 

44 Тековни трансфери (пренесни 
с р е д с т в а ^ 1 8 , 4 7 3 , 7 9 9 , 0 0 0 18 , 2 2 7 , 9 6 7 , 6 2 6 98,7% 

441 Трансфери до владини институции 1 , 5 1 2 , 7 4 9 , 0 0 0 1 , 5 1 2 , 4 8 5 , 4 5 2 100,0% 
443 Државни д о т а ц и и , т р а н с ф е р и на фи-

зички лица и на н е с т о п а н с к и о р г а -
низации 1 3 , 6 6 1 , 0 5 0 , 0 0 0 13 , 6 5 7 , 5 8 0 , 9 7 8 100,0% 

444 Трансфери'i'rtq основа на субвенции 3 , 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 3 , 0 5 7 , 9 0 1 , 197 92,7% 
45 Каматни плаќања 2 , 2 1 7 , b 0 0 , О О О 2 , 2 1 7 , 0 0 0 , ООО 100,0% 

452 Камата по"странски кредити 2 , 2 1 7 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 2 1 7 , 0 0 0 , ООО 100,0% 

I I . КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ 2 , 6 1 0 , 5 6 0 , 0 0 0 2 , 4 0 7 , 2 9 6 , 6 0 1 92,2% 

46 Купување на капитални с р е д с т в а 1 , 4 5 0 , 3 7 9 , 0 0 0 1 , 3 1 2 , 7 9 9 , 356 90,5% 
461 Купување на земјиште и н е м а т е р и ј а л -

ни с р е д с т в а 0 0 0,0% 
462 Купување на 4 гјрадежни о б ј е к т и 5 4 , 0 0 0 , 0 0 0 5 4 , 0 0 0 , ООО 100,0% 
463 Мебел и канцелариска опрема 2 3 0 , 9 3 4 , 0 0 0 1 5 3 , 1 2 0 , 245 66,3% 
464 Купување на моторни в о з и л а 4 2 , 7 2 0 , 0 0 0 4 2 , 7 2 0 , ООО 100,0% 
465 Физибилити с т у д и и , припрема на 

проекти и д и з а ј н , 1,ООО,ООО 1 , 0 0 0 , ООО 100,0% 
466 П о с т р о ј к и , о п р е м а и машинерија 8 3 , 0 0 0 , 0 0 0 8 2 , 9 9 9 , 9 9 9 100,0% 
467 Изградба ,реновирање и унапредување 6 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 6 2 0 , 0 0 0 , ООО 100,0% 
468 Основно и . с п е ц и ј а л н о одржување 

(инвестиционо спржување) 4 1 8 , 7 2 5 , 0 0 0 3 5 8 , 9 5 9 , 112 85,7% 
47 Капитални трансфери 1 , 1 6 0 , 1 8 1 , 0 0 0 1 , 0 9 4 , 4 9 7 , 245 94,3% 

471 Капитални трансфери на владини 
институции , Л г ' 1 , 0 3 2 , 6 8 1 , 0 0 0 9 6 7 , 4 9 9 , 332 93,7% 

472 Капитални трансфери на единиците 
на локалната самоурпава 1 2 7 , 5 0 0 , 0 0 0 1 2 6 , 9 9 7 , 913 99,6% 

I I I , ,ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ, УЧЕСТВО ВО ДЕЛ 
ОД ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ И ОТПЛАТА 
НА ГЛАВНИНА,' \ г r \ 5 , 2 6 9 , 1 0 0 , 0 0 0 5 , 2 6 5 , 5 4 7 , 247 99,9% 

48 Давање на заеми и у ч е с т в о во д е л 
од хартиите од в р е д н о с т 2 , 9 4 6 , 1 0 0 , 0 0 0 2 , 9 4 2 , 5 4 7 , 247 100% 

483 Заеми на поединци и н е с т о п а н с к и 
организации 2 , 4 0 6 , 1 0 0 , 0 0 0 2 , 4 0 4 , 8 6 8 , 9 3 4 100% 

485 Учество те дел во ј а в н и т е 
п р е т п р и ј а т и ј а 5 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 5 3 7 , 6 7 8 , 313 100% 

49 Амортизација (отплата на главнина) 
и р а с п о р е д на трошоци 2 , 3 2 3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 3 2 3 , 0 0 0 , ООО 100% 

492 Отплата на надворешен д о л г 2 , 3 2 3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 3 2 3 , 0 0 0 , ООО 100% 
Член 4 

Општиот дел на завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 1999 година се 
објавува во "Службен весник на Република Македонија". 
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2360. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЖИЧАРИ И СКИ-ЛИФТОВИ 

Се прогласува Законот за жичари и ски-лифтови, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 5 јули 2000 година. 

Бр. 07-3024/1 Претседател 
5 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

3 А К О Н 
ЗА ЖИЧАРИ И СКИ-ЛИФТОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и начинот на 

изградбата, опремувањето, одржувањето, функциони-
рањето и управувањето со жичарите и ски-лифтовите 
како и начинот и заштитата на организирање на пре-
возот на лица со жичарите и ски-лифтовите. 

Член 2 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
1. "Жичара" е транспортно4средство за превоз на 

патници што се движи по јажиња. 
2. "Ски-лифт" е средство што служи за влечење на 

скијачи по снег со влечно јаже. 
3. "Траса на жичара и ски-лифт" е земјишниот и 

воздушниот простор во кој се наоѓа опремата, уреди-
т,е, телекомуникациските и сигиално-сигурносните и 
други постројки. 

4. "Појас на жичара" е просторот од сите страни 
на жичарата во кој не е дозволено да се изведуваат би-
ло какви работи кои не се во функција на жичарата. 

5. "Заштитен појас на жичарата" е просторот око-
лу погонската станица, како и просторот над, под и од 
двете страни на трасата на жичарата. 

6. "Појас на ски-лифтот и заштитен појас на ски-
лифтот" е просторот од двете страни на ски-лифтот 
определен со иниестиционо-техничката документаци-
ја. 

7. "Станица на жичара или ски-лифт" е уредено и 
означено место на трасата на жичарата или ски-лиф-
тот и служи за качување и слегување на лица. 

8. "Скијачка патека" е уредена површина на тере-
нот која служи за скијање. 

И. ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, 
ФУНКЦИОНИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ЖИ-

ЧАРИТЕ И СКИ-ЛИФТрВИТЕ 
Член 3 

Жичарите и ски-лифтовите мораат да се градат, 
опремуваат, одржуваат и функционираат така што да 
одговараат на својата намена и барањата на безбед-
носта на превозот на лица, како и на условите утврде-
ни со овој закон. 

Поблиските прописи за опремата и уредите, за жи-
чарите и ски-лифтовите ги донесува министерот за со-
обраќај и врски. 

Член 4 
Жичарите и ски-лифтовите се градат, опремуваат 

и одржуваат согласно. со техничките нормативи и 

стандарди за изградба, опремување и одржување на 
жичарите и ски-лифтовите. 

Нормативите и стандардите за изградба, опремува-
ње и одржување на жичарите и ски-лифтовите ги про-
пишува министерот за стопанство во согласност со 
министерот за сообраќај и врски. 

Член 5 
По извршената изградба на жичарата или ски-

лифтот се врши технички преглед врз основа на кој се 
донесува решение за употреба. 

Со техничкиот преглед се утврдува дали жичарата 
или ски-лифтот се изградени во согласност со овој за-
кон, инвестиционо-техничката документација, стан-
дардите и техничките нормативи, како и дали се ис-
полнети сите технички у.слови во градежно-технички 
и сообраќајно-технички поглед за уреден и безбеден 
превоз на лица. 

Техничкиот преглед од став 1 на овој член го врши 
Комисија за технички преглед. 

Комисијата од став 3 на овој член ја формира орга-
нот што го издал одобрението за градење. 

Жичарата или ски-лифтот може да се предадат во 
сообраќај само врз основа на решението за употреба 
од став 1 на овој член. 

Решението од став 1 на овој член го донесува орга-
нот што го издал одобрението за градење. 

Член 6 
За извршување на работите на одржувањето на 

жичарата и ски-лифтот се грижи правното лице кое 
управува со жичарата или ски-лифтот. 

Со жичарата и ски-лифтот може да управува прав-
но лице регистрирано за вршење на таа дејност, а кое 
ги исполнува следниве услови: 

- технички е опремено со опрема и уреди за непре-
чено функционирање на жичарата и ски-лифтот; 

- има организирано служба со потребен број вра-
ботено стручни лица од соодветаа струка за вршење 
на дејноста, и тоа: за жичара најмалку две лица со V 
степен ка образование од машинска или електро стру-
ка, со најмалку три години работио искуство во оваа 
струка, а за ски-лифт најмалку едно лице со IV степен 
на образование од машинска или електрострука со 
најмалку три години работно искуство во оваа струка. 

Член 7 
Жичарата и ски-лифтот се одржуваат на начин со 

кој се. обезбедува нивно безбедно и непречено фун-
кционирање, под услови определени со овој закон и 
прописите донесени врз основа на овој закон. 

Член 8 
Правното лице кое управува со жичарите и ски-

лифтовите е должно да презема мерки за редовно и 
уредно одржување на жичарата или ски-лифтот, како 
и на појасот на жичарата или ски-лифтот, заради неп-
речено и безбедно функционирање. 

Доколку со преземањето на дејствијата од став 1 
на овој член правното лице предизвика штета, истото 
е должно да ја надомести, според општите прониси за 
надомест на штета. 

Член 9 
Заради обезбедување на непречено и безбедно 

функционирање на жичарата или ски-лифтот не е доз-
волено да се изведуваат било какви работи или други 
активности на трасата на жичарата или ски-лифтот и 
појасот на жичарата или ски-лифтот, ако со тие-рабо-
ти се загрозува безбедното функционирање на жича-
рата или ски-лифтот. 

Член 10 
Појас на жичарата е просторот од двете страни на 

жичарата од најмалку 3 метри од најистакнатиот дел 
на жичарата, земајќи ги предвид сите случаи на от-
клонот на возилото и јажињата, просторот под најнис-
киот дел на жичарата во широчина од 2 метри на неп-
ристапни и забранети места, 3 метри на пристапни 
места и ски-патеки, 1,5 метар на фиксни пречки, 7 
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метри над јавните патишта и 12 метри над железнич-
ките пруги, како и просторот над највисокиот дел од 
жичарата во висина од 3 метри. 

Заштитниот појас на жичарата е просторот под 
појасот на жичарата до земјишното тло, просторот 
над појасот на жичарата во висина од 6 метри и прос-
торот од двете страни на жичарата во широчина од 20 
метри, сметано од појасот на жичарата. 

Во заштитниот појас на жичарата можат да се гра-
дат објекти, да се поставуваат уреди, како и да се вр-
шат други работи под определени услови пропишани 
со овој закон, доколку притоа не се загрозува сообра-
ќајот и стабилноста на жичарата. 

Согласност за изградба на објектите и поставување 
на уредите од став 3 на овој член, во заштитниот појас на 
жичарата издава министерот за сообраќај и врски. 

Член 11 
Заради обезбедување на безбедно и непречено 

функционирање на ски-лифтот, како и безбедно дви-
жење на лицата по скијачка патека, не е дозволено 
скијачката патека да се пресекува со трасата на ски-
лифт или со патна сообраќајница. 

Член 12 
Во текот на употребата задолжително се вршат 

прегледи на одделни елементи и склопови на жичара-
та и ски-лифтот. 

Прегледите кај жичарата се дневни, неделни, ме-
сечни, полугодишни, годишни и двегодишни, а кај ски-
лифтот дневни, месечни и годишни. 

Дневните, неделните, месечните и полугодишните 
прегледи кај жичарата, односно дневните и месечните 
прегледи кај ски-лифтот ги врши правното лице кое 
управува со жичарите и ски-лифтовите. 

Годишните и двегодишните прегледи кај жичарата 
и годишните прегледи кај ски-лифтот, како и прегледи-
те по извршен ремонт на жичарата, односно ски-лиф-
тот може да ги врши правно лице регистрирано за вр-
шење на таа дејност овластено од министерот за сооб-
раќај и врски, доколку ги исполнува следниве услови: 

- има соодиетна опрема за вршење на таа дејност; и 
- има вработено најмалку три стручни лица за вр-

шење на дејноста, и тоа: едно лице со VII степен на об-
разование, дипломиран машински инженер, со најмал-
ку 5 години работно искуство во струката, едио лице 
со VII степен на образование, дипломиран електроин-
женер, со најмалку пет години работно искуство во 
струката и едно лице со V степен на образование, ма-
шинска или електро-техничка насока, со најмалку три 
години работно искуство во струката. 

Правното лице кое управува со жичарата, или ски-
лифтот за дневните, неделните, месечните, полуго-
дишните, годишните и двегодишните прегледи води 
евиденција. 

Начинот на водење на евиденцијата од став 5 на овој 
член го пропишува министерот за сообраќај и врски. 

За извршените прегледи правното лице од ставови-
те 3 и 4 на овој член издава потврда за исправноста на 
жичарата, одиосно ски-лифтот и за тоа е должно да го 
извести Министерството за сообраќај и врски и Репуб-
личкиот инспекторат за сообраќај и врски, најдоциа во 
рок од 15 дена од денот на издавањето на потврдата. 

Правното лице кое управува со жичарата односно 
ски-лифтот мора да издаде упатство за употреба на 
жичарата или ски-лифтот. 

Обликот и содржината на упатството за употреба 
на жичарата или ски-лифтот го пропишува министе-
рот за сообраќај и врски. 

Член 13 
На трасата на жичарата или ски-лифтот има опре-

делени места за качување и слегување на лица (стани-
ца на жичарата или ски-лифтот). 

Станицата на жичарата или ски-лифтот мора да 
има ознака на станица, истакнат возен ред и знаци за 
предупредување, опасност и известување, како и упат-
ство за употреба на жичарата и ски-лифтот истакнати 
на видио место и достапни на сите корисници. 

Член 14 
Жичарите мораат да имаат опрема за спасување на 

патниците во кабините и седиштата. 
Во станицата на жичарата има просторија за дава-

ње на прва помош на повредени лица и опрема за пре-
нос и превоз на повредените. 

Правното лице кое управува со жичарата или ски-
лифтот во случај на несреќа или загрозена безбед-
ност е должно да организира спасување на лицата, да 
им даде прва помош, а по потреба да ја извести и нај-
блиската здравствена станица. 

III. НАЧИН НА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПРЕВОЗ 
НА ЛИЦА И ЗАШТИТА 

Член 15 
Превозот на лица на жичарата и ски-лифтот може 

да се врши како јавен превоз и превоз за сопствени 
потреби. 

Јавниот превоз на лица се врши според утврден во-
зен ред од страна на правното лице кое управува со 
жичарата односно ски-лифтот. 

Правното лице од став 2 на овој член е должно да 
се придржува на утврдениот возен ред. 

Превозот за сопствени потреби може да се врши и 
надиор од утврдениот возен ред. 

Член 16 
Правното лице кое управува со жичарата или ски-

лифтот, во случај на временски непогоди (луња, грмо-
тевица, магла и слично), не смее да ги пушти во рабо-
та жичарата или ски-лифтот. 

Член 17 
Правното лице кое управува со жичарата или ски-

лифтот е должно да ги преземе сите потребни запле-
ни мерки и работи во поглед на редовното одржување 
и организација на превозот и обезбедување на потреб-
ните услови за безбедност на сите лица кои се наоѓаат 
на жичарата или ски-лифтот, како и на лицата кои се 
наоѓаат во заштитниот појас на жичарата или ски-
лифтот. 

Член 18 
Лицата кои се наоѓаат на жичарата или ски-лиф-

тот се должни да се придржуваат кон означениот на-
чин на диижење, како и на знаците за предупредување, 
опасност и известување и не смеат со своето одиесува-
ње да ја загрозат личната безбедиост и безбедиоста на 
другите корисници. 

Член 19 
Во случај на несреќа која има за последица смрт 

или потешки повреди на лица, или е направена пого-
лема материјална штета, правното лице кое управува 
со жичарата или ски-лифтот, е должно ведиаш да го 
извести Министерството за внатрешни работи и Ре-
публичкиот инспекторат за сообраќај и врски. 

Член 20 
Правното лице кое управува со жичарата и ски-лиф-

тот во случај на застој на работа на жичарата или ски-
лифтот е должно да се грижи за безбедиосга на лицата и 
да обезбеди нивно враќање до почетиата станица. 

Член 21 
Во случај на привремено запирање на работата на 

жичарата или ски-лифтот, правното лице кое управу-
ва со жичарата или ски-лифтот е должно да ги извес-
ти лицата за времетраењето на запирањето. 

IV. НАДЗОР 
Член 22 

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој 
закон врши Министерството за сообраќај и врски. 

Член 23 
Инспекциски надзор над спроведувањето на одред-

бите од овој закон и на пронисите што се однесуваат 
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на жичарата и ски-лифтот врши Републичкиот ин-
спекторат за сообраќај и врски, преку инспектори за 
жичари и ски-лифтови. 

Член 24 
Инспекторите за жичари и ски-лифтови вршат 

надзор над: 
- состојбата на жичарата и ски-лифтот; 
- извршувањето на одредбите на овој закон во пог-

лед на условите за работа на жичарата и ски-лифтот; 
- примената на техничките прописи, нормативи и 

стандарди при изградбата и одржувањето на жичарата 
и ски-лифтот, на објектите и постројките и 

- работите што се изведуваат на тие објекти и пос-
тројки или во заштитниот појас на жичарата и ски-
лифтот. 

Инспекторите од став 1 на овој член имаат право 
да ја разгледуваат и другата документација што содр-
жи податоци потребни за вршење на инспекцискиот 
надзор. 

Член 25 
Правното лице кое управува со жичарата и ски-

лифтот е должно на инспекторот за жичари и ски-
лифтови да му овозможи непречено вршење на ин-
спекцискиот надзор и увид во документацијата пот-
ребна за вршење на надзорот. 

Член 26 
За инспектор за жичари и ски-лифтови може да се 

назначи лице со VII степен на образование, дипломи-
ран машински инженер, дипломиран градежен инже-
нер или дипломиран електроинженер, со најмалку три 
години работно искуство во струката. 

Член 27 
Инспекторот за жичари и ски-лифтови е овластен: 
1. Да нареди отстранување на техничките и други-

те недостатоци на жичарата или ски-лифтот, ако пос-
тои опасност со нивната употреба да се загрози без-
бедноста на жичарата или ски-лифтот. 

2. Да нареди отстранување на неправилностите во 
вршењето на превозот со жичарата и ски-лифтот и 
вршењето на превозот да се усогласи со пропишаните 
услови. 

3. Да нареди запирање на градба на жичара или 
ски-лифт, ако нема одобрение за градба. 

4. Да нареди забрана за работа на жичара или ски-
лифт ако нема решение за употреба. 

5. Да ја прегледа техничката документација во вр-
ска со изградбата, ремонтот и одржувањето на жича^ 
рата или ски-лифтот. 

6. Да нареди запирање на работите што се изведу-
ваат во заштитниот појас на жичарата и ски-лифтот, 
ако се утврди дека постои опасност со тие работи да 
се загрози безбедноста на жичарата или ски-лифтот. 

7. Да нареди рушење на објект или негов дел што 
се гради во појасот или заштитниот појас на жичарата 
или ски-лифтот, спротивно на условите од овој закон. 

8. Привремено да забрани работа на жичарата или 
ски-лифтот ако не се вршат редовно пропишаните 
прегледи или ако жичарата или ски-лифтот не се во 
состојба на нин да се врши безбеден превоз. 

9. Да нареди отстранување на работниците од ра-
ботните места кои не ги исполнуваат пропишаните ус-
лови во поглед на стручната подготовка, работното 

,искуство и работната дисциплина. 
Член 28 

Правните и физичките лица кои во непосредна 
близина на жичарата или ски-лифтот вршат работи, 
се должни на инспекторот за жичари или ски-лифтови 
да му овозможат вршење на инспекцијата, да му дадат 
потребни податоци и известувања и да му ја стават на 
увид потребната документација. 

Член 29 

Против решението на инспекторот може во рок од 
осум дена од денот на приемот на решението да се 
поднесе жалба до министерот за сообраќај и врски. 

Жалбата од став 2 на овој член, ако тоа го бара ит-
носта на мерките одредени во решението, не го одлага 
извршувањето на решението. 

Член 30 
Инспекторот за жичари и ски-лифтови, службено-

то својство го докажува со легитимација. 
Легитимацијата од став 1 на овој член ја издава ми-

нистерот за сообраќај и врски. 
Формата и содржината на образецот на легитима-

цијата ја пронишува министерот за сообраќај и врски. 
Член .31 

Инспекторот за жичари и ски-дифтови е должен 
да му достави записник за извршениот инспекциски 
преглед на правното лице кое управува со жичарата 
или ски-лифтот. 

Член 32 
Правното лице кое управува со жичарата или ски-

лифтот е должно да го извести Републичкиот инспек-
торат за сообраќај и врски за работите кои ќе се изве-
дуваат на жичарата или ски-лифтот или во нивна не-
посредна близина, а кои можат да бидат од влијание за 
безбедноста, во рок од 15 дена пред започнување на 
работите. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Со парична казна од 80.000 до 200.000 денари ќе се 

казни за прекршок правно лице, ако: 
1) предаде во сообраќај жичара или ски-лифт без 

решение за употреба (член 5 став 5); 
2) не презема мерки за редовно и уреднб одржува-

ње на жичарата или ски-лифтот, како и во појасот на 
жичарата или ски-лифтот, заради непречено и безбед-
но функционирање (член 8 став 1); 

3) изведува било какви работи и активности на 
трасата на жичарата или ски-лифтот и во појасот на 
жичарата или ски-лифтот, со кои би се загрозило без-
бедното функционирање на жичарата или ски-лифтот 
(член 9); 

4) во заштитниот појас на жичарата гради објекти 
или поставува уреди без согласност (член 10 став"4); 

5) жичарата нема опрема за спасување на патници-
те во кабините и седиштата или ако не обезбеди соод-
ветна просторија во станицата на жичарата за давање 
на прва помош или ако нема опрема за пренос и пре-
воз на повредените (член 14); 

6) жичарата или ски-лќфтот ги пушти во работа во 
услови на временски непогоди (член 16); 

7) не ги презема сите потребни мерки и работи во 
поглед на одржувањето и организацијата на превозот 
и обезбедувањето на услови за безбедност на сите ли-
ца кои се наоѓаат на жичарата или ски-лифтот или во 
заштитниот појас (член 17) и 

8) во случај на несреќа која има за последица смрт 
или потешки повреди на лица, или е направена пого-
лема материјална штета не го извести Министерство-
то за внатрешни работи и Републичкиот инспекторат 
за сообраќај и врски (член 19). Ј 

Со парична казна од 3.000 до 30.000 денари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорно-
то лице во правното лице. 

Член 34 
Со парична казна од 40.000 до 150.000 денари ќе се 

казни правно лице, ако: 
1) во текот на употребата не ги врши прегледите 

на одделни елементи и склопови на жичарата и ски-
лифтот (член 12); . , 

2) на станицата на жичарата или ски-лифтот на 
видно место не постави ознака, не истакне возен ред, 

-акација опасност и известување и упатство за употре-
ба за жичарата и ски-лифтот (член 13 став 2); 



13 јули 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 54 - Стр.3833 

3) не утврди возен ред или не се придржува на ут-
врдениот возен ред (член 15 став 2 и 3); 

4) во случај на запирање на работата на жичарата 
или ски-лифтот не се грижи за безбедноста на лицата 
и не обезбеди нивно враќање до почетната станица 
(член 20) и 

5) во случај на привремено запирање работата на 
жичарата или ски-лифтот не ги извести патниците за 
времето на застојот (член 21). 

Со парична казна од 2.000 до 20.000 денари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорно-
то лице во правното лице. 

Член 35 
Со парична казна од 15.000 до 100.000 денари ќе се 

казни за прекршок правно лице, ако: 
1) на инспекторот за жичари и ски-лифтови не му 

овозможи вршење на инспекција, не му дава потребни 
објаснувања или не му ја става на увид потребната до-
кументација (член 28); 

2) не постапи по решението на инспекторот (член 
29) и 

3) не го извести Републичкиот инспекторат за со-
обраќај и врски за работите кои ќе се изведуваат на 
жичарата или ски-лифтот или во нивна непосредна 
близина во рок од 15 дена пред започнувањето на ра-
ботите (член 32). 

Со парична казна од 1.000 до 10.000 денари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорно-
то лице во правното лице. 

Член 36 
Со парична казна од 1.000 до 30.000 денари ќе се 

казни за прекршок физичко лице, ако; 
1) не се придржува на означениот начин на движе-

ње, знаците за предупредување и опасност или ако со 
своето однесување ја загрозува личната безбедност и 
безбедноста на другите корисници (член 18); 

2) На.инспекторот за жичари и ски-лифтови не му 
овозможи вршење на инспекција, не му дава потребни 
објаснувања и не му ја стави на увид потребната доку-
ментација (член 28) и 

3) Не постапи по решението на инспекторот (член 
29). 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 37 
Правните лица кои управуваат со жичарата или 

ски-лифтот се должни своето работење да го усогла-
сат со одредбите на овој закон во рок од една година 
од денот на неговото влегување во сила. 

Член 38 
Поблиските прописи за извршување на овој закон 

ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

До донесувањето на прописите врз основа на ов-
ластувањата од овој закон ќе се применуваат поблис-
ките прописи што важеле до денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 39 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за жичарите и ски-лиф-
товите ("Службен весник на СРМ" бр. 4/89, 10/90 и 
"Службен весник на Република Македонија" бр. 
62/93). 

Член 40 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

2361, 
Врз основа ца член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за Девизното работење, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 5 јули 2000 година. 

Бр. 07-3023/1 
5 јули 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 
Потпретседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Томислав Стојановски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ЈИ ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 
Член 1 

Во Законот за девизното работење ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 30/93), во членот 9 
став 1 зборовите: 

"вклучувајќи ги мешовитите и странски правни ли-
ца со седиште во Република Македонија" се заменува-
ат со зборовите: "трговци поединци". 

Член 2 
Во членот 57 став 1 зборовите: "и физички лица" 

се заменуваат со зборовите: "Лица и трговци поединци". 

Член 3 
Во членот 60 став 1 зборовите: "и физички лица" 

се заменуваат со зборовите: "лица и трговци поединци". 
Член 4 

Во членот 90 став 4 бројот "90" се заменува со бро-
јот "180". 

Член 5 
По членот 99 се додава нов член 99 а, кој гласи: 

"Член 99 а 
Ако инспекторот при вршење на надзорот конста-

тира дека менувачките работи се вршат спротивно на 
член 57 од овој закон, донесува решение за привреме-
на забрана на вршење на дејност. 

Против решението од став 1 на овој член може да 
се поднесе жалба до министерот за финансии во рок 
од осум дена од денот на доставуваното на решението. 

Жалбата од став 2 на овој член не го одлага извр-
шувањето на решението". 

Член 6 
Во Глава XII - Казнени одредби, поднасловот "2. 

Стопански престапи" се заменува со поднасловот "2. 
Прекршоци". 

Член 7 
Во членот 113 став 1 зборовите: "од 150 до 250 пла-

ти" се заменуваат со зборовите: "од 100.000 до 300.000 
денари", а зборовите: "стопански престап" се замену-
ваат со зборот "прекршок". 

Во ставовите ^ и 3 зборовите: "стопански престап" 
се заменуваат со збсррбт "прекршок", а зборовите: "од 
осум до десет плати" се заменуваат со зборовите: "од 
15.000 до 50.000 денари". 

Член 8 
Во членот 114 став 1 зборовите: "од 150 до 250 пла-

ти" се заменуваат со зборовите: "од 100.000 до 300.000 
денари", а зборовите: "стопански престап" се замену-
ваат со зборот "прекршок". 
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Во ставовите 2, 3 и 4 зборовите: "стопански прес-
тап" се заменуваат со зборот "прекршок", а зборови-
те: "од осум до десет плати" се заменуваат со зборови-
те: "од 15.000 др 50.000 денари". 

Член 9 
Членот 115 се менува и гласи: 
"За прекршоците од членовите 113 и 114 на овој 

закон, покрај парична казна за прекршокот може да 
се изрече и мерка на безбедност забрана на трговско 
друштво и друго правно лице да врши дејност во над-
ворешнотрговскиот промет во траење од цгест месеци 
до пет години и одземање на предметите што биле 
употребени или биле наменети за извршување на пре-
кршокот или што настанале со извршување на прекр-
шокот." 

Член 10 
По членот, 115, поднасловот "3. Прекршоци" се 

брише. 
Член И 

Во членот 116 став 1 зборовите: "од 50 до 100 пла-
ти" се заменуваат со зборовите: "од 70.000 до 200.000 
денари". 

Во ставовите 2 и 3 зборовите: "од осум до петнае-
сет плати" се заменуваат со зборовите: "од 15.000 до 
50.000 денари". 

Член 12 
Членот 117 се менува и гласи: 
"Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок трговец поединец за дејствијата 
казниви по членовите 113,114 и 115 на овој закон. 

За прекршоците од став 1 на овој член покрај па-
рична казна може да се изрече и мерка на безбедност 
забрана за вршење на дејност во траење од три месеци 
до една година и одземање на предметите што биле 
употребени или биле наменети за извршување на пре-
кршокот или што настанале со извршување на прекр-
шокот". 

Член 13 
Во членот 118 став 1 зборовите: "од една ипол до 

две ипол плати" се заменуваат со зборовите: "од 
15.000 до 50.000 денари". 

По точката 1) се додава нова точка 2) која гласи: 
"2) менувачките работи ги врши спротивно на од-

редбите на овој закон и прописите на Народната бан-
ка (член 57); 

Точките 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) стануваат точки 
3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 101 

Во ставот 2 бројот "9)" се заменува со бројот "10)". 
Член 14 

Во членот 119 став 1 зборовите: "од една ипол до 
две плати", се заменуваат со зборовите: "од 15.000 до 
50.000 денари". 

Член 15 
Во членот 120 ставови 1 и 4 зборовите: "заштитна 

мерка" се заменуваат со зборовите: "мерка на безбед-
ност". 

Член 16 
Во членот 121 зборовите: "Заштитна мерка" се за-

менуваат со зборовите: "Мерка на безбедност". 

Член 17 
Во членот 124 став 2, зборовите: "заштитната мер-

ка" на трите места се заменуваат со зборовите: "мер-
ката на безбедност". 

Член 18 
Во целиот текст на Законот за девизното работе-

ње зборот "претпријатија" во било кој род и број се 
заменува со зборовите: "трговски друштва". 

Член 19, 
Овој закон влегува во сила осмиов ден, од дѕнфт на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија 

2362. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за даноците на имот, 

што Собранието на Репу,блика Македонија го до-
несе на седницата одржана на 6 јули 2000 година. 

Бр. 07-3027/1 ^ Претседател 
6 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ 

Член 1 
Во Законот за даноците на имот ("Службен весник 

на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94 и 71/96), во 
членот 26 по точката 6) се додава нова точка 7), која 
гласи: 

"7) на првиот промет на станбени згради и станови 
кој ќе се изврши во период до пет години по изградба-
та на кој е пресметан данок на додадена вредност". 

Член 2 
Во ,членот 41 став 1 зборовите: "четири до дваесет 

плати" се заменуваат со зборовите: "40.000 до 200.000 
денари". 

Во ставот 2 зборовите: "една до три плати" се за-
менуваат со зборовите: "10.000 до 30.000 денари". 

Во ставот 3 зборовите: "една десетина до една по-
ловина од плата" се заменуваат со зборовите: "1.000 
до 3.000 денари". 

Член 3 
Во членот 43 зборовите: "една до три плати" се за-

менуваат со зборовите: "10.000 до 30.000 денари". 
Член 4 

Во членот 44 зборовите: "една до три плати" се за-
менуваат со зборовите: "10.000 до 30.000 денари". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", а одредбата од членот 1 на овој закон ќе се 
применува од 1 јануари 2001 година. 
2363. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛАСТУ-
ВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА 

ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ 
Се прогласува Законот за овластување на органи-

зација за изработка на пригодни ковани пари, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 6 јули 2000 година. 
Бр. 07-3028/1 Претседател 

6 јули 2000 година на Република Македонија, 
Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Макрдрција, 
д-р Саво Климовски, с.р. 



13 јули 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 54 - Стр3835 

З А К О Н 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 
ИЗРАБОТКА НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ 

Член 1 
Се овластува АД ТОЛДМАК" Радовиш да изра-

боти пригодни ковани пари во злато по повод 50 годи-
ни од основањето на Економскиот факултет-Скопје. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

2364. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уста-

вот на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 од 
Законот за помилување ("Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 20/93), претседателот на Репу-
блика Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Потполно се ослободи од натамошно извршување 

на казната затвор осуденото лице: 
1. Осман Нуре дин Османов, од с. Сингелиќ. 

II 
Извршувањето на казната затвор му се замени со 

условна осуда-за време до 2 години на осуденото лице: 
1. Сашко Роте Ѓорѓиев, од Виница во траење од 6 

месеци. 

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

Бр. 17-3324/1 Претседател на Владата 
27 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2366. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основа-

ње Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и "Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 27 јуни 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТ. 
ПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО-РТВ ГЕВГЕЛИЈА 

1. За вршител на должноста директор на Јавното 
радиодифузно претпријатие на локално ниво-РТВ 
Гевгелија, се именува Михаил Делимитов, новинар. 

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

Бр. 17-3325/1 Претседател на Владата 
27 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

III 
Делумно се ослободуваат од извршување на казна-

та затвор осудените лица: 
1. Ристо Ефтим Орцев, од Струмица во траење од 

3 месеци. 
2. Душко Боро Мојсоски, од Скопје во траење од 3 

месеци. 
3. Сашко Никола Смилков, од с. Моноспитово во 

траење од 3 месеци. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 07-926 Претседател 
7 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

2365. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основа-

ње Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
("Службен весник на Република Македонија^ бр. 
6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и "Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 27 јуни 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА 
ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНО РАДИОДИ-
ФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО -

РТВ ГЕВГЕЛИЈА 
1. Димче Димов, се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Јавното радиодифузно 
претпријатие на локално ниво-РТВ Гевгелија. 

2367. 
Врз основа на член 37 од Законот за шумите ("Сл. 

весник на РМ" бр. 47/97, 7/2000), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СЕЧА ВО ДРЖАВНА ШУМА ОД 
СТРАНА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА, ЗАРАДИ ОБЕЗ-

БЕДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на сеча 
во државна шума, од страна на физички лица заради 
обезбедување на сопствени потреби. 

Член 2 . ' 
Под обезбедување на сопствени потреби се под-

разбира задоволување на потребите од дрво за огрев 
на едно семејство која неможе да биде повеќе од 12 мЗ 
за една календарска година. 

Член 3 
Сеча во државна шума од страна на физички лица 

заради задоволување на сопствени потреби може да се 
врши само на предвидена сеча (чиста, прореда и сл.) 
со посебните планови за стопанисување со шуми. 

Сечата од став 1 на овој член може да се врши од 
15 август до 15 октомври. 

Член 4 
За исеченото дрво во државна шума надоместокот 

се плаќа според ценовникот на Јавното претпријатие 
за стопанисување со шуми, односно правното лице кое 
врши одгледување и заштита на шумата за посебна 
намена. 

Член 5 
За исечената дрвна маса од член 3 на овој правил-

ник Јавното претпријатие за стопанисување со шуми, 
односно правното лице кое врши одгледување и заш-
тита на шумата за посебна намена евиденцијата ја во-
^ с п о р е д с о с т а в е н дел на овој правил-
ник. ' 
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Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 09-2345/4 Министер 
06 јуни 2000 година за земјоделство, шумарство 

Скопје И водрстопанство, 
Марјан Ѓорчев, с.р. 

О Б Р А З Е Ц 
ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА СЕЧА ВО 
ДРЖАВНА ШУМА ОД СТРАНА НА ФИЗИЧКИ 

ЛИЦА 

2368. 
Согласно член 19 од Законот за шумите ("Сл. вес-

ник на РМ" бр. 47/97 и 7/2000), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 

ПОВРШИНИТЕ НА ШУМИТЕ ВО ДРЖАВНА 
СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

ле на евиденција за површините на шумите во држав-
на сопственост според член 3 од Законот за шумите во 
границите на секоја шумекостопанска единица опфа-
тена со Посебен план за стопанисување со шуми. 

Член 2 
Евиденцијата на површините на шумите во држав-

на сопственост се вбди во границите на секоја 1пум-
скостопанска единица рпфатена со Посебниот одан за 
стопанисување со шуми, така што се врши издвојува-
ње и подредување на податоците за површините спо-
ред сопственоста, КО, корисникот, катастарската кул-
тура и намената, според катастарската евиденција. 

Член 3 
За водење и усогласување на евиденцијата ^а по-

вршините на шумите Во државна сопственост во гра-
ниците на секоја шумскостопанска единица се обезбе-
дуваат катастарски планови Р=1:5000 или 1:2500 и 
имотни листови за секоја КО во чии граници се прос-
тира шумскостопанската единица, со јасно исцртани 
граници на КО и катастарски парцели. 

Врз основа на плановите од став 1 на овој член Јав-
ното претпријатие за стопанисување со шуми и друго-
то правно лице кое врши одгледување и заштита на 
шумите со посебна намена основната карта ја изготву-
ваат во размер 1:10,000 на која е претставена имотната 
состојба на шумите со оддели и пододдели. 

Член 4 
Евиденцијата на површините на шумите во грани-

ците на секоја шумскостопанска единица се води на 
посебен образец кој е во прилог на Посебниот план за 
стопанисување за односната шумскостопанска едини-
ца и е состаен дел на овој правилник. 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 09-2345/4 Министер 
06 јуни 2000 година за земјоделство, шумарство 

Скопје и водостопанство, 
Марјан Ѓорчев, с.р. 

О Б Р А З Е Ц 
ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА 

ПОВРШИНИТЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО 
ГРАНИЦИТЕ НА Ш С Е ^ ^ ^ ' 

оддел Кб брдо 
К.ШМН 

бр.на 
к. пари 

класа 
на 
зсмјиш 

катас 
култ. 

површина сопстве-
ник 
корис-
ник 

оддел Кб брдо 
К.ШМН 

бр.на 
к. пари 

класа 
на 
зсмјиш 

катас 
култ. Ж ф л 

сопстве-
ник 
корис-
ник 

2369. 
Врз основа на член 42 од Законот за шумите ("Сл. 

весник на РМ" бр. 47/97 и 7/2000), министерот за зе-
мјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ И СОБИРАЊЕ 

НА ДРУГИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на корис-
тење и собирање на други шумски производи во шума. 

Член 2 
Под користење, односно собирање на други шум-

ски производи во Глума се подразбира користење, од-
носно собирање на шумски плодови и лековити расте-
нија или нивни делови, цвет, габи, лишаи, мов, семе, 
смола, камен, чакал, песок и друго. 

Член 3 
Шумските производи кои се прогласени за ретки, 

не се собираат, ниту оштетуваат. 
Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат 

на собирање односно оштетување на ретки видови 
шумски производи за потребите на науката, заштита 
на растенијата од болести и штетници и сл., за што е 
издадено одобрение од министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

Член 4 
Од шумските дрвја, може да се користи: кора, иг-

лици и листови, плодови и семе, цвет и гранчиња, смо-
ла, мов, лишаи и сл. 

Кора може да се собира само од посечени стебла. 
Член 5 

Иглици и листови може да се собираат само од по-
сечени стебла и од гранки кои се сечат при Чистење на 
насади. Собирањето се врши во период на вегетација. 

Член 6 
Плодови и семе може да се собираат кога јавното 

претпријатие за стопанисување со шуми, односно пра-
вното лице кое врши одгледување и заштита на шуми-
те со посебна намена ќе утврди дека се технолошки 
зрели. 

Член 7 
Цвет и гранчиња може да се собира само од дрвни 

видови и тоа во време на цветање, односно вегетација. 
Член 8 

Смелата може да се собира (смоларење) само од 
стебла означени за сеча и тоа две години пред да се 
посечат од мај до август. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Тр д 
име и 
презиме 

адреса дата на Под-
несено 
барање 

коли 
чина 
мЗ 

един-
ствен 
мати-
чен 
број 
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Член 9 
Мов и лишаи може да се собираат на начин утвр-

ден во одобрението на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со шуми, односно правното лице кое врши 
одгледување и заштита на шумите со посебна намена. 

Член 10 
Од лековити растенија може да се користи: цвет, 

гранчиња, лисје, корен и плод. 
Цвет, гранчиња и лисје како и плод од лековити 

растенија може да се собира на локалитетот каде што 
ги има во изобилство и ако со собирањето не е загро-
зен нивниот опстанок, повремена контрола на 
стручно лице. 

Член 11 
Цвет, гранчиња и лисје од лековити растенија мо-

жат да се собираат на пролет кога се богати со алка-
лоиди и сокови И во убаво и. суво време и тоа предпла-
дне, а оние. растенија кои имаат етерични масла кога е 
облачно и суво. 

Плодови од лековити растенија се собираат кога 
се зрели или пред нивно зреење при што да не се с^чат 
или оштетуваат растенијата. 

Член 12 
Корени од лековити растенија може да се собираат 

на пролет или на есен кога земјата е мека. Деловите 
од коренот кои не се собираат, се враќаат во земја и се 
закопуваат. 

Член 13 
Габите се собираат така да не се оштети мицелиу-

мот (делот кој останува во земја), а се користи само 
надземниот дел. 

Член 14 
За користење и собирање на други шумски произ-

води надоместокот се плаќа според ценовникот на Ја-
вното претпријатие за стопанисување со'шуми, однос-
но правното лице кое врши одгледување и заштита на 
шумите со посебна намена. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 09-2345/4 Министер 
26 април 2000 година за земјоделство, шумарство 

Скопје и водостопанство, 
Марјан Горчев, с.р. 

М.П. 
Потпис 

од надлежниот државен орган за 
водење на Единствениот ^ ^ л-ч-лио тлгѕп 

избирачки списокТЈУПШ; ОД јШ Д,О ТШ'3'ЈОП 

Предлагач, 

( и м е и н р е з ќ ^ Ш ^ ^ а д ^ Ѕ 6 0 ноО^оп 
-НН.1ЦО ^ О Н Б Г ^ Ш ^ ^ 
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М.П. 
Потпис 

од надлежниот државен орган за 
водење на Единствениот 

избирачки список 

Предлагач, 

(име и презиме, матичен број на 
овластениот претставник) 
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Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 504/2000, во регистарска влошка бр, 020252 
Зо?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштво за производство, трговија и услуги 
ЈАВОР, Боро ДООЕЛ увоз-извоз Нов Дојран - Стар 

^ Основач на ДООЕЛ е лицето Истатов Боро од 
Струмица со стан на улица "Тодор Циповски Мерџан" 
броЈ 5. 

Дејности: 52.24,52.21,52.22,52.23,52.25,52.11,52.27, 
52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 
52.48, 52.44/4, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 
50.40/2, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 
51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.47, 51.70, 51.45, 51.56, 51.66, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 
01.30, 01.13/1, одгледување на оранжериско производ-
ство, 01.12/2, 01.13/2, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 
01.21, 02.02, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
15.11,15.12,15.31,15.32,15.33, 15.51, 15.52,18.21, 18.22, 
18.23, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.40, 28.62, 28.74, 55.11, 
55.12, 55.21, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 74.12, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
74.82, 74.83, 74.40, 74.84, 70.31, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
6330, 63.40, 65.12/3, 71.70, 92.61, 15.98. Надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување во прометот со стоки и услуги, малограни-
чен промет со НР Бугарија, Грција, Југославија и Ал-
банија, превоз на стоки во меѓународниот друмски 
сообраќај, реекспорт, консигнациона продажба. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување на друштвото во 

внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ис-
татов Боро - управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
504/2000. (983о) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14183/99, во регистарската влошка бр. 020245 
317-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на трговско друштво со ЗТД на Друштво за 
промет, производство и услуги увоз-извоз Б.А.Ф Фа-
рук ДООЕЛ с. Арачиново - Арачиново. 

Содружник на друштвото Фарук Тахири од с. Ара-
чиново. 

Дејности: 28.62, 28.11, 20.10/1, 32.30, 29.71, 20.40, 
21.21,01.11/1,01.11/2,01.11/3, 01.12/1,01.41,17.40,45.21/1, 
45.21/2, 45.24,45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.45, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26,52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.30/1, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.70, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.24, 63.30, 63.40, 52.72, 52.72/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 
74.84,60.22,63.11,63.12,63.21. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
друштвото одговара со сите свои средства. 

За управител на друштвото се именува Фарук Та-
хири кој друштвото ќе го застапува како во внатреш-
ниот така и во надворешнотрговскиот промет без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14183/99. (9837) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 626/2000, во регистарската влошка бр. 020249 
417-8-05-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето со ЗТД на Друштво за угостителство, туризам, 
трговија, производство и услуги МОНД ТРЕНД Иван 
и Звонко ДОО увоз-извоз ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 
17, Скопје. 

Содружници на друштвото се лицата Иван Пути-
лин од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 17 и Звонко 
Волчевски од Скопје, ул. "Коперникова" бр. 13/1-12. 
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Во правниот промет настапува во свое име и за 
своја сметка. За обврските во правниот промет друш-
твото одговара со имот на друштвото. 

Лице овластено за затапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Иван Путилин - уп-
равител со неограничени овластувања. 

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 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, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.61, 51.64, 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, 
52.44/1, 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, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 
55.21/2, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.20, 70.31, 71.31, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 
74.13, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 
92.34, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во промет со 
стоки и услуги, малограничен промет со соседните 
држави, угостителски и туристички услуги, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпе-
диција, реекспорт, консигнациона продажба, услуги на 
меѓународен транспорт на стоки и услуги. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
626/2000. (9838) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 452/2000, во регистарската влошка бр. 020249 
99?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштво за трговија, угостителство и услу-
ги ЅВОН Марина, Анкица и Данијела ДОО увоз-извоз 
Куманово ул. "Окт. револуција" бр. 26//. -

Основачи: Марина Павловска, Куманово ул. "Окт. 
револуција" бр. 2о/7, Анкица Павловска, Куманово ул. 

Окт. револуција" бр. 26/7, Данијела Павловска, Ку-
маново ул. "Окт. револуција" бр. 26/7. 

Дејности: 5 0 Д 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 
51.23, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 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, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и 
Југославија, реекспорт. 

Друштвото во правен промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени со трети лица друштвото одговара со целиот свој 
имот. 

Застапување: Анкица Павловска - управител без 
ограничување во внатрешен и надворешен трговски 
промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
452/2000. , (9839) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12807/99, во регистарската влошка бр. 020304 
40?-3-ОЈ-ООО, ГО запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Трговско друштво за преработка на дрвни 
продукти ИТАЛ-МА(Ј ФУРНИР Франко и други екс-
порт-импорт ДОО Скопје, ул. "Козле" бр. 28-б. 

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.^2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 52.11, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.12, 52.25, 52.43, 52.41, 52.42, 52.45, 52.46, 52.26, 
50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.54, 51.53, 51.55, 51.35, 51.57, 50.30/1, 50.40/1, 
50.50, 51.51, 51.23, 74.84, 60.21, 60.23, 60.24, 71.10, 71.21, 
63.40,63.30. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за СВОЈ а сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целиот СВОЈ имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешнотрговски промет - Блаже Игњатовски -
управител без ограничување. Содружници Биасето 
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Франко, Биасето Алдо, Слободан Јаневски и Пила-
товски Блаже. 

Надворешнотрговски дејности: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународен превоз на 
стоки и патници, меѓународни агенциски работи во 
превоз на стоки и патници, туристички работи со 
странство. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12807/99. (9840) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 234/2000, во регистарската влошка бр. 020252 
4x7-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на трговско друштво со ЗТД на Друштво за 
нискоградба во градежништвото Ј1АБИН Атанас 
^ОСШЛ - Скопје бул. "Кузман Јосифовски - Питу" 

Фирма: Друштво за нискоградба во градежниш-
твото Ј1АБИН Атанас ДООЕЛ - Скопје бул. "Кузман 
Јосифовски - Питу" 15/2/2. 

Основач: Новаков Атанас од Скопје ул. "Варшав-
ска" бр. 73/3, основачки влог 5040,00 ДЕМ 156.000,00 
денари во ствари. 

Дејности: 01.30,14.11,14.12,14.21,14.22,15.11,15.12, 
15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.89, 15.93, 
15.98/1,15.98/2,17.40/1,17.40/2,18.21,18.22,18.23,20.30, 
20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 
22.13,22.15, 26.22, 26.23, 26.30, 28.11, 28.12, 28.52, 28.75, 
33.20, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 37.10, 37.20, 45.11, 
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30/1, 
50.30/2, 51.11, 51.13, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.34, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.66, 
51.70,52.12,52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.49, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.22, 55.30/1, 
55.30/2, 60.24, 63.30, 71.32, 71.34, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84. Дејности во надво-
решнотрговски промет: надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување и посредување во 
промет, реекспорт ,консигнација, продажба, малогра-
ничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ, 
меѓународен транспорт и шпедиција, туристички ра- у 

бота со странство, привремен уво^-извоз на стоки, ко-
мисиони работи. 

Управител: Новаков Атанас - управител без огра-
ничување. Неограничена овластувања, целосна одго-
ворност. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
234/2000. . (9841) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 745/2000, во регистарската влошка бр. 020252 
147-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вање на Трговско друштво за производство, услуги и 
трговија АДАМАР Аце ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул. "Тодор Чангов" бр. 41/11, Скопје. 

Дејности: 20.10,20.20,20.30,20.40,20.51,25.22,25.24, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 37.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 
51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.53, 51.56, 
51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 63.30,63.40, 71.32, 71.34, 74.84, 93.05. Дејности во 
надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, 
реекспорт, комисиона продажба. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за СВОЈ а сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица, друштвото 
одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешно и 
надворешнотрговскиот промет е Аце Стојкоски, упра-
вител без ограничување. Основач на друштвото е Аце 
Стојкоски. 

Од Основниот суд Скопје^ ^ С^р^е, ^рег, бј 
2У 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14928/99, во регистарската влошка бр. 020253 
357-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запи-
шувањето на ТП на Компјутерски услуги Трговец -
поединец ТП Денис Шаќир Реџепагиќ бул. "Едвард 
Кардељ" бб, Скопје. 

Дејности: 71.33 - изнајмување на канцелариски ма-
шини и опрема вклучувајќи и компјутери. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за својаа сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет одговара лично со целокупниот свој 
имот. 

Одговорно лице е Реџепагиќ Денис - управител, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14928/99. (9843) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12620/99, во регистарската влошка бр. 020247 
007-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на ТП на Ноќен бар АИДА, ТП Земрије Из-
мит Минири Добридол - Неготино, полошко. 

Седиште на трговец поединец: Добридол - Неготи-
но, полошко. 

Основач на трговец поединец е: Земрије Минири 
од Добридоол, Гостивар. 

Основна дејност на трговец поединец ќе биде: 
55.40 - барови. 

За овластувањата во правниот промет трговецот 
поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара со целиот свој имот. 

Земрије Минири - управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12620/99. (9844) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 50/2000, во регистарската влошка бр. 1-
69909-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Приватна здравствена организација - соција-
листичка ординација по гинекологија и акушерство и 
биохемиска лабораторија "Д-Р АНИФЕ" Гостивар ул. 
"18 Ноември" бр. 12, е основана со акт од 10.02.2000 
година, а основач е: Анифе Рецепи Сејфулаи од Гос-
тивар. 

Дејност: 85.12 - медицинска практика. 
Во правниот промет здравствената организација 

"Д-Р АНИФЕ" има неограничено овластување, целос-
на одговорност. Лице овластено за застапување и пос-
редување во внатрешниот трговски промет е: Анифе 
Рецепи Сејфулаи - директор без ограничување. 
^ О с н о в н и о т суд Скопје I - Скопје, Трег.^бјз. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14277/99, во регистарската влошка бр. 020224 
Зо7-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштво за производство, градежништво, 
трговија и услуги БЛЕРТОН КОМПАНИ Веци 
ДООЕЛ експорт-импорт с. Палатица - Желино. 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 
02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 
15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 
25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.81, 36.63, 27.53, 28.12, 
51.51,74.12,20.10/1,20.51,36.14,26.63,26.64, 26.70. Над-
ворешно работење: надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во проме-
тот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен тран-Ј 
спорт на стоки и патници, меѓународна штЈДШниа)ј 

консигнации, угостител скиуслуги, изведувањана ин-
вестициони граСЈотИ во странство, малограничен про-
мет со соседни земји. 
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Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени одговара со сите свои средства. 

За управител на друштвото се определува лицето 
Веџи Фетаи од с. Палатица - Желино, како лице 
овластено за застапување и во внатрешниот и надво-
решнотрговскиот промет, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14277/99. (9846) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 246/2000, во регистарската влошка бр. 020246 
4/7-8-10-000, го запиша во трговскиот, регистар 
основањето на трговско друштво со ЗТД на друштво 
за аудио-видео продукција, маркетинг и услуги 
КВОРУМ И ЦАИЌ Милорад ДООЕЛ увоз-извоз, 

. Скопје ул. "Анастас Митрев бр. 26/1-7. 
Назив на друштвото: Друштво за аудио-видео 

продукција, маркетинг и услуги КВОРУМ"^ И ЦАИЌ 
милорад ДООЕЛ увоз-извоз, седиште на друштвото: 
ул. "Анастас Митрев" бр. 2о/1-7, скратен назив: 
КВОРУМ И ЦАИЌ ДООЕЛ Скопје. 

Дејности во внатрешниот трговски промет: 22.11, 
22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22. 22.23, 22.24, 22.25, 
22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1,50.40/2,50.40/3,50.40/4,50.50,51.11, 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, 51.42/2, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 
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, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 
52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45, 52.46, 52.47,52.48, 
52.61, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.24. 63.30, 63.40, 
70.20, 70.31, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 
92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.34, 93.05. Дејности во 
надворешниот трговски промет: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
комисиона продажба, консигнациона продажба. 

Основач на друштвото: МИЛОРАД ЦАИЌ од 
Скопје ул. "Анастас Митрев" бр. 26/1-7. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 
настапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
створени во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со целиот свој имот. 

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет МИЛОРАД ЦАИЌ -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бјр. 

Основач на трговецот поединец е лицето Башким 
Весели од Дебар. 

Дејност на трговецот поединец е следната: 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47 и 52.48. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. За своите 
обврски одговара лично управителот Башким Весели, 
со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на ТП ФАТЈОНА -
Дебар, е самиот основач и управител Башким Весели, 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13387/99. (9850) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15284/99, во регистарската влошка бр. 020247 
757-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП на 
Продавница за непрехранбени производи Беким Јонус 
Клења ДОРОТЕКС - ТП Дебар, ул. "Б. Единство" бр. 
45. 

Основач на трговецот поединец е лицето Беким 
Клења од Дебар. 

Дејност на трговецот поединец е следната: 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 и 52.48. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка. За сво-
ите обврски одговара лично управителот и основач 
Беким Клења, со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на трговецот пое-
динец е самиот управител Беким Клења, без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15284/99. (985Ѓ) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15425/99, во регистарската влошка бр. 020238 
157-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП на 
Кафитерија РИО ТП Нухи Абдилвеап Нуриосман с. 
Боговиње - Боговиње. 

Основач на фирма Трговец-поединец е: Нухи 
Абдилвеап Нуриосман с. Боговиње - Боговиње. 

Назив на фирма: Кафитерија РИО ТП Нухи 
Абдилвеап Нуриосман с. Боговиње - Боговиње. 

Седиштето е во с. Боговиње - Боговиње. 
Предмет на работење е: 55.30/2 - услуги на други 

угостителски објекти. 
Одговорност: одговара лично со целиот свој имот. 
Овластено лице е: Нухи Абдилвеап Нуриосман -

управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

15425/99. (9852) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15192/99, во регистарската влошка бр. 020246 
9о?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар на ТП 
на Продавница за непрехранбени производи Рецеп 
Мафис Демир ЕЛВИР - ТП, Дебар, ул. "Ј. Зафиров-
ски бр, 1. 

Основач на трговецот поединец е лицето Рецеп 
Демир од Дебар. 

Дејност на трговецот поединец е следното: 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 и 52.48. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка. За сво-
ите обврски одговара лично управителот Рецеп 
Демир, со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на трговецот 
поединец е самиот основач и управител Рецеп Демир, 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15192/99. (984?) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13387/99, во регистарската влошка бр. 020200 
027-6-01-000, го заниша во трговскиот регистар осно-
вањето на ТП на Продавница за непрехранбени про-
изводи Башким Елмаз Весели ФАТЈОНА - ТП, Де-
бар, ул. "А. Илиќ" бр. 6. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14719/99, во регистарската влошка бр. 020252 
527-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП 
согласно ЗТД на ТП ДАДА трговија на мало Марјан 
Драги Ѓорѓиевски н. "Бегови Бавчи" бб Крива 
Паланка. 

Дејности: 52.11 - трговија на мало во продавници, 
претежно со храна, пијалаци и тутун, 52.12 - друга 
трговија на мало во продавници со мешовита стока. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14719/99. (9853) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13779/99, во регистарската влошка бр. 020252 
8/7-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија 
и услуги ГОЛДЕН Горан ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје ул. "Никола Парапунов" бр. 35/2-2, Скопје. 

Дејности: 15.11,15.81/1,15.98/2, 37.10, 37.20, 45.21/1, 
45.21/2,45.22,45.43, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
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52.26,52.33,52.41,52.42, 52.44/1,52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.43, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 74.12. 
Работи во надворешнотрговско работење: надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во областа на прометот со стоки и услу-
ги, консигнација, реекспорт, меѓународна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за СВОЈ а сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Го-
ран Наумчески - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13779/99. (9854) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 827/2000, во регистарската влошка бр. 020255 
097-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Трговско друштво за производство, трго-
вија и услуги АНЃЕЛИЈА ПТУ Сашо и др. ДОО Гев-
гелија, ул. "Индустриска" бб. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. 

Сашо Митров - управител со неограничени овлас-
тувања. 

Дејности: 19.30,19.10,19.20,51.16,51.21,51.31,51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 61.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.63, 52.43, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.10, 60.21, 60.23, 60.24, 61.20, 63.40, 65.12/3, 74.14, 
93.05. 
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Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр.85/2000, во регистарска влошка бр. 03007199?-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и тр-
говија МАРГО ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип, ул. 
"11-ти Октомври" бр.16-1/6. 

Единствен содружник на друштвото е Зоран Ми-
тевски од Пробиштип, ул."11-ти Октомври" бр.16-1/6. 

Основната главнина на друштвото изнесува 5.000 
дем. 

Дејности: 01.21,01.23,01.24,05.02,14.11,15.11,15.51, 
15.91, 20/10/1, 20.30,, 20.40, 20.51, 25.13, 25.24, 26.52, 
26.66, 28.52, 36.11, 36.12, 36.14, 37.10, 37.20, 45.11, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.41, 45.42, 45.45, 50.10, 51.23, 51.32, 51.34, 51.35, 51.46, 
51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.26, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.72, 52.74, 55.11, 
55.30, 60.22, 60.24, 65.12/3, 70.31, 71.32, 72.60, 74.12, 
74.20/2, 74.40, 74.70, 74.82, 93.02, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги, меѓународен превоз на 
стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, 
малограничен промет со Бугарија, Грција, Југославија 
и Албанија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. За'обврските во правниот промет со трети лица, 
друштвото одговара со целиот свој имот. 

Зоран Митевски од Пробиштип - управител на 
друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот 
промет со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
85/2000. (12023) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр.86/2000, во регистарска влошка бр. 030072007-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и тр-
говија ГОЈА ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип, ул. 
"Партизанска" бр. 3. 

Единствен содружник на друштвото е Благој Да-
чевски од Пробиштип, ул. "Партизанска" бр. 3. 

Основна главница на друштвото изнесува 5.000 
дем. 

Дејности: 21.12,21.21,21.22,21.23,21.24,21.25,22.21, 
22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
36.50, 36.61, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 5Г.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, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 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, 
52.43,52.44/1,52.44/2,52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.50, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.30, 
72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.40, 74.81, 74.84, 74.82, 74.83, 
93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 95.00, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓународна 
шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, реекспорт, консигиација и ма-
лограничен промет со Бугарија, Грција, Југославија и 
Албанија. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка, со полни овлас-
тувања. За обврските во прашиот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со целиот свој имот. 

Благој Дачевски од Пробиштип - управител со не-
ограничени овластувања и во надворешнотрговскиот 
промет. о 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
86/2000. (12022) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр.26/2000, во регистарска влошка бр. 030071407-1-01-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ЈТД на Друштвото за производство, транспорт, услуги 
и трговија Сенечка Река Коцев Блажо и др. ЈТД с. 
Долни Липовиќ Конче. 

Основачи: 1. Коцев Блажо и 2. Коцев Наце од с. 
Долни Линовиќ-Конче. 

Дејности: 01.24,05.01,05.02,14.21,15.51,15.52,15.11, 
15.13, 15.31, 15.32, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 
15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54.2, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 21.24, 
26.12,28.40,28.51,28.52, 36.50, 36.51,36.62, 36.63, 45.21/2, 
45.31, 45.33, 45.41, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30.2, 50.40/1, 
50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 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, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40,74.70, 74.40,74.81, 63.40,70.31,71.10, 92.33, 
92.34,93.01,93.02,93.04,93.05,14.11,14.12. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
превоз на стоки и патници во меѓународниот транс-
порт, меѓународна шпедиција и складирање на стоки, 
агенциски услуги во транспортот, застапување на 
странска фирма, реекспорт, продажба на стоки на 
консигнациони складишта. 

Со неограничени овластувања со сиот свој имот. 
Коцев Блажо - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

26/2000. (12024) 

Основниот суд Штин во Штип со решението Трег. 
бр.236/2000, во регистарска влошка бр. 030073507-6-01-
ООО, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Трговец поединец ДИВА Наташа Мијалче Сарафова 
ТП, ул. "Боро Милевски" бр. 1 Штип. 

Назив: Трговец поединец ДИВА Наташа Мијалче 
Сарафова ТП. 
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Седиште: ул. "Боро Милевски" бр. 1 Штип. 
Дејности: 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 

52.44/4,52.45,52.46,52.47,52.48,52.50. 
Во правниот промет со трети лица ТП настапува 

во свое име и за своја сметка. 
За обврските преземени во правниот промет, одго-

вара лично со целиот свој имот. 
Наташа Мијалче Сарафова, овластен потписник 

без ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 236-

/2000. (12026) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр.99/2000, во регистарска влошка бр. 030072137-6-01-
ООО, го запиша во трговскиот регистар ушсот на Трго-
вец поединец Гордана Ѓуро Демишкова ТП, ул. "Ми-
ро Барага" бр. 126 Пробиштип. 

Основач: Гордана Димишкова од Пробиштип. 
Дејности: 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, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62,52.63. 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец настапува во свое име и за своја сметка, а одго-
вара лично со целоит свој имот. 

Гордана Димишкова - овластен потписник. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 99-

/2000. (12027) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр.157/2000, во регистарска влошка бр. 030072717-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото со ограничена одговорност согласно ЗТД 
на Друштвото1^ производство, услуги и трговија на 
големо имало РАЈ ДООЕЛ извоз-увоз Штип, ул. "Бо-
ро Милевски" бр.8. 

Дејности: 01.2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 15.5, 15.51, 15.52, 15.6, 15.61, 15.62, 15.7, 
15.71, 15.72, 15.8, 15.81, 51.1, 51.11, 51.17, 51,18, 51.19, 
51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 60.2, 60.21, 60.22, 
60.23,60.24. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со ма-
шини, опрема и уреди, надворешна трговија со ал атни ̂  
машини, надворешна трговија со градежни машини, 
надворешна трговија со земјоделски машини вклучу-
вајќи и трактори, надворешна трговија со живина и 
други жини животни, надворешна трговија со земјо-
делски производи, надворешна трговија со производи 
од животинско потекло, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, малограничен промет со Републи-
ка Бугарија, Република Грција, Република Албанија и 
со СР Југославија и реекспорт. 

Содружник - основач Ристо Ристов - Штин. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 157-

/2000. (12029) 

Основниот суд Штип во Штип, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за производство, градежништво, инженеринг, монта-
жа, по лј о де л ство и услуги ТИТАН- ПРОЕКТ 2100 
Милош ДООЕЛ експорт - импорт с.Добреици, Стру-
мица. 

Назив на друштвото: Друштво за производство, 
градежништво, инженеринг, монтажа, полјоделство и 
услуги ТИТАН-ПРОЕКТ 2100 Милош ДООЕЛ екс-
порт с. Добреици, Струмица. 

Скратен назив: ТИТАН - ПРОЕЌТ 2100 Милош 
ДООЕЛ експорт-импорт, Струмица. 

Основач: Милош Новаковиќ од Скопје, ул. "11 Ок-
томЅри^брј ) чп I игло/Ј дуо тоа; ^УЛ-^Ј 

Дејности во внатрешниот: шроме/ц ( 0 1 , 0 1 1 1 1 / 2 , 
01.11/3,01.12/1, 01.13/1,01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 

15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 15.31, 15.32, 
15.33,15.51,15.52,15.71,15.81, 15.85,15:86,15.87,15.88, 
15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 
17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 
20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 21.25, 22.12, 22.13, 
22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 26.70, 28.21, 28.40, 28.52, 28.61, 
28.62, 28.63, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 29.23, 29.31, 29.32, 
29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 
31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 
33.10/1, 33.10/2, 33.30, 33.40, 33.50, 35.42, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 
37.20, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 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, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 
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, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55,51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 
74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 
93.04,93.05,24.15,24.20,45.11,45.25,51.62,51.66. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција, застапување на странски, фирми, застапу-
вање и по,средување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, комисиона продажба, продажба на странски стоки 

. од консигиациони складови, изведување завршни и за-
наетчиски работи во странство, услуги во меѓународ-
ниот туризам и инженеринг. 

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

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

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е. Милош Новаковиќ-
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип . (12030) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр.209/2000, во регистарска влошка бр. 030073237-8-06-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за транспорт, трговија и про-
изводство АЛКО-ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Стру-
мица, ул. "Маршал Тито" бр.36. 

Единствен содружник Ковачев Ѓорѓе од Струмица, 
ул. "Јанко Цветинов" бр.25/4. 

Дејности: 29.71, 31.50, 31.62, 32.10, 20.10/1, 25.13, 
25.12, 26.12, 27.34, 28.74, 28.75, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.63, 51.62, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 
74.84 63.11,63.12,63.30,63.40. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
консигиација, комисиона продажба, малограничен 
промет со Р Бугарија и Р Грција, реекспорт, превоз 
на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, превоз 
на патници во меѓународен друмски сообраќај, меѓу-
народна шпедиција. 

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

Друштвото за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. 
г- Единствениве содружник за обврските на друш-
твото не одговара. 
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Ковачев Ѓорѓе од Струмица, управител без огра-
ничување и застапник во надворешно-трговскиот про-
мет без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
209/2000. (12031) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр.133/2000, во регистарска влошка бр. 030072477-8-06-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДОО на Друштвото за транспорт, производство, трго-
вија и услуги ФАП-ТРАНС ДОО Кочани, ул. "Љупчо 
Сантов" бр.111. 

Основање на друштво со ограничена одговорност 
за транспорт, производство, трговија и услуги ФАП-
ТРАНС ДОО Кочани, ул. "Љупчо Сантов" бр. 111. 

Основачи се: Борчо Манасиев од Кочани, ул. 
"Љупчо Сантов" бр. 111, Благој Лазаров од Кочани, 
ул. "Искра" бр. 22, Петруш Николов од Кочани, ул. 
"111" бр. 140, Владо Соколов од с. Оризари и Стефан 
Атанасов од с. Оризари. 

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

За обврските одговара со сиот свој имот. 
Борчо Манасиев-управител, без ограничување во 

застапувањето во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01:11/4, 01.12/2, 
01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.31,15.32, 15.33, 
15.41, 15.51, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10, 20.10/1, 
20.10/2,20.30,20.40, 20.51, 20.52, 25.11, 25.12, 25.13, 37.10, 
37.20, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.53, 51.54, 51.64, 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, 
52.62,52.63,55.23,55.3,55.30/1,55.30/2,55.40, 60.21, 60.22, 
60.23,60.24,63.12,63.30,63.40,65.12,65.12/3. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и 
патници, реекспорт, малограничен промет со соседни-
те земји и меѓународен превоз на стоки. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 133/20-
00. (12033) 

Основниот суд Штин во Штип со решението Трег. 
бр.37/2000, во регистарска влошка бр. 030071517-8-06-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за транспорт и трговија ДОЛИ 
-ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ с. Мокриево бр. 50 Ново 
Село. 

Единствен содружник: Точев Душко од с. Мокри-
ево бр. 50, Ново Село. 

Дејности: 60.21,60.22,60.23,60.24,52.11,52.12,52.21, 
5222, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 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, 52.62, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.50, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 
51.70,55.30,55.30/1,55.30/2. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Р Бугарија, Р Грција и реек-
спорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања, а за обврските сторени во тој промет од-
говара со целокупниот имот. 

- Точев Душко од с. Мокриево-управител на друш-
твото и застапник во надворешно-трговскиот промет, 

- без ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег .бр , \ 

37/2000. , г : у , (12034) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр.179/2000, во регистарска влошка бр. 030072937-1-01 -
ООО, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ЈТД на Друштвото за трговија и услуги БОНСАИ ЈТД 
увоз-извоз Билјана Трифунова и др. Штип, ул. "Вини-
чка" бр.20. 

Друштвото е основано со договор од 07.02.2000 го-
дина. 

Содружници во друштвото се Билјана Трифунова 
и Јана Трифунова. 

Друштвото ќе ги врши следните 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, 52.48, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 50.10, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.70, 51.57, 18.21, 18.22, 17.40, 
17.40/1, 17.20, 74.84, 60.24, 18.24, 55.40, 55.51, 74.70, 
60.22, 60.23, 60.24, 51.22, 52.62, 52.33, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, услуги во меѓународни-
от транспорт на стоки и патници, меѓународна шпеди-
ција, посредување и застапување во прометот на стоки 
и услуги, малограничен промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. % 

За обврските спрема трети лица содружниците од-
говараат лично, неограничено солидарно. 

Лице овластено за застапување е Билјана Трифу-
нова. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
179/2000. (12035) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр.114/2000, во регистарска влошка бр. 030072287-3-01-
ООО, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДОО на Друштвото за трговија и услуги Ангел увоз-
извоз ДОО Струмица, ул. "Крушевска Република" бр. 
134. 

Дејности: 51.16,51.17,51.18,51.21,51.22,51.23,51.31, 
51.24, 51.36, 51.37, 51.41, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 
52.24, 52.43, 52.45, 52.62, 52.48, 55.40, 60.21, 60.22, 63.11, 
63.12, 72.10, 72.60, 73.30, 74.13, 74.14, 92.72, 93.05, 92.34, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, мало-
граничен промет со Грција и Бугарија, реекспорт, 'ко-
мисиона продажба, застапување странски фирми, ме-
ѓународна шпедиција. 

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

За обврските спрема трети лица друштвото одго-
вара со сиот свој имот. Управител на друштвото е ли-
цето Македонка Ѓорѓева - со неограничени овластува-
ња. Содружници на друштвото се лицата Емил Михаи-
лов од Струмица, ул. "5-ти ноември" бр. 57 и Васе Ан-
гелов. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
114/2000. (Г2036) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр.237/2000, во регистарска влошка бр. 030073517-8-06-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за производство, транспорт и 
трговија на големо и мало увоз-извоз ВЕРОНА-
ТРАНС ДООЕЛ Босилово бр.135, Општина Босило-
во.' 

Единствен содружник Гавровски Зоран-Босилово. 
Седиште: Босилово бр. 135. 
Одговорност: Друштвото одговара со целокупниот 

свој имот. 
' Дејности: 60.21, 60.22,60.23, 60.24, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.50, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 

'51.52, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 
51.70, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 
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01.12/1, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
малограничен промет со Р Бугарија и Р Грција, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, ме-
ѓународна шпедиција. 

Гавровска Дивна - управител без граничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

237/2000. (12037) 

Неограничени овластувања. Потполна одговор-
ност. 

За управител на друштвото се именува Еманоил 
Балабанов од Штип, ул. "Маршал Тито" бр. 78, без ог-
раничување во застапувањето во внатрешниот и над-
ворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
239/2000. (12040) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр. 82/2000, во регистарска влошка бр. 030071967-1-01-
ООО, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и ус-
луги СТЕФАНИ-МИЛЕНИУМ Георгиева Маре и др. 
ЈТД с. Тркање, Општина Кочани, 

Основачи - содружници: Георгиева Маре и Георги-
ев Стефан од с. Тркање, Општина Кочани. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 
01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.71/1, 
15.81/2, 15.85, 15.86, 15.89, 15.91, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 
50.30, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.13, 51.15, 15.16, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 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, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.64, 
51.70, 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, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72/1,52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 93.01, 93.02, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, превоз на стоки и патници 
во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпе-
диција, малограничен промет на стоки и услуги со Бу-
гарија и реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара неограничено и солидарно 
со целиот свој имот. 
% Основачите одговараат лично, неограничено и со-

лидарно со целиот свој имот. 
Георгиева Маре - застапник со неограничени ов-

ластувања во управувањето и застапувањето во вна-
трешниот и надворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
82/2000. (12039) 

Основниот суд Штеп во Штип со решението Трег. 
бр.239/2000, во регистарска влошка бр. 030073537-8-01-
ООО, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за производство и трговија 
АНГЕЛА-МБ увоз-извоз ДООЕЛ Штип, ул. "Маршал 
Тито" бр. 78. 

Основање на друштво за производство и трговија 
АНГЕЛА-МБ увоз-извоз ДООЕЛ Штип, ул. "Маршал 
Тито" бр.78. 

Основач на друштвото е Еманоил Балабанов од 
Штип, ул. "Маршал Тито" бр.78. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 15.86, 
15.98/2, 19.20, 19.30, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 
5030/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.16, 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, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30, 63.40, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, малограничен промет со соседни-
те држави, посредување и застапување, меѓународен 
превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
реекспорт, консигиации. 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр.5/2000, во регистарска влошка бр. 030071197-1-01-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ЈТД на Друштвото за услуги, трговија на големо и ма-
ло увоз-извоз КОМПАНИЈА ТЕМОВИ Трајче Темов 
и др. ЈТД Радовиш, ул. "Илија Алексов" бр. 129. 

Основачи - содружници: Трајче Темов од Радовиш 
и Горѓе Темов од Радовиш. 

Дејности: 15.32, 15.81/1, 15.81/2, 50.10, 51.21, 51.23, 
52.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.55, 51.56, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.22, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени стоки, реекспорт, продажба на стоки на 
консигнациони складови. 

Управител: Трајче Темов - без ограничување, со 
неограничени овластувања, одговара со сиот свој им-
от. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 5/2000. 
(12041) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр.53/2000, во регистарска влошка бр. 030071677-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ДО-
ОЕЛ на Друштвото за производство и трговија ДИНО 
-КОМПАНИ експорт-импорт ДООЕЛ Струмица, ул. 
"Браќа Миладинови" бр. 19/18. 

Единствен содружник: Лазар Динов од Струмица, 
ул. "Браќа Миладинови" бр. 19/18 на Друштвото за 
производство и трговија ДИНО-КОМПАНИ експорт-
импорт ДООЕЛ Струмица. 

Дејности: 15.3, 15.31, 15.32, 15.33, 15.4, 15.41, 15.42, 
15.43, 15.5, 15.51, 15.52, 15.8, 15.81, 15.85, 15.86, 15.89, 
15.9, 15.91, 15.93, 15.94, 50.1, 50.10, 50.3, 50.30, 50.4, 
50.40, 51.1, 51.17, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.6, 51.63, 51.64, 
52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.6, 52.62, 53.30, 55.30/1, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, малограничен промет со Р Бу-
гарија и Р Грција, реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки и патници во друмскиот сообраќај, продажба на 
странски стоки во консигнациони складишта. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ,нас-
тапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. 

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

Единствениот содружник за обврските на друшт-
вото не одговара. 

Лазар Динов од Струмица" управител без ограни-
чување и застапник во надиорешнотрговскиот про-
мет без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
53/2000. (12042) 

Основниот суд Штин во Штип со решението Трег. бр. 
132/2000, во регистарска влошка бр. 030072467-8-09-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДОО на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги ПУХЧЕ-КОМПАНИ ДООЕЛ Кочани, ул. "Роза 
Петрова" бр. 23. 

Основање на друштво со ограничена одговорност, 
основано од едио лице, за производство, трговија и ус-
луги ПУХЧЕ-КОМПАНИ ДООЕЛ Кочани. 
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Единствен содружник е Миле Анастасовски. 
Друштвото во правниот промет настапува во свое 

име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трета 

лица, друштвото одговара со целиот свој имот. 
Миле Анастасовски - управител без ограничување 

во внатрешниот и надворешнотрговски промет. 
Дејноста: 01.12/1,01.12/2, 01.13/1, 01.30, 05.01, 05.02, 

15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10, 
20.10/1, 20.10/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.22, 
25.23, 25.24, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22,45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44,52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45, 52.46,52.47, 
52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.23; 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12, 65.12/3, 92.34, 93.01, 93.02, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, ус-
луги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, 
реекспорт, малограничен промет со соседните земји. 

Од Основниот суд Штап во Штап, Трег. бр. 
132/2000. (12043) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр. 41/2000, во регистарска влошка бр. 030071557-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото за трговија, производство и услуги ЕКС-
ТРАВАГАНЗА ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. 
"Атанас Нивичански" бр.12. 

Дејности: 50.10,50.20,51.11,51.21,51.22,51.23,51.31, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.55, 51.56, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.41, 52.42, 52.44, 52.46, 52.48, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30,71.10, 93.01, 93.05, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување и посреду-
вање во прометот на стоки и услуги, малограничен 
промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, туристички услуги, 
услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници. 

Друштво за трговија, производство и услуги ЕКС-
ТРАВАГАНЗА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ Струмица, ул. 
"Атанас Нивичански" бр. 12. 

Евгенија Цветкова - управител со неограничени 
овластувања, застапник со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
41/2000. (12044) 

Основниот суд Штоп во Штип со решението Трег. 
бр.88/2000, во регистарска влошка бр. 030072027-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и тр-
говија ИВО-МАК ДООЕЛ увоз-извоз, с. Добрево 
Пробиштип. 

Единствен содружник на друштвото е Зоран Ар-
сов од с. Добрево Пробиштип. Основна главница на 
друштвото изнесува 5.000 ДЕМ. 

Дејноста: 01.21,01.23,01.24,05.02,14.11,15.11,15.51, 
15.91, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.13, 25.24, 26.52, 
26.66, 28.52, 36.11, 36.12, 36.14, 37.10, 37.20, 45.11, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.41, 45.42, 45.45, 50.10, 51.23, 51.32, 51.34, 51.35, 51.46, 
51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.26, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.72, 52.74, 55.11, 
55.30, 60.22, 60.24, 65.12/3, 70.31, 71.32, 72.60, 74.12, 
74.20/2, 74.40, 74.70, 74.82, 93.02, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги, меѓународен превоз на 
стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт и 

малограничен промет со Бугарија, Грција, Југославија 
и Албанија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 
настапува во свое име и за своја сметка, со полни 
овластувања. За обврските во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Зоран Арсов од с. Добрево Пробиштип - управи-
тел на друштвото во внатрешниот и надворешнотр-
говскиот промет со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
88/2000. (12045) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр.2675/99, во регистарска влошка бр. 030065777-1-01-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ЈТД на Друштвото за трговија и услуги МАТЕКС 
Златанова Сузана и др. ЈТД Кочани со седиште на ул. 
"Охридска" бр.40/3. 

Основачи на друштвото се Златанова Сузана од 
Кочани и Јованов Ванчо од с. Горни Подлог. 

Дејноста на друштвото се следните: 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
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, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24,15.98, 
15.98/1,15.98/2, надворешна трговија со прехранбени и 
непрехранбени производи. Во правниот промет со 
трета лица друштвото истапува во свое име и за своја 
сметка - неограничено. 

За обврските спрема трети лица друштвото одго-
вара неограничено со целиот свој имот солидарно, 
двајцата содружници. 

Управител на друштвото е лицето Златанова Суза 
на од Кочани со неограничени овластувања во заста-
пувањето како во внатрешниот така и во надворешни-
от промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2675/99. (12046) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр.2284/99, во регистарска влошка бр. 030061847-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар на Друштвото 
за производство и промет ЕВРО-ИНВЕСТ ДООЕЛ 
Кочани, ул. Гоце Делчев" бр. 105. 

Содружници на друштвото за производство и про-
мет ЕВРО-ИНВЕСТ ДООЕЛ Кочани е Филип Стоја-
нов од Кочани со стан на ул. "Карл Маркс" бр. 98. 

Дејноста: 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2,15.85, 15.89, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.51, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.51, 55.52, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 63.21, 63.30, 63.40,71.10, 71.21, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, со неограничени овластувања, а 
обврските створени во правниот промет со трета ли-
ца, друштвото одговара со целокупниот имот. 

Содружниците за обврските на друштвото не одго-
вараат. 

Филин Стојанов од Кочани - управител без ограни-
чување и застапник на друштвото во надворешнотр-
говскиот промет без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2284/99. (12047) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр.2902/99, во регистарска влошка бр. 030068027-6-01-
ООО, го запиша во трговскиот регистар Трговец поеди-
нец Даница Стојан Стојановска ТП, ул."Илинденска" 
бр. 54, Пробиштип. 
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Назив: Трговец поединец Даница Стојан Стојанов-
ска ТП. 

Седиште: ул. "Илинденска" бр. 54, Пробиштип. 
Дејноста: 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, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.49, 52.50, 
52.62,52.63. 

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

За обврските ТП одговара лично со целиот свој 
имот. 

Застапник: Даница Стојан Стојановска, со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штоп, Трег. бр. 
2902/99. (12048) 

Основниот суд Штоп во Штоп со решението Трег. 
бр.3174/99, во регистарска влошка бр. 030070747-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за промет и услуги ПЕНЗИО-
НЕР 2000, Здружение на пензионерите на Р. Штип, 
ДООЕЛ Штоп, ул. "Јосиф Ковачев" бр. бб. 

Дејноста: 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, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62,52.63,55.30/2,55.40. 

Друштвото во правниот промет со трета лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во 
правниот промет со трета лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. 

Друштвото го застапува Кралев Михаил-управи-
тел со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штоп, Трег. бр. 
3174/99. (12049) 

Основниот суд Штоп во Штип со решението Трег. 
бр.2084/98, во регистарска влошка бр. 030027927-6-01-
000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот по-
единец Гулзаде Усеин Велиова ТП Радовиш, ул. "Ша-
ин Маале" бр. 22. 

Дејности: 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, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4,52.45,52.46,52.47,52.62,52.63. 

Трговецот поединец истапува во свое име и за сме-
тка на фирмата, а одговара лично со сиот свој имот. 

Овластен потписник е Гулзаде Велиова од Радо-
виш. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2084/98. (12050) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
55/98, во регистарска влошка бр. 6-785-000-01, го зани-
шал во трговски регистар на овој суд унисот на Трго-
вец поединец Демиров Тефик Серхан тп "Шаин ма-
але "-13, Радовиш. 

Дејности: 070Ц1, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 
070132,070140. 

Во свое име и за своја сметка на фирмата а одгова-
ра лично со целиот свој имот. 

Овластен потписник Димитров Серхан, Радовиш. 
Од Основниот суд Штип во Штап, Трег. бр. 55/98. 

(12052) 

Основниот суд Штап во Штоп со решение Трег. бр. 
2082/98, во регистарска влошка бр. 030027907-6-01-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд Трговец 
поединец Ѓулизар Ќаазим Јашарова Радовиш, "Корчо 
Ма-ало "-1. 

Дејноста: 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, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4,52.45,52.46,52.47,52.62,52.63. 

Трговецот поединец истапува во свое име и за сво-
ја сметка на фирмата, а одговара лично со сиот свој 
имот. Овдастеџ потписник Ѓулизар Јашарова од Радо-
виш. . /, . ! . ' / „ , 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2082/98. (12053) 

Основниот суд Штап во Штип со решение Трег. бр. 
9/2000, во регистарска влошка бр. 1-1680-0, го занишал 
во трговски регистар на овој суд уписот на овластено 
лице на Друштво со ограничена одговорност за поле-
делство "Кооперација со малопродажба" Свети Нико-
ле ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 104. 

За директор на Друштвото со ограничена одговор-
ност за поледелство "Кооперација со малопродажба" 
Света Николе се запишува: 

Стевчо Јорданов од Света Николе, со неограниче-
ни овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 9/2000. 
(12054) 

Основниот суд Штап во Штип со решение Трег. бр. 
98/2000, во регистарска влошка бр. 030071727-8-01-000, 
го занишал во трговски регистар на овој суд основа-
њето на ДООЕЛ на Друштво за производство, тргови-
ја и угостителство Инфома увоз-извоз ДООЕЛ Штип 
ул. "Сутјеска" бр. 2А/10. 

Се основа Друштвото за производство, трговија и 
угостителство Инфома увоз-извоз ДООЕЛ Штип ул. 
^ Сутјеска" бр. 2А/10. Основач на Друштвото е Марија 
Миладинова Штип ул. "Сутјеска 2А/10 со основачки 
влог од 155. 620,00 ден. противвредност на 5.020 дем. 
Основачот за обврските на Друштвото не одговара. 

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 01.11/1, 
01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.47, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.54, 51.53, 51.55, 51.57, 
51.70, 55.40, 55.51, 55.52, 53.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.60, 74.12 и 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи и надворешна трговија со не-
прехранбени производи. Друштвото во правниот про-
мет со трета лица настапува во свое име и за своја 
сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трета лица друштвото одговара со сиот свој имот. Ма-
рија Миладинова управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
98/2000. (12055) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
148/2000 во регистарска влошка бр. 030072627-8-03-
000, го запишал во трговски регистар на овој суд осно-
вањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трго-
вија и услуги Џетком ДООЕЛ Штип, ул." Страшо 
Пинџур" бр. 39, Штип. 

Основач е: Кирил Серафимов од Штип со стан на 
ул. "Страшо Пинџур" бр. 39, со основачки влог од 
11.00 0 дем. во опрема. 

Основачот не одговара. 
Во правниот промет со трета лица друштвото ис-

тапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. За преземените обврски друштвото од-
говара со сиот свој имот. 

Управител на друштвото и застапник во надворе-
шнотрговскиот промет е Кирил Серафимов, неогра-
ничени овластувања. 

Дејноста: 21.21,21.22,21.23,21.24,21.25,51.21,51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.48, 52.62, 55.40, 60.24, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, застапување, продажба на стоки од консигнаци-
они складови. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
148/2000. „ „ „ „ ( 1 2 0 5 6 ) 

Основниот суд Штап во Штип со решение Трег. бр. 
38/2000, во регистарска влошка бр. 030071527-8-03-000, 
го запишал во трговски регистар да ,овој суд основа-
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њето на Друштво за производство и промет Нела-
Трејд ДООЕЛ Струмица ул. "Васил Главинов" бр. 33. 

Единствен содружник на друштвото е лицето Шу-
ли Цонески од Струмица, ул. "Васил Главинов" бр. 33. 

Фирмата на друштвото гласи: Друштво за произ-
водство и промет Нела-Трејд ДООЕЛ Струмица. 

Седиште на друштвото е во Струмица на ул. "Ва-
сил Главинов" бр. 33. 

Дејности на друштвото се: 36.22, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 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, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 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, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.73, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, комисиони работи, меѓу-
народна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, реекспорт, малограничен промет. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. Во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара за обврските 
кон трети лица со сите свои средства. 

Управител и застапник во надворешнотрговскиот 
пролет е лицето Шули Цонески од Струмица со неог-
раничени овластувања. 

За обврските содружникот не одговара. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

38/2000. (12057) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
91/2000, во регистарска влошка бр. 030072057-1-06-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд Друш-
твото за производство, трговија, транспорт и услуги 
Бинго јтд Глигоров Душко и др. увоз-извоз нас. Рак-
лиш, Радовиш. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото од-
говара со целиот свој имот. 

. Основачи на друштвото се Глигоров Душко од нас. 
Раклиш, Радовиш и Ванчо Попризов од Скопје ул. 
"Ловќенска" бр. 15 Б. 

Управител на друштвото е лицето Глигоров Душ-
ко од нас. Раклиш кој ќе го застапува друштвото без 
ограничувања. 

Дејности на друштвото: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 
01.11/3, 01/4, 01.24/1, 01.30, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.32, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.91, 20.10, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, И, 
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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72, 55.30, 
55.30/1, 66.30/2, 65.40, 60.22, 60.24, 60.21, 60.23, 45.11, 
45.21,45.25,45.41,45.21/1,45.21/2. 

Комплет надворешно трговски промет со прехран-
бени и напрехранбени производи, застапување и пос-
редување во прометот со стоки и услуги: шпедиција, 
реекспорт, комисиона продажба, малограничен про-
мет со сите соседни земји, меѓународен транспорт 
(превоз на стоки во земјата и странство), меѓународен 
превоз на патници во земјата и странство. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
91/2000. (12053) 

Основниот суд Штоп во Штип со решение Трег. бр. 
149/2000 во регистарска влошка бр. 030072637-8-01-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд основа-
њето на Друштво за производство, трговија и услуги 
Кати ДООЕЛ Св. Николе ул. "Јане Сандански" 57-3/13. 

Се запишува основање на трговско друштво под 
ирмата: Друштво за производство, трговија и услуги 
ати ДООЕЛ Св. Николе. 

Седиште: во Св.Николе на ул." Јане Сандански" 57-
3/13. 

Основач: Илчо Јанчев од Св.Николе ул."Јане Сан-
дански" бр. 57-3/13. 

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 
01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 
01.40, 01.41, 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, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 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, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 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, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21,60.22,60.23,60.24,63.11,63.12,63.21,63.30,63.40. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Основната главница на друштвото изнесува 5100 
дем. во денарска противвредност од 158.100,00 ден. ут-
врде,на со проценка на основна главница. 

Управител на друштвото со неограничени овласту-
вања е Илчо Јанчев од Св. Николе. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. Во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со целиот свој 
имот. 

За обврските на друштвото основачот не одговара. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

149/2000. (12059) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
24/2000, во регистарска влошка бр. 030071387-1-06-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд основа-
њето на јтд на Друштво за транспорт, трговија, услуги 
и производство на големо и мало експорт импорт 
Сканди Јованов Ацо и др. јтд Радовиш ул. "Ленинова" 
бр. 12. 

Дејности: 20.10, 20.10/1,'20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 74.11, 
74.12, 74.14, 51.53, 52.44/1, 52.63, 55.30, 55.40, 60.24, 
60.23, 60.22, 60.21, 52.48, 52.47, 52.43, 52.42, 52.41, 52.27, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.11, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38,51.41,51.42,51.70,51.45,24.51. 

Дејности во надворешнотрговското работење: над-
ворешна трговија со прехранбени производи и надво-
решна трговија со непрехранбени производи, превоз 
на стоки и патници во меѓународниот транспорт, меѓу-
народна шпедиција, застапување на странски фирми, 
реекспорт, продажба на стоки на консигиациони скла-
дови, меѓуграничен промет. Друштвото во правниот 
промет со трети лица настапува 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 
надворешнотрговскиот промет е Стевчева Васка - уп-
равител без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
24/2000. (12060) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
238/2000 во регистарска влошка бр. 030073527-8-01-
000, го запишал во трговски регистар на овој суд осно-
вањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трго-
вија и услуги Венмарк, ДООЕЛ Св. Николе ул. "Инди-
ра Ганци" бр. 19. 

Содружник Венета Мишева. 
Дејности: 01.22/1, 01.21, 15.51, 15.52, 55.30, 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, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51,55, 51.56, 5^.57, 51-61,, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52Л2, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.26, 52.25, 52,27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 60.22, 60.23, 60.24, 
70.60, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
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изводи и надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи. 

Одговорност: Во свое име и за своја сметка одгова-
ра со целот свој имот 

Венета Мишева - управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

238/2000. (12061) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
211/2000 во регистарска влошка бр. 030073257-6-01-
ООО, го запишал во трговски регистар на овој суд Трго-
вец поединец Валентина Бошко Манова тп Штип ул. 
"Еврејска" бр. 8. 

Фирма: Трговец поединец Валентина Бошко Ма-
нова тп Штип. 

Адреса: ул. "Еврејска" бр. 8 - седиште на фирмата. 
Основач, овластен потписник Валентина Бошко 

Манова. 
За обврските настанати во правниот промет со 

трети лица, Трговецот поединец одговара лично, со 
целиот свој имот, и за своја сметка. 

Дејности: 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, 
52.47,52.48,52.50,52.61,52.62,52.63. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
211/2000. (12062) 

Основниот суд Штин во Штип со решение Трег. бр. 
128/2000 во регистарска влошка бр. 030072927-8-01-
000, го запишал во трговски регистар на овој суд осно-
вањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трго-
вија и услуги ВСБ - Автомобили ДООЕЛ с. Таринци, 
општина Карбинци. 

Основач е: Ковачки Блажо со стан на ул. "Македо-
нија" бб - во Делчево со основачки влог од 5.000 дем. 
предмети. Основачот не одговара. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. За преземените обврски друштвото од-
говара со сиот свој имот. 

Управител на друштвото и застапник во надворе-
шнотрговскиот промет е Блажо Ковачки, неограниче-
ни овластувања. 

Дејности: 51.21,51.23,51.24,51.31,51.32,51.33,51.34, 
51.36, 51.51, 51.53, 5,1.54, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.46, 52.48, 52.62, надиорешна трговија со прехранбе-
ни производи и надиорешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување, посредување, реекспорт. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
128/2000. (12063) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
178/2000 во регистарска влошка бр. 030072927-8-01-
ООО, го запишал Бурговски регистар на овој суд осно-
вањето на ДО^Ел на Друштво за трговија Кире -
пром ДООЕЛ увоз-извоз-Босилово 23. 

Единствен содружник и основач: Роза Дрвошанова 
од Босилово бр. 23. 

Седиште: Босилово бр. 23. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 

50.50, 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, 51.47, 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, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 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, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 01.41/3, 55.30/1, 55.30/2, 
55.51, 55.40, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи и надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во тој промет одговара со сите сдои средства. 

Роза Дрвошанова, управител и застапник во надво-
решнотрговскиот промет, со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
178/2000. (12065) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
134/2000 во регистарска влошка бр. 030072487-8-09-
000, го запишал во трговски регистар на овој суд осно-
вањето на ДОО на Друштво за производство, трговија 
и услуги Вампирџија ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ул. 
"Васил Сурчев" 3/3. 

Единствен содружник и основач: Вампирџиева Ве-
ра од Струмица со стан на ул. "Васил Сурчев" бр. 3/3. 

Седиште: Струмица, на ул. "Васил Сурчев" бр. 3/3. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 

50.50, 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, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51г64, 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, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62,52.63,55.30/1,55.30/2,55.51,55.40. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во. тој промет одговара со сите свои средства. 

Вампирциева Вера, управител и застапник во над-
ворешнотрговскиот промет, со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
134/2000. (12066) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
804/99, во регистарска влошка бр. 030047057-1-01-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд основа-
њето на јтд на Друштво за производство, трговија и 
услуги Иво Комерц Митева Стојанка и др. јтд Радо-
виш, нас. Дамјан. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 02.01, 14.11, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 
15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 
17.40/1,17.40/2,17.54,17.54/1,17.54/2,18.21,18.22,18.23, 
18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 
22.23, 22.25, 24.30, 24.52, 25.12, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 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, 50.40/4, 51.21, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44,-51.45, 51.47, 51.51, 
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, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 92.33, 
92.34, 93.02, 93.05,надворешна трговија со прехранбени 
производи и надиорешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународиа шпедиција и меѓународен 
транспорт на стоки и патници, продажба на стоки на 
консигнациони складишта и реекспорт. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 
Одговара друштвото со сиот свој имот. Управител 

на друштвото Митева Стојанка - без ограничувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 804/99. 

(12067) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 
287/98, во регистарска влошка бр. 030041887-8-09-000, 
го запишал во трговски регистар на овој суд основа-
њето на ДООЕЛ на Друштво за угостителство и трго-
вија Швајцарија Ангел Топчевски ДООЕЛ Проби-
штип, ул. "Кочо Рацин" бб Пробиштип. 

Фирма: Друштво за угостителство и трговија Швај-
царија Ангел Тенчевски ДООЕЛ Пробопггип. 

Скратен назив: ДООЕЛ Швајцариај Пробиштип. 
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Седиште: ул. "Кочо Рацин" бб Пробиштип. 
Дејности: 51.31,51.32,51.33,51.34,51.35,51.36,51.37, 

51.38, 51.39, 51.51, 51.53, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.24, 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, 
52.62, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 
надворешна трговија со прехранбени производи и не-
прехранбени производи. 

Друштвото настапува во свое име и за своја смет-
ка. За обврските во правниот промет одговара со це-
лиот свој имот. 

Управител и застапник во надворешнотрговскиот 
промет е Ангел Топчевски управител без ограничу-
вања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 287/98. 
(12068) 

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. 
бр. 44/99, во регистарска влошка бр. 03002128?^8-09-
000, ја запишал во трговски регистар на овој суд про-
мената на овластено лице на Друштво за производ-
ство, услуги и трговија Бакнеж, ДООЕЛ, увоз-извоз 
ул. "Мирче Ацев" бр. 10, Штип. 

Се врши промена на овластено лице за застапува-
ње: 

Во внатрешнотрговскиот промет. 
Се брише: Миладинов Кирчо - управител со неог-

раничени овластувања. 
Се запишува: Миркова Жаклина - управител со не-

ограничени овластувања. 
Пречистен текст: Миркова Жаклина - управител 

со неограничени овластувања. 
Во надворешнотрговскиот промет: 
Се брише: Миладинов Кирчо - управител со неог-

раничени овластувања. 
Се запишува: Миркова Жаклина - управител со не-

ограничени овластувања. 
Пречистен текст: Миркова Жаклина - управител 

со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

44/99. (12069) 

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. 
бр. 69/2000, во регистарска влошка бр. 03001341?-6-01-
000, го запишал во трговски регистар на овој суд бри-
шењето на Трговец поединец Тони Никола Манев тп 
с. Старо Коњарево 140 А - Ново Село. 

Се брише од уписот од регистарот на трговец пое-
динец Тони Никола Манев тп с. Старо Коњарево 140 
А - Ново Село. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
69/2000. (12070) 

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. 
бр. 93/2000, во регистарска влошка бр. 03001734?-1-01-
000, ја запишал во трговски регистар на овој суд про-
мената на лице овластено за застапување на Друштво 
за производство, промет и услуги Травел, јтд Митрев-
ски Трајче и др. експорт-импорт М. Каменица. 

Се брише: Митревски Трајче управител без огра-
ничувања. 

Се запишува: Лефкова Виолетка - застапник без 
ограничувања. 

Пречистен текст: Лефкова Виолетка - застапник 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
93/2000. (12071) 

Основниот суд Штин во Штип со решение П.Трег. 
бр. 18/2000, во регистарска влошка бр. 03001234?-1-01-
000, ја запишал во трговски регистар на овој суд одлу-
ката за проширување на Јавно трговско друштво^ за 
производство и трговија Орхал јтд Виница ул. "Ангел 
Винички" бр. 5. 

На ден 12.01.2000 година основачите на друштвото 
донесоа одлука за проширување на дејноста. 

Бр. 54 - Стр3855 

Дејности со кои е проширено работењето на друш-
твото се: 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60,74.84 и 92.34. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
18/2000. (12071) 

Основниот суд Штин во Штип со решение П.Трег. 
бр. 86/2000, во регистарска влошка бр. 03007121?-8-01-
000, ја занишал во трговски регистар на овој суд про-
мената на фирма на Друштво за производство, промет 
и услуги ДАНИЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Кочани кеј 
"Револуција" бр. 22. 

Се врши промена на називот на фирмата, односно 
се брише името на основачот во називот. Новиот на-
зив гласи: 

Друштво за производство, промет и услуги ДАНИ-
ЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Кочани кеј "Револуција"бр. 22. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
86/2000. (12073) 

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. 
бр. 63/2000, во регистарска влошка бр. 03001837?-8-03-
000, ја занишал во трговски регистар на овој суд про-
мената на управител на Друштво за производство и 
трговија Шиткарски ДООЕЛ увоз-извоз Свети Нико-
ле, ул. "11 Октомври" бр. 19 Свети Николе. 

Се запишува Андонов Сергеј-управител без огра-
ничувања. 

Се брише Андонова Вера-управител без ограничу-
вања. 

Пречистен текст Андонов Сергеј-управител без 
ограничувања. 

Се запишува Андонов Сергеј-управител овластен 
за застапување без ограничувања. 

Се брише Андонова Вера-управител овластен за 
застапување без ограничувања. 

Пречистен текст Андонов Сергеј-управител овлас-
тен за застапување без ограничувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
63/2000. (12075) 

Основниот суд Штин во Штип со решение Срег. бр. 
310/99, во регистарска влошка бр. 1-196-0, ја запишал во 
трговски регистар на овој суд промената на овластено 
лице па Основното училиште "Кирил и Методиј" Ма-
кедонска Каменица П.О. ул. "Маршал Тито" бр. 1. 

Досегашниот директор Стојкова Мирјана се име-
нува за директор со неограничени овластувања. 

Пречистен текст: 
Стојкова Мирјана директор без ограничувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 310/99. 

(12076) 

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. 
бр. 49/2000, во регистарска влошка бр. 03006504?-3-11-
000, го запишал во трговски регистар на овој суд зго-
лемувањето на основната главница на Друштво за ус-
луги и трговија Интер-Фото ДОО Штип. 

Се врши зголемување на основната главница 
1. Содружникот Симоновски Јордан својот влог во 

висина на 12.300 дем. или 381.300,00 ден. обртни сред-
ства го зголемува за 1.613 дем. или 50.000,00 ден. обрт-
ни средства. 

2. Содружникот Орлин Иванов Крумов својот влог 
во висина 123.000 дем. или 3.813.000,00 ден. основни 
средства го зголемува за 123.000 дем. или 3.813.000,00 
ден. основни средства. 

Вкупна главница: 
13.913 дем. или 431.300,00 ден. обртни средства 246. 

ООО дем. или 7.626.000,00 ден. основни средства. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

49/2000. - (12077) 

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. 
бр. 72/2000, во регистарска влошка бр. 03003392?-8-03-
000, ја запишал во трговски регистар на овој суд про-
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мена на лице овластено за застапување на Друштво за 
производство и трговија Макпласт ме ДООЕЛ Вини-
ца, ул. "Партизанска" бр. 16 Виница. 

Промена на лице овластено за застапување на 
друштвото. 

Се брише: Стоименов Младен ул. "Партизанска" 
бр. 16 Виница управител со неограничени овластува-
ња во застапување. 

Се запишува: Стоименов Горче ул. "Партизанска" 
бр. 16 Виница управител со неограничени овласту-ва-
ња во застапувањето. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
72/2000. (12078) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Срег. 
бр. 10/2000, во регистарска влошка бр. 1-982-0, ја запи-
шал во трговски регистар на овој суд промената на ли-
це за застапување на Металски Завод Тито ДОО МЕ-
ТАЛНА Штип, ул. "Гоце Делчев" бр. 42. 

Се брише: Накевски Радивој директор без ограни-
чувања. 

Се запишува: Кафтанов Павле дипл. маш. инг. вд. 
директор без ограничувања на овластувањето во над-
ворешнотрговскиот промет и застапувањето. 

Пречистен текст гласи: Кафтанов Павле дипл. 
маш. инг. вд директор без ограничувања во овластува-
њето и застапувањето во надворешнотрговскиот про-
мет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 
10/2000. , (12079) 

Основниот суд Штип во Штип со решение Срег. 
бр. 18/2000, во регистарска влошка бр. 1-10742-0, ја за-
пишал во трговски регистар на овој суд промената на 
седиште на Здравствена организација - Аптека "ЗД-
РАВЈЕ" - Штип. 

Седиштето на Здравствената организација - Апте-
ка - "ЗДРАВЈЕ" Радовиш, ул. "22 Октомври" бр. 35 се 
менува во Здравствена организација Аптека "ЗДРАВ-
ЈЕ" - Штип, ул. "Рудо" бр. 3. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 
18/2000. (12080) 

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. 
бр. 48/2000, во регистарска влошка бр. 030008247-6-01-
ООО, го занишал во трговски регистар на овој суд бри-
шењето на Трговец поединец Весна Василко Тренко-
ва тп Кочани кеј "Револуцијата" бр. 31. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
48/2000. (12081) 

36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.63, 4531, 45.32, 
45.33,45.34, 45.41, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 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, 51.47, 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, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 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, 52.63, 63.12, 63.40, 70.31, 
71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредување во 
надворешното трговско работење, малограничен про-
мет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а одговара со си-
те свои средства. 

Управител: Кемаил Исмаил - без оганичувања. 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 

413/98. (13040) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. 
бр. 14554/99, во регистарската влошка бр. 020228857-6-
01-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд 
основањето на трговец поединец на Трговија на мало 
со колонијална стока ТП - Трговец поединец ПЕПИ 
2000 Славица Аспарух Ристова, ул."Никола Петров" 
бр. 60 - Неготино 

Дејност: 52.11,52.21, 52.22, 52.23,52.25,52.26. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

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

лица ТП-трговец поединец одговара лично со целиот 
свој имот. 

Лице овластено за застапување на ТП-трговец по-
единец е Славица Ристова, управител, со неограниче-
ни овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
14554/99. (13041) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. 
бр. 1199/99, во регистарската влошка бр. 1-69897-0-0-0, 
го запишал во трговскиот регистар на овој суд основа-
њето на Приватна здравствена организација - соција-
листичка ординација по педијатрија "Општа и субспе-
цијализирана педијатрија ординација -,педијатрика" 
ул. "Антон Панов" бр. 22 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
1199/99. (13039) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. 
бр. 413/98, во регистарската влошка бр. 8-02001877-
000-01, го запишал во трговскиот регистар на овој суд 
усогласувањето на дејности со НКД на Друштво за тр-
говија и услуги увоз-извоз КЕМО-КОМЕРЦ Кемаил 
друштво со ограничена одговорност основано од едно 
лице Скопје ул."192" бр. 25 Скопје. 

Основач: Кемаил Исмаил ул. "Виничка" бр. 28 
Скопје/ 
' : Дејности:519.36,201 ГО; 20.30,20.40,„20.51,20.52,25.21, 

25.22, 25.23, 25.24, 27.21; 27.22, 27.51, 27.52, 27;53, 27.54, 
28.40, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. 
бр. 14925/99, во регистарската влошка бр. 020257397-8-
09-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд 
основањето на Друштво за градежништво, инженери-
нг, консалтинг и трговија С АР ДЕЉА Владислав ДО-
ОЕЛ увоз-извоз - Скопје ул. "Коце Металец" бр. 44 б. 

Се врши основање на Друштво за градежништво, 
инженеринг, консалтинг и трговија САРДЕЊА Вла-
дислав ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје, согласно одредби-
те од ЗТД, врз основа на изјава од 10.11.1999 година. 

Скратен назив е: Друштво за геолошки работи 
САРДЕЊА ДООЕЛ - Скопје. 

Седиштето е на ул. "Коце Металец" бр. 44 б. 
Основач на друштвото е Владислав Ананиевски од 

Скопје, со вкупна основна главница од 5.883 дем. или 
182.600,00 ден. 

Дејности на друштвото се: 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, 45.50, 51.13, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 73.10/2, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4,74.20/5,74.30,74.40,74.84, надворешен промет со 
прехранбени и непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со сите свои средства. 

За управител именувана е Олгица Здравковска -
без ограничувања. 

. Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
14925/99. (13043) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. 
бр. 9667/99, во регистарската влошка бр. 020258357-8-
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03-000, го занишал во трговскиот регистар на овој суд 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
трговија и услуги ЏОНАТОН Мара ДООЕЛ експорт-
импорт Гевгелија ул. "Никола Карев" бр. 1. 

Скратен назин ЏОНАТОН Мара ДООЕЛ експорт 
-импорт Мамкова Мара основач. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 17.30, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 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, 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, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 71.10, 92.33, 92.34, надиорешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, меѓународен транспорт, меѓуна-
родна шпедиција, посредување и застапување во про-
метот на стоки и услуги, реекспорт, консигнација, ма-
лограничен промет со сите соседни земји: Грција, Ал-
банија, Бугарија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Тони Мамков, управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
9667/99. (13045) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. 
бр. 10811/99, во регистарската влошка бр. 020249547-8-
03-000, го занишал во трговскиот регистар на овој суд 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
трговија и услуги БОГОРОДЕКС Јован ДООЕЛ екс-
порт-импорт с. Богородица - Гевгелија. 

Јован Дудов - основач. 
Дејност: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 

01.13/1,01.13/2,01.21,01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30,15.12, 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, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 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, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 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, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60:23, 60.24, 63.21, 
63.30,63.40,65.12/3,70.31,71.10,74.12, 92.34, надиоре01-
на трговија со прехранбени производи, надиорешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, малограничен промет со соседните земји: Бугарија, 
Албанија, Грција и СР Југославија, меѓународио пос-
редување, вршење комисиони работи, реекспорт, кон-
сигнација. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет друштвото одговара со 
сите свои средства. 

Јован Дудов, управител со неограничени овласту-
вања. 

ОД4 Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
10811/99. (13047) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. 
бр. 13466/99, во регистарската влошка бр. 020208797-3-
01-000, го запишал во трговскиот регистар нџ б^ој суд 
усогласување^ н^ДруотвОза трговија1 и усШуѓиАВ-; 

ТО -СЕТ Славица и други ДОО експорт-импорт Ско-
пје, ул. "Јадранска" бр. 23. 

Содружници се: Ѓуроска Славица од Скопје, и Ѓу-
реска Марија од Скопје. 

Дејности: 20.10/1, 28.52, 28.62, 28.63, 28.75, 37.10, 
37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.21, 52.25, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41/1, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.4, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.63, -52.71/1, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.34, 71.40, 
74.12,74.83, 74.84, надиорешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

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

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

Управител е: Богдановски Миле од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 

13466/99. (13048) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Со решение Згф.бр. 15/99 од 14.04.1999 година во 
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип, под реден бр. 15 
за 1999 година се запишува Пинг-понгарски клуб 
"Брегалница" - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на Панче Ка-
раѓозов" бб во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на општина штип. 

Од Основниот суд во Штип. (24599) 

Основниот суд во Кичево, со решение ЗГФ.бр. 
11/2000 од 4.07.2000 година, го запишува следното: 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под ЗГФ.бр. 11/2000, се запишува основање на 
Здружението на одгледувачи на говеда "Треска" од 
Кичево, со седиште во Кичево, ул. "М.Тито" бб, 
ПФ.63. 

Лицето кое е овластено да го преставува и заста-
пува здружението на одгледувачи на говеда "Треска" 
од Кичево во правниот промет и спрема трети лица е 
Грозданоски Јовче од Кичево. 

Основни цели и задачи на здружение на одгледува-
чи на говеда "Треска" се: 

Здружението и друштвата на одгледувачи на гове-
да работат на стручното оспособување и образование 
На своето членство насочено во правец на негување и 
развивање и творечко поврзување на трудот и значе-
њето на научните достигнувања на нашата земја и во 
странство. 

Организирање на предавања, семинари и курсеви, 
учествување на натпревари, на саеми на говеда и на 
други собири во земјата и во странство, унапредување 
на говедарството преку непосредио запознавање на 
одгледувачите со најсовремените зоотехнички мерки, 
и најсовремената техника и технологија, поттикнува-
ње, помагање и синхронизирано организирање за по-
стојан развој на индивидуалното говедарство произ-
водство помеѓу своето членство во општината, согле-
дување на состојбите со пасишта, водопоилата и пат-
ните комуникации заради преземање на мелиоративни 
и други мерки во интерес на позитивно сточарење, 
создавање на услови за основање на штедилница со 
менувачница, која ќе ги удоволува потребите на член-
ките, создавање на квалификување стручни кадри за 
современо одгледување и унапредување на говедар^) 
вото - производство^ рзцарѓѓш^ 
на мле^отр, обезбедување н -̂ нужна соработка, и по-
времено ангажирање на земјоделскиот и ветеринарни-
от со надлежни и државни органи, со работа со сите 
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можни погледи и со особено повластување на агенци-
јата за поттикнување на развојот на земјоделството -
Битола ПЕ Кичево, негување и развивање на истото 
за заемно меѓусебно помагање на одгледувачите на 
говеда. 

Здружението на одгледувачи на говеда "Треска" 
од Кичево, стекнува својство на правно лице и може 
да започне со работа од 4.07.2000 година. 

Од Основниот суд во Кичево. (24602) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
З.Г.бр. 1049/00 од 06.06.2000 година го заниша след-
ното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег.бр. 804, се запишува здружението на 
граѓани Хуманитарна организација за заштита и по-
мош на стари лица "Живот и надеж", со седиште во 
Скопје, ул. "Ленинова" бр. 14. 

Лице кое е овластено да ги застапува здружението 
е неговиот претседател Александра Илиева. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на заштита и помош на старите лица на 
град Скопје, опфаќајќи ги сите општини, како и други 
градови на Република Македонија, евидентирање на 
стари лица над 60 години старост, посета на стари ли-
ца, обезбедување со неопходни намирници на старите 
лица кои се болни и немоќни и лица кои живеат сами, 
пружање здравствена заштита на старите лица. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 06.06.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24604) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
З.Г.бр. 181/98 од 07.06.2000 година го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Културно уметаичко друпггво 
"Григор Прличев" со скратено име КУД "Григор Пр-
личев", со седиште во Скопје, со својство на правно 
лице од 04.04.1969 година се во согласност со Законот 
за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
805, се запишува здружението на граѓани Културно 
уметаичко друштво "Григор Прличев", со скратено 
име КУД "Григор Прличев", со седиште во Скопје, 
ул. "Ѓорче Петров" бр. 19, кое го застапува неговиот 
претседател Дувалевски Ефтим од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24606) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З,Г.бр. 
1042/00 од 07.06.2000 година го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег.бр. 806, се запишува здружението на 
граѓани "Македонско друштво за наука и хуманост" -
Скопје, со скратено име МДНХ, со седиште во Скопје, 
бул. "Партизански одреди" бр. 78/7-4. 

Лице кое е овластено да ги застапува здружението 
е неговиот претседател Љубомир Деков. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на водење грижа за луѓето оставени без 
основни средства за егзистенција, помош на бегалци, 
азиланти и др. беспомошни лица, грижа за правата на 
жената и детето, информирање на своето членство за 
современите достигиувања за науката и хуманизмот, 
организирање на предавања, научни расправи, симпо-
зиуми како и здружување во соодветен организации и 
асоцијации. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 07.06.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24609) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
З.Г.бр. 1047/00 од 05.06.2000 година го заниша след-
ното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег.бр. 803, се запишува здружението на 
граѓани Здружение на самохрани мајки на Република 
Македонија, со седиште во Скопје, ул. "Македонска 
преродба" бр. 6-Б. ' 

Лице кое е овластено да ги застапува здружението 
е неговиот претседател Јагода Костовска. 

И. Работата и активностите на здружениево ќе се 
однесуваат на борба за посебна заштита на самохрани-
те мајки и нивите деца, независно од верата, национал-
на или друга принадносг, нивно образование и дообра-
зование, зацврстување на економските, културните, на-
учните, спортските, технолошките, образовните и дру-
ги контакти низ целата територија на Република Ма-
кедонија, надвор од неа, како и со сите граѓани кои би 
овозможиле хуманоста да не биде само збор туку дело. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 05.06.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24612) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 
ГРег.ЗГ.бр. 34/2000 од 16.05.2000 година во Регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженијата 
на граѓани и фондации на здружението на граѓани, за 
подобрување на квалитетот на живеење, заштита на 
жинотната средина, културното е етничкото богатство 
"Нова Надеж" од Скопје, со седиште на здружението 
во Скопје, ул. "ЈБубо Петровиќ" бр. 57, а со скратено 
име на здружението ПЖЖЕК "Нова надеж" Скопје. 

Основните цели на здружението се: залагање на 
поквалитетен и поздрав начин на живеење, залагање 
за подобрување на образовниот процес и условите за 
учење и студирање, чиста животна средина, залагање 
за подобра здравствена културна заштита, едукација 
од областа на здравствената заштита, едукација за 
здрава храна и лековити билки, зачувување на живот-
ната средина, зачувување на културното и етничкото 
богатство на територијата на Република Македонија, 
борба против сите видови на запоставување и насилст-
во, заштита на граѓански права, заштита на правата на 
детето, заштита на правата на жената, дом и семејство 
и планирање на семејство, помош на стари, изнемош-
тени, бездомници, бегалци, борба против сиромашно-
то и изгладнетост, помош на хедикепирани, помош на 
бегалци (храна, сместување, организирани и инвалиди 
на трудот, во процесот на социјалниот живот, врабо-
тување, едукации, преквалификација, унапредување 
на аграрот (здрава храна) помош на невработени, еду-
кација, претквалификација, совети, едукација од об-
ласта на демократија и демократските процеси, орга-
низирање на семинари, предавања, манифестации и 
изработка на едукативи и рекламни материјали со цел 
за остварување на горенаведените цели, едукација за 
човекови вредности, подобрување на техничката кул-
тура кај населението, семинари и курсеви за компју-
терска техника и нејзина примена во сите свери на жи-
веење и делување, изготиување на информативен и 
едукативен материјал за целите и задачите на здруже-
нието и спроведување акции во согласност на програ-
мата на здружението. 

Со денот на запишување во Регистарот на Здруже-
нието на граѓани за подобрување на квалитетот на 
живеење, заштита на животиата средина, културното 
и етиичкото богатство "Нова надеж" од Скопје, се 
стекнува сво својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24614) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
З.Г.бр. 1007/2000 од 11.05.2000 година го заниша след-
ното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег.бр. 789, се запишува здружението на 
граѓани "Лига против епилепсија на Македонија", со 
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седиште во Скопје, во Невропсихијатриската клиника 
при Клиничкиот центар - Скопје. 

Лице кое е овластено да ги застапува здружението 
е неговиот претседател проф.др.Радослав Наумовски. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на проучување на проблематиката на епи-
лепсијата и да се грижи за здравствената, професио-
нална и општествена рехабилитација на болните од 
епилепсија, соработка со сите здравствени, социјални 
и др.организации, помош во развојот на стручната 
мрежа за детекција и лекување на енилепсијата, орга-
низира советувања, предавања, семинари и симпозиу-
ми, како и помага во стручната и научно истражувач-
ката работа во областа на енилепсијата, препорачува 
финансирање на научно истражувачка работа и дава 
мислење и препорака за истражувачки проекти за 
епилепсија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 11.05.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24756) 

Основниот суд Скопје I - Скопје^ со решение 
З.Г.бр. 1031/00 од 08.05.2000 година го заниша след-
ното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег.бр. 783, се запишува здружението на гра-
ѓани "Клуб за мал фудбал Македонија - 65" - Скопје, со 
седиште во Скопје, ул. "Теодосиј Синтетски" бр. 1-б. 

Лице кое е овластено да ги застапува здружението 
е неговиот претседател Љупчо Мреношки. 

И. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на омасовување, популаризација и развој 
на малиот фудбал во Република Македонија, активно 
учество во вклучување на помладите категории кои 
преку играње фудбал физички ќе се рекреираат и пра-
вилно ќе се развиваат, зајакнување на другарството, 
спортскиот дух и хумани меѓучовечки особини како и 
организирање и учество на натпревари и турнири во 
мал фудбал на државно и меѓународно ниво. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 08.05.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24757) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
З.Г.бр. 1039/00 од 08.05.2000 година го заниша след-
ното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег.бр. 781, се запишува здружението на гра-
ѓани Центар за демократски развој се скратено име 
ЦДР, со седиште во Скопје, ул. Титовелетка" бр. 38. 

Лице кое е овластено да ги застапува здружението 
е неговиот претседател Лилјана Митковска од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на негување и грижа за развивање и ожи-
вотворување на основните човекови идеални за чесно-
ст, правичност и мир во остварување на граѓанските 
права, создавање на услови за здрав живот и здрава 
животна средина, подигнување на моралната свест кај 
младите, заложба за развој на социјална свест во насо-
ка на остварување на поделбата на привилигирани и 
заборавени слоеви на општеството како и активна 
соработка во заеднички заборавени слоеви на општес-
твото како и соработка во заеднички проекта со други 
здруженија, фондации и институции во земјата -и 
странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 08.05:2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24758) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
З.Г.бр. 431/99 од 08.05.2000 година го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Европско здружение на студенти-
те по право во Република Македонија, со скратено 
име ЕПСА, со седиште во Скопје, со својство на прав-
но лице од 01.10.1997 година се во согласност со Зако-
нот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
782, се запишува здружението на граѓани Европско 
здружение на студентите по право во Република Ма-
кедонија, со скратено име ЕПСА, со седиште во Скоп-
је, ул. "Крсте Мисирков" бб, кое го застапува негови-
от претседател Лазаров Никола. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24759) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
З.Г.бр. 434/99-1 од 05.05.2000 година го запиша следно-
то: 

I. Барањето за усогласување на програмата и ста-
тутот со трансформација во фондација на хуманитар-
ната асоцијација Македонски центар за меѓународна 
соработка согласно Законот за здруженија на граѓани 
и фондации, се уважува. 

II. Се утврдува дека програмата и статутот на фон-
дацијата Македонски центар за Меѓународна соработ-
ка со СВОЈСТВО на правно лице од 09.09.2000 година се 
во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

III. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
492, се запишува фондацијата Македонски центар за 
меѓународна соработка, со скратено име МЦМС, со 
седиште во Скопје, ул. "Никола Парапунов" бб, која 
ја застапува нејзиниот извршен директор Сашо Кле-
ков(5ки од Скопје 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24760) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
З.Г.бр. 920/99 од 29.11.1999 година го заниша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег.бр. 586, се запишува здружението на 
граѓани "Балкански центар за човекови права", со 
скратено име БЦЧП, со седиште во Скопје, ул. "Ма-
кедонија" бр. 7/2. 

Лице кое е овластено да ги застапува здружението 
е неговиот претседател Бојан Јанев од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на поттикнување и развој на заштитата на 
човековите права, како и дискусии на оваа тема, одр-
жува конференции, состаноци и семинари, издава 
журнал, списание, книги и монографии од оваа об-
ласт, активно да соработува со Хелсиншкиот Комитет 
на РМ, Меѓународниот Хелсиншки Комитет, со се-
диште во Хелсинки, Амнести Интернационал, како и 
др. образовно, научно-истражувачки институции, гра-
ѓански асоцијации, владини и невладини организации, 
медиуми и фондации во земјата и надвор од неа. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 29.11.1999 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24761) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 

З.Г.бр. 239/98 од 11.05.2000 година го запиша следното: 
I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-

жението на граѓани "Сојуз на друштвата за македон-
ски јазик и литература на Република Македонија", со 
седиште во Скопје^ со својство на правно лице од 
12.05.1970 година, се во согласност со Законот за здру-
женија на грабни и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
787, се запишува здружението на граѓани "Сојуз на 
друштвата за македонски јазик и литература на Репу-
блика Македонија"у ср седиште во. Скопје, ул. "Крсте 
Мисирков" бб, во зградата, на Филолошкиот факултет 
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во Скопје, кое го застапува неговиот претседател Ја-
дранка Владанова. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24762) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
З.Г.бр. 1034/2000 од 08.05.2000 година го запиша след-
ното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег.бр. 780, се запишува Здружението на 
извидници "Кралски извидници" од Скопје, со седиш-
те во Скопје, ул. "Мајка Тереза" бр. 4. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Сократ Апостоловски од 
Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на запознавање на природата, зачувување 
на природата, ориентација на просторот, сместување и 
исхрана на отворен простор, изучување на извиднички 
вештини, укажување на прва помош при повреда на 
отворен простор, јакнење на моралната етика на мла-
диот човек како и преку целокупната работа да се 
стреми кон развивање и јакнење на моралот кај свое-
то членство, да го негува патриотизмот и да гради со-
живот со народностите. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 08.05.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24763) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден број 24 за 2000 година извршен е упис 
на основање на здруженија на граѓани со име Центар 
за деца и млади - Прилеп од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на здружението се 
заштита на правата на децата и младинците, афирми-
рање на личноста на сите деца и младинци, грижа за 
здравјето на децата, изработка на разни програми, 
проекти, школи и слично за создавање на правилно 
оформени деца, давање на помош на оние деца кои 
бараат помош и имаат потреба од помош, меѓународ-
на соработка како и заштита на децата од нацистички, 
шовинистички, верски, политички, воени и секаков 
друг вид на злоупотреби. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. 
"Дабнички Завох" бр. 112. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
Јашароски Му харем - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (24871) 

Со решение РЕГ.ЗГФ.бр. 5/2000 од 06.07.2000 годи-
на во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции што се води во Основниот суд во Крушево под 
ред.бр. 5 за 2000 година, се запишува здружението на 
граѓани со име Хуманитарно друштво за помош на 
болните од малигни заболувања "Спас" од Крушево, 
со скратено име "Спас" - Крушево. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Крушево, 
ул. "Никола Ѓурковиќ" бб, а ќе дејствува на територи-
јата на општина Крушево и Житоше. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
претседателот Христо Кендра од Крушево. 

Од Основниот суд во Крушево. (24872) 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 1.Рег. 

ЗГ.бр. 70/2000 од 30.06.2000 година, во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации, го запиша следно-
то: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на здружението на граѓани кое ќе 
работи под името "Визија" - Скопје, со седиште на 
здружението во Скопје, ул. "Босна и Херцеговина" бб, 

! Основните цели и задачи на здружението се: един-
ство и просперитет, на чо^ехкггзото со промрццја на 
универзалната едукација, промоција на моралната и 
етичката едукација за економскиот развој на општест-

вото во целина, остварување на правата на семејство-
то и децата, унапредување на научните, образовните, 
здравствените, спортските, културните, хуманитарни 
и социјални цели. 

Со денот на запишувањето во Регистарот на 
здружението на граѓани под име "Визија" - Скопје, се 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (24859) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I СТ.бр. 57/2000 од 26.06.2000 година, е отво-
рена стечајна постапка над Производно трговско 
претпријатие "ИНТЕРФЛОРА" експорт-импорт ДОО 
од Скопје, ул. "Максим Горки" бр. 12 и жиро сметка 
40100-601-364513, истата не се спроведува и се заклу-
чува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и 
на огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од Трговскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24404) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решение 1У.Ст.бр. 35/2000 од 28.06.2000 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало "Смиц комерц" увоз-из-
воз ДОО, Скопје, ул. "Краишка" бр. 18, со жиро смет-
ка 40100-601-115478, како и број на регистарска влош-
ка 1-17420-0-0-0 при Регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се за-
клучува 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од Трговскиот регистар кој го води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24405) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решение Ст.бр. 32/2000 од 22.06.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот ПУТ "Билба" Него-
тино, ул. "Маршал Тито" бр. 210, но истата не се спро-
ведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (24410) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решение Ст.бр. 27/2000 од 22.06.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот ПТП "Марена ко-
мерц" ДОО увоз-извоз с.Марена - Кавадарци, но иста-
та не се спроведува поради немање имот на должни-
кот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (24411) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решение Ст.бр. 17/2000 од 22.06.2СКХ) година, се отвора 
стечајна постапка над должникот ДПТ "Пинада" Нада 
ДООЕЛ експорт-импорт Неготино, ул. "Иво Вила-
ров" бр. 4 и со решение Ст.бр. 36/2000 од 22.06.2000 го-
дина се отвора стечајна постапка над должникот ПТП 
"Еврокомерц" ДОО експорт-импорт Кавадарци, ул. 
"Илинденска" бр. 119/6/4, но истите не се спроведува-
ат поради немање имот на должниците. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (24412) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решение Ст.бр. 37/2000 од 22.06.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот ТП "Макартур 
Транс" ТП Стојанов Ристо Блажо од Неготино, ул. 
"Игман" бр. 30, Кавадарци и со решение Ст.бр. 
29/2000; се отвора стечајна постапка над должникот 
ПН"АлШандр^ја Импекс1' ДОО увоз-извоз Кав^-
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дарци, ул. "Мито Хаџи Василев" бр. 28, но истите не 
се спроведуваат поради немање имот на должниците. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (24413) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решение Ст.бр. 33/2000 од 22.06.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот ПТП "Ди-На" увоз-
извоз Неготино, ул. "Киро Крстев" бр. 54 и со реше-
ние Ст.бр. 28/2000 од 27.06.2000 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот ТП "Римини" ДОО 

'увоз-извоз Кавадарци, ул. "Илинденска" бб, Кавадар-
ци, но истите не се спроведуваат поради немање имот 
на должниците. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (24414) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Ст.бр. 744/96 од 05.04.2000 година, 
е заклучена стечајната постапка над стечајниот долж-
ник Претпријатие за трговија на големо и мало "Бос-
вор" СкопЈе, со седиште во с.Студеничани, со жиро 
сметка 40100-601-47415. 

По правосилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од Регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24647) , 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
164/2000 од 29.06.2000 година над ПП "Лукиди" Г.Ори-
зари, ул. "Крсте Наде" бр. 133, со дејност - превоз, со 
жиро сметка 40300-601-81024 при ЗПП - Битола, отво-
ри стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (24745) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
152/2000 од 15.06.2000 година над ПП "АВ-Промет" 
Ресен, со дејност - трговија, со жиро сметка 40300-601-
34777, при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (24746) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
171/2000 од 30.06.2000 година над ДООЕЛ "Евиком" 
Битола, ул. "Борис Кидриќ" 12/16, со дејност - тргови-
ја, со жиро сметка 40300-601-90179, при ЗПП - Битола, 
отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (24873) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Сг.бр. 144/97 од 05.07.2000, констатира дека 
програмата за финансиска и сопственичка трансфор-
мација на Акционерското друштво "Дафинка" Кава-
дарци, донесена од Управниот одбор е прифатена на 
рочиштето од 05.07.2000 година од доверителите чии 
побарувања изнесуваат повеќе од половината на поба-
рувањата на сите доверители, според која програмата 
АД "Дафинка" од Кавадарци, се организира во Ак-
ционерско друштво со продажба на идеален дел и 
претворање на побарувањата на доверителите во 
траен влог. 

Мерките во Програмата за финансиска и сопстве-
ничка трансформација на АД "Дафинка" Кавадарци 
имаат правно дејствие спрема сите доверители. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (24874) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 34/2000 од 06.07.2000 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
внатрешна и надворешна трговија, инжинеринг, про-
изводство и останати услужни дејности "ЈБубаш ко-
мерц" ЦО увоз-извоз Кавадарци, ул. "Моша Пијаде" 
бр. 6, со жиро сметка 41620-601-7407. 

За стечаен управник се определува Трифунов Јор-
дан од Кавадарци, бул. "Македонија" бр. 56, тел.417-
282. 

За стечаен судија се определува Јордан Давков, су-
дија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сме-
тано од денот на објавувањето на огласот во/иСлуж-
бен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања 
кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни пра-
ва на подвижни предмети и правата на должникот, ка-
ко. и разлачните права на наедвижностите на должни-
кот што не се запишани во јавните книги (катастарот) 
и разлачните права на недвижностите што се запиша-
ни во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена 
сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" да ги пријават кај стечајниот управник, 
а во пријавата да означат предметот на кој постои 
разлачното право, начинот и основата на засновање 
на тоа право како и обезбеденото побарување. 

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да не ги исполнуваат директно на должникот 
туку на стечјниот управник на стечајниот должник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на Собрание на доверители (Извештајно 
рочиште) на ден 13.09.2000 година во 9 часот во соба 
бр. 27 на Основниот суд во Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (24875) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
37/2000 од 29.06.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Претпријатие за производство и 
услуги "Кланекс" увоз-извоз ДОО со ПО - Прилеп, со 
седиште на ул. "Републиканска" бр. 24, запишан на 
регистарска влошка 1-18272 во Основниот суд во. Би-
тола, со дејност - трговија на мало со живина, риба и 
месни преработки, со жиро сметка 41100-601-34371 во 
ЗПП Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка на должникот е отворена на 
ден 04.07.2000 година во 12 часот. 

За стечаен судија се определува судијата Татјана 
Сусулеска. 

За стечаен управник е именуван Пренџов Тодор од 
Прилеп, ул. "Кеј 9-ти Септември" 70-7/10, тел.098/29-
740. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сме-
тано од денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања 
на адреса кај стечајниот управник и пријавите да ги 
таксираат со уплатница од 600,00 денари судски такси 
кои ќе ги уплата на сметката 41100-840-018-3338. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни пра-
ва на подвижните предмети и правата на должникот, 
како и разлачните права на недвижностите на долж-
никот што не се запишани во јавните книги (катаста-
рот), а и оние разлачни права на недвижности што се 
запишани во јавните книги (катастарот) да ги прија-
ват во рок од 30 дена сметано од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", кај стечај-
ниот управник, а во пријавата да означат на кои пред-
мети постои разлачно право, начинот и основата на 
засновање на тоа право како и обезбеденото побару-
вање. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на стечајниот управник за стечаниот должник. 

Отворањето на стечајната постапка да се запише 
во Трговскиот регистар, во јавните книги во кои се за-
пишани правата на недвижностите. 

Се закажуваат испитно и извештајно рочиште на 
доверителите за ден 28.09.2000 во И часот, судница бр. 
9 во Основниот суд во Прилеп. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 
04.07.2000 година. 

Од Основниот суд во Прилеп. (24876) 
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ЊЕРИНГ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "АВ-
НОЈ" бр. 104/1-12 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-181546. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски 
Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24649) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III СТ.бр. 26/2000 од 16.06.2000 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Колонијал Тр-
говец поединец "Кристи-87" ТП Валентина Ванчо Ди-
мишковска, со седиште на ул. "Коце Металец" бб, со 
зрфо сметка 40110-601-423624 при ЗПП Филијала 
Скопје, и број на регистарска влошка 020012705?-6-01-
000 во Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од Регистарот на претпријатија при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје И - ^копје, (24773) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III СТ.бр. 24/2000 од 16.06.2000 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и услуги "Кристи-96" од 
Скопје, со седиште на ул. "Коце Металец" бр. 1-А/11, 
со жиро сметка 40110-601-204060 при ЗПП Филијала 
Скопје и број на регистарска влошка 1-36050-0-0-0 при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спро-
ведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од Регистарот на претпријатија при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24774) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 606/99 од 21.06.1999 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-из-
воз "ВАСТРЕЈД" д.о.о. од Скопје, ул. "Димо Хаџиди-
мов" бр. 24-а, Скопје, со жиро сметка 40100-601-
112504. 

За ликвидатор се определува лицето Славица Кен-
кова. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМјЈ, со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24526) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 631/99 од 19.07.1999 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Агенција за маркетинг, сценско музички дејности, тр-
говија, услуги и производство "ГАЈДА-МН" 
д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Владимир Комаров" 
бр. 33-1/8, Скопје, со жиро сметка 40100-603-16775. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски 
Тодорче, ул. "Лисец" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24648) 

УМП ХН он - Г . ... . . . 
, - ^Основниот,суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на! ОвојсуДЛ.бр: 1^97/2000 с% 29Ш.2000 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и промет "ТИМ-СИЈ ИНЖЕ-

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 792/99 од 26.07.1999 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"АТЛАС-МТ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Сава Ковачевиќ" бр. 15/32, Скопје; со жиро сметка 
40100-601-363680. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски 
Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоциа во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24650) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 219/98 од 14.02.2000 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и производство "Шел про-
мет" увоз-извоз д.о.о. од СкопЈе, ул. "Челопек" бр. 78, 
СкопЈе, со жиро сметка 40100-601-145488. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски 
Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоциа во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоциа во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24653) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 596/99 од 08.04.1999 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги 
"Електро Атлантик" извоз-увоз д.о.о. од Скопје, ул. 
"Востаничка" бр. 122, Скопје, со жиро сметка 40100-
601-330408. 

За ликвидатор се определува лицето Јармов Ки-
рил, ул. "Востаничка" бр. 122, тел.215-399. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоциа во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоциа во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24698) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овоЈЈсудЛ.бр, 1349/99 ад21ЛШОООгадина, 
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е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "ЗО-
КО-КОМЕРЦ ДА-96" д.о.о. увоз-извоз од Куманово, 
ул. "Киро Антевски" бр. 5, Куманово, со жиро сметка 
40900-601-48160. 

За ликвидатор се определува лицето Костовски 
Јосиф од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 80/1-9. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во диа примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоциа во рок од 3 месеци од денот на по-
следиата објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24732) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува^дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 1348/99 од 03.02.2000 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "Ран 
комерц" увоз-извоз од Куманово, ул. "Народиа Револу-
ција" бр. 174, Куманово, со жиро сметка 40900-601-31707. 

За ликвидатор се определува лицето Костовски 
Јосиф од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 80/1-9. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во диа примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последиата објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24733) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1465/2000 од 17.03.2000 годи-
на, е отворена ликвидацнона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "КОЧО-МАК" ц.о. 
увоз-извоз од Скопје, ул. "Д.Гуштанов" бр. 8, Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-302065. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пет-
ров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во диа примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последиата објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а н)ајдоциа во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24740) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л.бр. 534/2000 од 16.06.2000 годи-

шна, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатието за промет и услуги "Силвер комерц" 
ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Маршал Тито - 3" 
бр. 49, с.Сарај, и жиро сметка 40120-601-104771. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пет-
ров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во диа примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од деногна последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоциа во рок од 3 месеци од денот на по-
следиатаобјава. . , ј г.им. ,О 

! (24741) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И.Л.бр. 1624/2000 од 15.06.2000 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, промет и услуги 
"Технохемат" увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул. "Москов-
ска" бр. 5-2/25, Скопје, со жиро сметка 40120-601-
395877. 

За ликвидатор се определува лицето Манчев Ан-
дреја од Скопје, ул. "Московска" бр. 5-2/25. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24770) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1302/99 од 26.01.2000 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"В.И.Н.Т." д.о.о. од Скопје, ул. "Мите Богоевски" бр. 
64, Скопје, со жиро сметка 40100-601-323604. 

За ликвидатор се определува лицето Драгица 
Иванџикова, ул. "Дрезденска" бр. 15/11-12. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24860) 

Основниот суд. Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1261/99 од 20.12.1999 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги "Идил 
компани" Атила ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, 
ул. "Џон Кенеди" бр. И а/1-21, со жиро сметка 40100-
601-425314. 

За ликвидатор се определува лицето Драгица 
Иванџикова, ул. "Дрезденска" бр. 15/11-12. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во диа примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоциа во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24861) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 

Пасош бр. 974756/96 издаден од ОВР Скопје на име 
Којчевски Никола, ул."Златко Шнајдер" бр. 7, Скопје. 

Пасош бр. 746182/95 издаден од ОВР Скопје на име 
Сузана Љамалри, ул."Александар Бунов" бр. 61/6, 
Скопје. (24640) 

Пасош бр. 1122249/98 издаден од ОВР Скопје на име 
Бакиу Јетмир, с. Рашче, Скопје. (24641) 

Пасош бр. 1686/92 издаден од ОВР - Кичево нр име 
Сал^осЈШ Асан,, ул, "Енѓедооб^^ (24^03) 
, Цасош бр. 1139845/98 издаден од УВР - Скопје на 
име Селимова Елвира, ул. "В.Дизни" бр. 9, Скопје. 
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Пасош 1200726 издаден од УВР Битола на име Нико-
ловски Сотир, ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 20, Битола. 

Пасош бр. 0773132 на име Стојков Блашко, ул. "Ил-
инденска" бр. 115 1/4, Кавадарци. (24496) 

Пасош бр. 0096624 издаден од УВР Прилеп на име 
Серафимоски Ненад, с. Точила Ц 10/16, Прилеп. 24497 

Пасош бр. 993839 на име Афитап Зилбеари,Тетово. 
Пасош бр. 1225161 на име Зулфи Зилбеари,Тетово. 
Пасош бр. 940942 на име Мустафовски Неџат, Мак. 
Брод. (24673) 

Пасош бр. 403321 на име Ука Харун, с. Беловиште, 
Гостивар. (24506) 

Пасош бр. 0570833 на име Николов Зоранчо, ул. "7 
ми Септември", Кавадарци. (24517) 

Пасош бр. 1213971 на име Тодор Ристов, ул. "29 Ное-
мври "бр.79, Велес. (24551) 

Пасош бр. 519780/94 издаден од УВР - Тетово на име 
Шакири Абедин, ул. " Ј. Златановски" бр. 56, Тетово. 

Пасош бр. 0312219 издаден од УВР Прилеп на име 
Лашкоски Хари, ул. "К. Јосифоски "бр. 194, Прилеп. 

Пасош бр. 407271 издаден од УВР Тетово на име Џе-
лили Јусуф, с. Г. Речица, Тетово. (24600) 

Пасош бр. 815247 издаден од УВР Скопје на име 
Станковска Даниела, ул."Речиште"бр.29, Скопје.24601 

Пасош бр. 1355006/00 издаден од УВР Скопје на име 
Милиќ Срџан, ул."В. С. Бато"бр. 87/2-33, Скопје.24603 

Пасош бр. 827612/96 издаден од УВР Тетово на име 
Марчевска Ружа, с. Беловиште, Тетово. (24605) 

Пасош бр. 1138790/98 издаден од УВР Куманово на 
име Алексовски Игор, ул. "М. Лупин "бр. 5, Куманово. 

Пасош бр. 816052 издаден од УВР Скопје на име 
Цветковски Тони, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 34/2-10, Ско-
пје. (24608) 

Пасош бр. 407757/94 издаден од УВР Тетово на име 
Шефкет Велија, с. Требош, Тетово. (24610) 

Пасош бр. 1376597/00 издаден од УВР Скопје на име 
Алиевски Себастијан, ул. "Славеј Планина "бр. 327, 
Скопје. (24611) 

Пасош бр. 680262/95 издаден од УВР Скопје на име 
Трајковска Светлана, ул. "Маџар Маало "бр. 2, Скопје. 

Пасош бр. 01349041/99 издаден од УВР Битола на 
име Даскаловски Славко, ул. "В. Карангел."бр. 6/1-1, 
Битола. (24615) 

Пасош бр. 754975 издаден од УВР - Куманово на име 
Димковски Далибор, ул. "С. Пинџур" бр. 30, Кумано-
во. (24646) 

Пасош бр. 107114/99 издаден од УВР Тетово на име 
Рецепи Африм, с. Камењане, Тетово. (24674) 

Пасош бр. 1019233/97 издаден од УВР Струмица на 
име Ушакова Славица, Бул. "Маршал Тито" бр. 11, 
Струмица. (24675) 

Пасош бр. 1068369 на име Ивица Спасовски, с. Г. Ко-
њане, Куманово. (24676) 

Пасош бр. 1185232/99 издаден од ОВР Струга на 
име Шеји Мухедип, с. Велешта, Струга. (24677) 

Пасош бр. 922125/96 издаден од ОВР Струга на Име 
Беќироски Бајрам,ул."Боро Дуни "бр. 30, Струга.24678 

Пасош бр. 239088/94 издаден од ОВР Струга на име 
Искоски Шебирит,ул."Боро Дуни "бр. 36, Струга.24679 

Пасош бр.239089/94 издаден од ОВР Струга на име 
И9аку Нишрет,ул." Боро Дуни" бр.36,Струга. (24680) 

Пасош бр.0441835 на име Папранику Висир, Дебар. 
Пасош бр. 1129658/98 издаден од УВР Струмица на 

име Ангелов Дејан, с. Баница бр. 164, Струмица. 24682 

Пасош бр. 0251726 на име Јонуи Азизи, ул. "М. А. 
Смок" бр.37, Гостивар. (24728) 

Пасош бр. 0750700 издаден од УВР - Скопје на име 
Бислими Суза, ул. "М. Тито 12" бр.14, с. Сарај, Скопје. 

Пасош бр.895157 издаден од УВР-Скопје на име Бил-
јана Грковиќ, ул."Н.Русински"бр.8/1-5, Скопје. (24788) 

Пасош бр.1119001/98 издаден од УВР-Тетово на име 
Шаќири Турќан, ул."Дебарска" бр.з, Тетово. (24830) 

Пасош бр.1119369/98 издаден од УВР-Тетово на име 
Шаќири Дениз, ул."Дебарска"бр. 3, Тетово, (24831) 

Пасош бр. 1052534 на име Казим Хасан, с. Војвода 
бр. 13, Охрид. (24833) 

Пасош бр. 139143 на име Дамјаноски Драган, с. 
Осој, Кичево. (24835) 

Пасош бр. 0777602 на име Аврамова Вики, с. 
Јаргулица, Радовиш. (24836) 

Пасош бр. 0777542 на име Зоран Јованов, с. Дедино, 
Радовиш. (24837) 

Пасош бр. 1077932/98 на име Баканска Билјана, ул. 
"Крушевска Република "бр. 14, Берово. (24839) 

Пасош бр. 1331108 на име Лахман Мануела, ул. "Ме-
тоди Џунов" бр. 155, Кавадарци. (24841) 

Пасош бр. 1072137 на име Дервиши Јетмир, с. Фори-
но, Гостивар. (24842) 

Пасош бр. 187188/94 на име Каба Кадрија, с. Велеш-
та, Струга. (24844) 

Пасош бр. 300433/94 издаден од ОВР Струга на име 
Хани Ниметула, с. Велешта, Струга. (24845) 

Пасош бр. 0142111 на име Бојмалиев Витомир, с. 
вато, Гевгелија. (24846) 

Пасош бр. 1126440 на име Кочовска Магдалена, с. 
Сопотница, Демир Хисар. (24847) 

Пасош бр. 1280296 на име Невим Алиова, ул. "Шукри 
Шаин" бр. 17, Кочани. (24848) 

Пасош бр. 0347673 на име Јакимовски Горанчо, ул. 
"Херој Карпош" бр. 25/17, Крива Паланка. (24849) 
Пасош бр. 1409001/00 на име Радеска Ирена, с. Вра-

ништа, Струга. (24850) 
Пасош бр. 175613 на име Махмуди Нусред, с. Д. Сто-

гомиште, Кичево. (24851) 
Пасош бр. 1275973 на име Милета Јулијана, ул. "М. 

Пијаде" бр. 16, Прилеп. (24852) 
Пасош бр. 675992 на име Манојлоски Горан, Гостив-

ар. (24853) 
Пасош бр. 1113523/98 издаден од ОВР Куманово на 

име Абази Аует, ул. "Огњен Прица "бр. 22, Куманово. 
Пасош бр.344536 издаден од ОВР Куманово на име 

Адеми Али, с. Черкези, Куманово. (24856) 
Пасош бр. 760657 издаден од УВР Куманово на име 

Далипи Фљорим, ул. "Младен Стојановиќ" бр.37, Ку-
маново. ^ (24857) 

Пасош бр. 355393/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Етеми Етем, ул. "Севастополска" бр. 20, Скопје.24866 
Пасош бр. 1138136/98 издаден од УВР-Куманово на 

име Иљази Сами, ул. "П. Спасовска" бр. 6, Куманово. 
Пасош бр. 127522/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Лазаревска Татјана, ул. "Герника" бр. 4/3, Скопје. 
Пасош бр. 1288390/99 издаден од УВР-Скопје на име 

Сулејман Алија, ул. "Ѓ. Томовски" бр.35, Скопје.24889 
Пасош бр. 267165 издаден од УВР Куманово на "име 

Ибраими Сељами, ул."Братство и Един."бр. 6/7, Кума-
ново. (24906) 

Пасош бр. 672542 на име Аврамовски Борислав ул. 
"Б.Тоска"бр. 32, Тетово. (24907) 
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Пасош бр. 0869265/96 издаден од ОВР Ресен на име 
Аљушевска Фикрија, с. Г. Бела Црква, Ресен. (24908) 

Пасош бр. 1085840/98 издаден од ОВР Крушево на 
име Алмир Карлиќ, с. Борино, Крушево. (24909) 

Пасош бр. 830010 на име Николоски Горан, ул."Мир-
че Ацев" бр. бб, Охрид. (24910) 

Пасош бр. 1187802 на име Танчев Коле, с. Мокрино 
29, Струмица. (24911) 

Пасош бр. 707420/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Михајловски Љупчо, ул. "П. Илиќ" бр. 19, Скопје. 
Пасош бр. 217758/94 издаден од ОВР Струга на име 

Илоски Трајче, с. Дрслајца, Струга. (24915) 
Пасош бр. 694017 на име Михајловски Сашо, ул. "Ка-

рпош 1^. 12-1-7, Битола. (24916) 
Пасош бр. 0261103 на име Олга Тримчевска, ул. "Па-

нде Крајзеро" бр. 24, Битола. (24917) 
Пасош бр. 470316 на име Џаферовски Заедми, с. 

Обедник, Демир Хисар. (24918) 
Пасош бр. 1225755 на име Андоноски Петар, ул. "Ѓо-

рѓи Димитров" бр. 81, Прилеп. (24919) 
Пасош бр. 595210 на име Лирим Емини, ул. "^Богда-

носки " бр. 42, Гостивар. (24920) 
Пасош бр. 449684/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Димовска Олгица, ул." А. Попов" бр. 98/1-4, Скопје. 
Пасош бр. 087026 на име Мурати Џеват, Гостивар. 
Пасош бр. 0212498 издаден од УВР Скопје на име Ах-

мед Мекасилм ул. "Карбр."бр. 13 а Ш. Оризари, Ско-
пје. (24932) 

Пасош бр. 1040101 издаден од УВР Скопје на име 
Ахмед Ќани, ул. "Карб."бр. 13 а Ш. Оризари, Скопје. 

Пасош бр. 1126694 издаден од УВР Тетово на име 
Анѓелковски Живко, ул. "Благоја Тоска"бр.216, Тето-
во. (24934) 

Пасош бр. 1116575 издаден од УВР Скопје на име 
Максимовиќ Владимир, ул. "Боро Менков "бр. 3/2/2, 
Скопје. (24935) 

Пасош бр. 722571/95 издаден од УВР Скопје на име 
Цаневска Ратка, ул. "Маршал Тито "бр. 11/1/2, Скопје. 

Пасош бр. 0357876 издаден од УВР Скопје на име 
Шерифи Сафет, ул. "А. Авдовиќ "бр. 6, Скопје. (24937) 

Пасош бр. 0772085/95 издаден од УВР - Велес на име 
Шемсија Адровиќ, с. Ржаничино, Скопје. (24942) 

Пасош бр.214223/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Решмо Ајдарпашиќ, с. Ржаничино, Скопје. (24944) 

Чекови од бр. 012000095304 и 955309, 955312, 955310 
од тековна сметка бр. 13314086 издадени од Комерци-
јална банка на име Цветкова Даниела, Скопје. (24655) 

Чекови од бр. 3658022 до 3658026 од тековна сметка 
бр. 10233/50 издадени од Охридска банка на име Јова-
новска Мара ул. "Јане Сандански "бр. 82, Охрид. 

Чекови од 3584566 до 3584570 и од 3684124 до 3684 
133 од тековна сметка бр. 2312/49 издадени од Охрид-
ска банка на име Мимоза Кичеец, ул. "Сатеска" бр. 
38-2/7, Охрид. (24636) 

Чек бр. 3677177од тековна сметка бр. 9189/02 издаде-
ни од Охридска банка на име Смилевски Ацо, ул."1 
Македонска ударна бригада"" бр. 4, Охрид. (24637) 

Чек бр. 003581903 од тековна сметка бр. 9175/07 из-
даден од Охридска банка на име Наташа Ѓорѓеска, ул. 
"Даме Груев"бр. 6-2/9, Охрид. (24638) 

Чекот бр. 407008 од тек. сметка бр. 699048 издаден 
од Комерцијална Банка на име Атила Клинче, Скопје. 

Чекови бр. 3032973, 3032974 и 3032975 од тековна 
сметка бр.8833327 издадени од Комерцијална банка 

Бр. 54 - Стр.3865 

АД Скопје на име Мехмедов Саип, Скопје. (24683) 
Чекови од тековна сметка бр. 13830504 

Чековите од бр. 5354385 до 5354399од бр. 5354385 
до 5354399 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Крстевска Наташа, Скопје. (24684) 

Чекови од бр. 4072219 до 4072228 од бр. 4050111 до 
4050116,1326004, 1786575, 4030005 и 4030007од тековна 
сметка бр. 6293572 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Костадиновски Киро, Скопје. 24877 

Чекови од бр. 3091182 до 3091201,0160000000259 и 
0160000000260 од тековна сметка бр. 856654 издадени 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Мартинов-
ски Душко, Скопје. (24879) 

Чекови бр. 3416575, 3534022 и 3133698 од тековна см-
етка бр. 8070320 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Таневски Јордан, Скопје. (24880) 

Чекови бр. 4662908 и 4662909 од тековна сметка бр. 
10343379 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Јаневска Катарина, Скопје. (24924) 

Работна книшка на име Гермовска Наташа, Скопје. 
Работна книшка на име Стојановски Методи,Скопје. 
Работна книшка издадена од Дебар на име Димитри-

евски Димитрија, Скопје. (24401) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Георги-

евски Димитрие, Скопје. (24408) 
Работна книшка на име Горјанчо Трајчески, ул. "А. 

Македонски" бр. 2/21, Прилеп. (24491) 
Работна книшка на име Реџепоски Ахмед, ул. "Ко-

совска " бр. 3, Прилеп. (24492) 
Работна книшка бр.192/63 на име Спасески Влади-

мир, ул. "Т.Сандански" бр. 2-40, Прилеп. (24493) 
Работна книшка на име Јаковчевски Крсте, Охрид. 
Работна книшка на име Спахија Фејзула, ул. "И Ок-

томври " бр. 27, Куманово. (24520) 
Работна книшка на име Јусуфоска Нермина, ул. "Ја-

бланица " бр. 37, Охрид. (24523) 
Работна книшка на име Стојаноска Валентина, ул. 

" Винковачка" бр. 22, Охрид. (24524) 
Работна книшка на име Адриан Даути, Струга.24525 
Работна книшка на име Доко Неки, Струга. (24527) 
Работна книшка бр. 10893 на име Тасевска Милена, 

с. Стење, Ресен. (24556) 
Работна книшка на име Бекир Муниши, с. Табанов-

це, Куманово. (24563) 
Работна книшка на име Тодороски Ристо, с. Леско-

ец, Охрид. (24565) 
Работна книшка на име Агрон Салихи, Тетово.24572 
Работна книшка на име Шпену Салихи, Тетово.24573 
Работна книшка издадена од Скопје на име Ристов-

ски Дејан, Скопје. (24580) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Тутиќ Ве-

бија,Скопје. (24582) 
Работна книшка на име Петранка Ангелова, ул. 

" Македонска" бр. 139, Кочани. (24584) 
Работна книшка на име Весил Фурунович, ул. "Кар-

пош 4" бр. 4, Куманово. (24585) 
Работна книшка на име Михајло Ристович, ул. "Кар-

пош 22" бр. 8, Куманово. (24586) 
Работна книшка на име Станкова Даниела, с. Добре-

јци, Струмица. (24593) 
Работна книшка на име Филиповски Златко,Скопје. 
Работна книшка на име Костовски Томе, Скопје.. 
Работна книшка на име Мартиновски Драги,Скотј е. 
Работна книшка: на име Рафадије К^сЈниѕќиу Ско^е. 
Работна книшка на име Беким Исмани, Скопје. 
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Работеа книшка на име Зоран Митревски, ул. "Сер-
менинска"бб, Гевгелија. (24662) 

Работеа книшка на име Захариев Дејан, ул. Т . Пр-
личев" бр.27, Виница. (24663) 

Работеа книшка на име Виолета Серафимова, ул."Т. 
Арсов" бр. 1, Виница. (24664) 

Работна книшка на име Иљо Пандов, Гевгелија. 
Работеа книшка на име Абазоски Назмија, с. Лиси-

чани, Кичево. (24668) 
Работна книшка на име Ристеска Блага, ул. "Д. На-

редникот" бр. 62/1, Прилеп. (24669) 
Работеа книшка на име Ганева Николета, Гевгелија. 
Работеа книшка на име Стевоска Благуна, Охрид. 
Работна книшка на име Јованоски Марјан, ул."Даме 

Груев "бр. 17, Охрид. (24689) 
Работеа книшка на име Нестороски Чедомир,Стру-

га. (24690) 
Работна книшка на име Ристовски Орце, ул."Љубен 

Весов" бр. 90, Велес. (24692) 
Работеа книшка на име Гордана Трендова, ул. "Бор-

ис Попдимитров" бр. 41, Струмица. (24693) 
Работна книшка на име Димоска Наташа, Прилеп. 
Работеа книшка на име Мехмеди Џелил, с. Грешни-

ца, Кичево. (24707) 
Работеа книшка на име Дибрамов Илмо, Берово. 
Работна книшка на име Ќаили Селајдин, с. Липково, 

Куманово. (24715) 
Работна книшка на име Османоска Фатиме, с. Точи-

ла бр. 2Д-1-2/3, Прилеп. (24722) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Илиев-

ски Војче, Скопје. (24736) 
Работеа книшка издадена од Скопје на име Асани 

Јонуз, Скопје. ' (24742) 
Работеа книшка издадена од Скопје на име Неат Ес-

ад, Скопје. (24817) 
Работеа книшка издадена од Скопје на име Мевљуде 

Аџами, Скопје. (24832) 
Работеа книшка издадена од Скопје на име Андеев-

ски Горан, Скопје. (24838) 
Работеа книшка на име Мамути Сафет, Скопје.24854 
Воена книшка издадена од Скопје на име Алиевски 

Нимет, с. Љуботен, Скопје. (24737) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Киро Дам-

ковски, Скопје. (24390) 
Работеа книшка на име Кочев Роберт, Гевгелија. 
Работна книшка на име Димитрова Дивна, с. Чеши-

ново, Кочани. (24891) 
Работна книшка на име Ристовски Јадранко Драган, 

Куманово. (24894) 
Работеа книшка на име Ристовска Мелита Драган, 

Куманово. (24895) 
Работеа книшка бр. 1055 издаден од Скопје на име 

Трајановска Ботка, Скопје. (24923) 
Работеа книшка на име Ариф Авни, ул. "Даме Гру-

ев " бр. 205, Охрид. (24926) 
Работеа книшка на име Јакупов Ј. Мумин, с. Коџали-

ја, Радовиш. (24928) 
Работеа книшка на име Шумкоски Живко, ул."М. 

Милески "бр. 16, Кичево. (24929) 
Работеа книшка на име Цветановски Горан, Скопје. 
Работна книшка на име Насер Ајдин, с. Арачиново, 

Скопје. (24939) 
Воена книшка на име Стојан Спасовски, Кратово. 

Чековна картичка бр. 06675127 издадена од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Јелица Таневска, 
Скопје. (24632) 

Чековна картичка бр.5668155 издаден од Комерција-
лна банка АД Скопје на име Јакимовска Благица, 
Скопје. (24878) 

Свидетелство издадено од ОУ" Петре Јовановски" 
на име Охрули Ерсан, Гостивар. (24368) 

Свидетелство за 4 одд. на име Сафета Рец, Градско, 
Велес. (24369) 

Свидетелство за 5 одд. на име Разим Дордовски, с. 
Острец, Велес. (24489) 

Свидетелство за 7 одд. на име Султан Баловски, с. 
Острец, Велес. (24490) 

Свидетелство на име Радески Дарко,Мак.Брод.24494 
Свидетелство за 5 одд. на име Петрески Мирослав, 

Гостивар. (24495) 
Свидетелство на име Султан Балевски, с. Острец, 

Велес. (24511) 
Свидетелство за 3 година на име Цветанка Панова, 

ул. " Крсте Мисирков" бр. 63,Кочани. (24519) 
Свидетелство на име Анѓел Величковски, Дур. Река, 

Крива Паланка. (24522) 
Свидетелства од 1 до 4 година и диплома на име Вал-

бона Бојку, с. Велешта, Струга. (24528) 
Свидетелство за 5 одд. на име Ајрадинивиќ Мијазит, 

с. Десово, Прилеп. (24530) 
Свидетелство на име Петровски Ацо, Тетово. 24531 
Свидетелство за 6 одд. на име Соколов Ганче, 

Оризари, Кочани. (24561) 
Свидетелство на име Панова Јованка, ул. "Железни-

чка" бр. 23, Штип. 
(24589) Свидетелство за 1 година на име Димоска 
Андријана, Прилеп. (24596) 

Свидетелство-а за 5 одд. на име Крстевски Драган, 
с. Црешово,^Скопје. (24633) 

Свидетелство за 8 одд. на име Јовановски Стојче, М. 
Каменица, Делчево. (24665) 

Свидетелство за 7 одд. на име Незиаи Мемед, с. 
Делгожда, Струга. (24666) 

Свидетелствр на име Илјази Зилбеар, Тетово. 24670 
Свидетелство на име Илиази Илјаз, Тетово. (24671) 
Свидетелство на име Груичиќ Илинка, с. Тумчевиш-

те, Гостивар. (24672) 
Свидетелство за 8 одд. на име Илчо Иванов, с. Жига-

нци, Кочани. (24686) 
Свидетелство за 5 одд. на име Татјана Митевска, с. 

Дулица, Делчево. (24687) 
Свидетелство за 8 одд. на име Ристеска Наташа, Кеј 

" 19 ти Септември" бр. 3/19, Прилеп. (24695) 
Свидетелства за 1 и 2 година на име Китаноски 

Горги, ул. '^Темелковски "бр. И, Прилеп. (24696) 
Свидетелство за 8 одд. на име Усеиноска Ангелика, 

с. Канатларци, Прилеп. (24697) 
Свидетелств за 8 одд. на име Андонова Илиева 

Весна, с. Г.Подлог, Кочани. (24700) 
Свидетелство за 8 одд. на име Арсов Фиданчо, с. 

Уларци, Кочани. (24701) 
Свидетелство на име Каракасов Атанас, ул."Илинде-

нска ", Пехчево. (24702) 
Свидетелство на име Ристовска Виолета, ул."Гоце 

Делчев "бр. 5, Крива Паланка. (24703) 
Свидетелства за 5 и 6 одд. на име Џалими Беаре, 
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Струга. (24704) 
Свидетелство на име Атанасова Елисавета, ул."Ен-

гелсова'^. 25/19, Штип. (24705) 
Свидетелство на име Самел Ибрахимовиќ, с. Г. Ори-

зари, Кочани. (24706) 
Свидетелство на име Димитриева Маргарита, Мак. 

Брод. (24708) 
Свидетелство на име Ѓулсим Пајазит, с. Бањешни-

ца, Гостивар. (24709) 
Свидетелство на име Нухиу Шефи, с. Беличица, Вел-

ес. (24711) 
Свидетелствона име Јашари Гуслије, с. Студеничани, 

Скопје. (24712) 
Свидетелства за 1, 2 и 8 одд. на име Кабил Назими 

Купа, с. Велешта, Струга. (24716) 
Свидетелство за 8 одд. на име Ристеска Даниела, с. 

Долнени, Прилеп. (24718) 
Свидетелство на име Садикоски Амиде, Прилеп. 
Свидетелство за 4 одд. на име Лумптурије Ајроски, 

Лажани, Прилеп. (24723) 
Свидетелство на име Алиоска Егрета, с. Дворци, Те-

тово. (24724) 
Свидетелство на име Далини Самир, Гостивар. 24726 
Свидетелство на име Џафери Ардут, Гостивар.24727 
Свидетелство на име Спасова Виолета, с. Трсино, 

Кочани. (24892) 
Свидетелство на име Бетинска Станка, Берово.24893 
Свидетелство на име Петресќа Маја, с. Долнени, 

Прилеп. (24897) 
Свидетелство на име Стефанова Ирена, Прилеп. 
Свидетелство на име Лазарески Боби, Прилеп. 24902 
Свидетелство за 8 одд. на име Новков Зоран с. Зрно-

вци, Кочани. (24925) 
Свидетелства за З и 4 година на име Насуфи Лавдр-

им, с. Велешта, Струга. (24927) 
Диплома на име Мартиновска Ана, Штип. (24896) 
Индекс бр. 3611 издаден од Архитектонски фаќ. на 

име Пецев Аристид, ул. Т . Петров "бр. 28, Штип.24717 
Индекс бр. 772 издаден од Факултет за ликовна умет-

ност Скопје на име Трајковска Олга, Скопје. (24734) 
Диплома на име Груевска Росица, ул."Крсте Мисир-

ков" бр. 8/9, Велес. (24713) 
Диплома издадена од ЦОКДОС "Елисие Поповски 

Марко", Скопје на име Мојсоски Милчо, Скопје.24370 
Диплома издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла", Ско-

пје на име Трајковски Зоран, Скопје. (24402) 
Диплома на име Јанкулоски Гоце, Гостивар. (24575) 
Загубена книшка на име Кочевски Тони, ул." Ј. Тик-

варовски " бр. 15, Велес. (24374) 
Загубена книшка на име Марковска Марјана, ул. 

"Неретва"бр. 75, Велес. (24529) 
Здравствена книшка на име Соколова Весна, Бул. 

"ЈНА" бр.4/19, Штип. (24591) 
Здравствена книшка на име Цамовиќ Изет, с. 

Лазани, Прилеп. (24594) 
Здравствена книшка на име Сливоски Благоја ул. 

"И Октомври "бр. 108, Прилеп. (24900) 
Здравствена книшка на име Илиевска Захарица, 

Крушево. (24903) 
Одобрение ул. бр. 15-424 издадено од С. О Центар -

Скопје на име Кадри Мустафа и Кадри Наим, Скопје. 

Даночна картичка бр. 5030995109063 издадена Јод 
Управа за приходи на име Чајџилница " Сантос", Ско-
пје. - (24626) 

Бр. 54 - Стр.3867 

Даночна картичка бр. 4030992126850 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на ице "Веки"Часлав ДООЕЛ, 
Скопје. (24657) 

Даночна картичка бр. 4030995223903 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име11 Вуле Комерц", Ско-
пје. (24658) 

Даночна картичка бр. 4030992174642 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име"Про Спорт ",Скопје. 

Даночна картичка бр. 4030994176758 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име " Биринвест проект", 
Скопје. (24661) 
Даночна картичка бр. 4030994226445 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име "Тихи - Комерц", Ско-
.пје. (24731) 

Даночна картичка бр. 4030996116019 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име "Искра сервис", Ско-
пје. (24776) 

Даночна картичка на име Живко Мрцкоски, Прилеп. 
Избирачка легитимација на име Зоран Митевски 

ул. "530" бр. 9/12, Скопје. (24660) 
Избирачка легитимација бр. 17707953433001 на име 

Фадил Селими, В. Пат бр. 91, Кичево. (24719) 
Избирачка легитимација на име Селими Невзије, В. 

Пат бр. 91, Кичево. (24720) 
Загубена книшка на име Костов Мите, ул. "Солидар-

ност 1 ^ . 28, Штип. (24691) 
Лична карта на име Синани Рефик, Гостивар. (24725) 
Лична карта на име Колев Коле, ул. "Т. Андонов" 

бр. 40, Радовиш. (24730) 
Сертификат за онитаи материи издаден од министер-
ство за сообраќај на име Иванов Зоран ул."Н. Русин-
ски " бр. 3/2/24, Скопје. (24940) 

ОГЛАС ЗА НАМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ 
НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

Основнит суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег. 956/2000 од 25.04.2000 година во трговскиот 
регистар, на регистарска влошка бр. 020071717-3-09-
000, го запиша намеруваното намалување на основ-
ната главнина на Друштвото за услуги и трговија 
СТУДИОТЕЛ Санде и Зоран експорт-импорт ДОО 
Скопје, ул. "Радишанска" бр. 232, за износ од 5.502,80 
ДЕМ, одиосно 170.500,00 денари, и во врска со тоа из-
јавуваме дека друштвото нема обрвски кон своите до-
верители кои би се противеле на намеруваното нама-
лување; (24743) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Младинскиот Културен Центар обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ТЕХНИЧКА ОПРЕ. 
МА - ПРОФЕСИОНАЛНА КОНЦЕРТНА АУДИО 
И СЦЕНСКА СВЕТЛОСНА ОПРЕМА, СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувачот на јавниот повик бр. 1 е Младин-

скиот Културен Центар-Скопје, кеј Димитар Вла-
хов" бб. 

2. Предмет на набавката се основни технички сред-
сгва-професионална концертаа аудио и сценска свет-
лосна опрема. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 
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4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со одредбите од Законот за јавните набавки. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Тендерската документација со која располага 

набавувачот се однесува за техничка опрема-профе-
сионална коицертна аудио и сценска светлосна опре-
ма. 

2. Тендерската документација заинтересираните 
понудувачи може да ја подигнат во просторните на 
Младинскиот Културен Центар-Скопје (архива) кеј 
"Димитар Влахов" бб, секој работен ден од 9 до 14 ча-
сот, во време на траењето на јавниот повик. 

3. При подигањето на тендерската документација 
заинтересираните понудувачи треба да уплатат 3100, 
00 денари неповратен надомест на жиро сметка 40100-
788-406 или на благајната на набавувачот. 

Единствен даночен број на набавувачот е 40309732 
3283. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- обем и количина на набавката, 
- цена на секоја позиција од набавката посебно, ка-

ко и вкупната цена, 
- гарантен рок, 
- сервис и резервни делови, 
- истоварено и монтирано во МКЦ, 
- рок на важност на понудата, 
- рок на испорака на набавката. 
IV. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Доказ за финансиска способност на понудувачот: 
- документ за бонитет кој го издава институцијата 

за платен промет, согласно член 22 од Законот за јав-
ните набавки и согласно Правилникот за содржина на 
документот за бонитет, 

- доказ дека не е во стечај/ликвидација, доказ дека 
нема забрана за вршење на дејност, 

- доказ за технинка способност, согласно со член 
23 од Законот. 

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР 
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- квалитет 
- висина на цена 
- гарантен рок 
- сервис и резервни делови 
- рок на испорака 

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата се доставува согласно со член 52, 53 и 

54 од Законот за јавните набавки и таа се доставува во 
еден оригинален примерок, што треба да биде потпи-
шан од страна на одговорното лице на понудувачот. 

2. Понудата и придружната документација се до-
ставува во затворен плик,,согласно со член 53 од За-
конот за јавните набавки. 

VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 20.07.2000 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 21. 

07. 2000 година во 10 часот, во просторните на Мла-
динскиот Културен Центар, кеј "Димитар Влахов" бб, 
во присуство на овластени претставници на понудува-
чите. 

3. Понудите кои нема да бидат доставени во ут-
врдениот рок и оние понуди кои не се изработени спо-
ред тендерската документација, како и оние кои не се 
во согласност со одредбите од Законот за јавните на-
бавки нема да се разгледуваат. 

Информации на тел. 115-508 и 232-626. 
Комисиј а за ј авни набавки 

Ј 0,1'Врк1 основа на член 10.14 и 16 од Законот за јавни-
^ е ^ а б а ^ ^ ^ С л р б б Н в ќ а Ш ^аРМ"бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки при Е1ЈГС - Општина Кукуреча-
ни објавува 

Б А Р А Њ Е БР.2/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач по овој отворен повик за прибирање 

на понуди е Единицата на локалната самоуправа Опш-
тина Кукуречани. 

- Предмет на овој отворен повик за прибирање на 
понуди е асфалтирана на локален пат с. Габалавци - с. 
Облаково на територија на Општина Кукуречани во 
вкупна должина од 4.480,00 м. спрема предмер пресмет-
ката на главниот проект изработен Од АД Гранит. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- Понудата треба да ги содржи: името, адресата и 

седиште на понудувачот. 
- Понудата треба да содржи единечна цена изразе-

на во денари за секоја ставка од предмер пресметката 
на главниот проект за изведба на локалниот пат с. Га-
балавци - с. Облаково изработен од Гранит. 

- Во вкупната цена треба да бидат вкалкулирани 
сите трошоци на понудувачот до пуштање во употре-
ба, на овој локален пат. 

- Понудата треба да содржи начин и услови на пла-
ќање и рок на извршување на работите. 

- Тендерската документација може да се подигне 
секој работен ден од 8,00 до 14,00 часот во Општината 
Кукуречани по цена од 3.500,00 денари. 

3. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

- Понудите треба да се достават цо рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на овој отворен повик. 

- Понудата и придружната документација се доста-
вува согласно на член ^ 12,23 и 43 од Законот за јавните 
набавки, извод за регистрација, документ за бонитет и 
писмена изјава дека понудувачот не е под стечај. 

- Понудите се доставуваат во еден оригинален при-
мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

- Понудата и придружната документација се доста-
вуваат по пошта на адреса ЕЛ С - Општина Кукуреча-
ни - Кукуречани 7241. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- вкупна цена и цена по повици од предмер пре-
сметката, 

- рок на извршување на работите, 
- начин и услови на плаќање, 
- техничка оспособеност за извршување на работите, 
- гаранција за квалитетот на работите. 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
- Понудите кои не се предадени во рокот како и 

оние кои не се изработени според пропозициите во по-
викот, односно во согласност со Законот за јавните 
набавки нема да бидат разгледувани. 

- Понудите ќе бидат разгледувани 5 дена по за-
вршувањето на рокот за доставување на понудите во 
10,00 часот во просториите на ЕЛС - Општина Куку-
речани од страна на комисијата за јавни набавки при 
Општина Кукуречани согласно на член 29, 31 и 32 од 
Законот за јавните набавки. 

- Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

- За извршениот избор понудувачите писмено ќе 
бидат известени. 

- За подетални информации можете да се обратите 
на тел. 097 286-227. 

Комисија за јавни набавки 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 1/2000 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот е: ЈП за стопанисување со стан-

бен и деловен простор на РМ-ЦЕ-Битола, на ул. "Бо-
рис Кидрич"-24-а. 

НА НАЈПОВО-

35 бода, 
30 бода, 
20 бода, 
10 бода, 
5 бода. 
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1.2. Предмет на набавката е: тековно одржување, 
вршење на анализи за контрола на квалитет на вода и 
одржување на водоводииот систем во исправна техни-
чка и хемиско-бак+ериолошка состојба, на граничен 
преминСтење за 2000 година. 

1.3. О^ем на понудата: даден во тендер документа-
цијата. Тендер документација може да се подигне во 
ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на 
РМ-ПЕ-ритола (техничка служба). 

1.4. Барањето е јавно, при што набавката ќе се 
спроведе со прибирање понуди во согласност со Зако-
нот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98У; 

1.5. Отворањето на понудите ќе се изврши без при-
сурт^о на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да биде комплетна према став-

ките од тендерската документација, каде природата на 
набавката е редовно вршење на анализи на водата со 
ѓараиција за квалитет во согласност со важечките 
пррниси за квалитетот и здравствената исправност на 
водата. 

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КО-
ЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
(согласно со член 43 од Законот за јавните набавки) 
^ 3.1. Извод од регистрација на дејност. 

3.2. Документ за бонитет од носителот на платен 
промет (оригинален или заверена копија верна на 
оригиналот). 

3.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, пот-
пишана од одговорно лице на понудувачот. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена со ДДВ 60 бода, 
- подготвеност и способност на понудувачот да од-

говори на специфичноста на набавката (со потребна 
механизација, квалификација и сл.) 30 бода, 

- нанин на плаќање (можност со компензација) 
10 бода. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Рок на доставување на понудите е 7 дена од об-
јавувањето во јавно гласило (без празнични денови). 

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват во согласност со членовите 53 и 54 од Законот за 
јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), преку 
пошта или во архивата на набавувачот. 

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: ЈП за стопанисување со станбен и 
деловен простор на РМ-ПЕ-Битола (Комисија за јавни 
набавки) ул. "Борис Кидрич"-24-а 7000 Битола. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно Ба-
рањето за прибирање на понуди, како и оние кои ја 
немаат целокупната документација која се бара во ова 
барање, нема да се разгледуваат. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со 
едиа понуда. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки на Акционерското Друштво за 
телекомуникации "Македонски телекомуникацни" -
Скопје објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 96/00 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА ГОВОРНИ АВТОМАТИ 
(СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: АД "Македонски телекомуника-

ции" Скопје - дирекција, со седиште во Скопје, на ул. 
"Орце Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавка: Говорни автомати. 
1.3. Вид и количина: Дадени во тендер документа-

цијата, која може да се подигне во дирекцијата на на-
бавувачот, во канцеларија број 13, секој работен ден 
од 10,00 до 12,00 часот. . 1 

Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигнување на тендерската документација е не-
повратен и изнесува: 

- за домашни понудувачи 100 ДЕМ во денарска 
противвредност според средниот курс на НБМ на де-
нот на плаќањето на жиро-сметка бр. 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје; 

- за странски понудувачи 100 ДЕМ, на жиро-сметка 
бр. 40100-620-16-25730522-1950 на АД "Македонски те-
лекомуникации" во "Комерцијална Банка" АД - Ско-
пје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4,91000, Скопје. 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- квалитет и технички 
карактеристики на понуде-
ната опрема 

- референтна листа 
- рок на испорака 
- цена на набавката 
- одржување, поддршка, 
гарантен период 

-бонитет 
- услови на плаќање 
- кадровска и техничка 
опременост 

- Сертификати од меѓуна-
родно признати институции 
за утврдување на квалитетот 
на производите и организаци-
ја на производството 
(1ЅО 9000 и др.) 10 бода. 

1.5. Рок на поднесување на понудите 28.07.2000 го-
дина во 10,00 часот, кога ќе се изврши јавното отвора-
ње на понудите. 

1.6.Рок на важност на понудата: 60 дена од денот 
на прифаќањето на понудата. 

1.7. Право на учество на повикот имаат сите прав-
ни и физички лица. 

1.8. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 
26/98). 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да се достави за целиот пред-
мет на набавката. 

13. Понудувачите кон понудата задолжително да 
ја достават следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22, 

- доказ дека понудувачот не е во стечај, или во про-
цес на ликвидација и 

- доказ дека не му е изречена мерка за безбедност -
забрана на вршење на дејност, издаден од страна на 
судот, согласно член 24 од Законот за јавните набав-
ки. 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригин^зд,примерок ида џсти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

50 бода, 
10 бода, 
20 бода, 
50 бода, 

20 бода, 
20 бода, 
20 бода, 

10 бода, 
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2.3. Понудената цена треба да биде франко мага-
цин на набавувачот со сите давачки - царина и ДДВ. 

2.4. Понудите треба да бидат придружени со бан-
кова гаранција во износ од 5% од вкупната вредност 
на понудата, која треба да биде доставена во придруж-
ната документација на понудата. 

2.5. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
неопходни за проценка по сите критериуми за избор 
на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие по-
датоци не се доставени понудата ќе се смета за неком-
плетна. 

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

3.1. Понудите треба да се достават во Архивата на 
дирекцијата на АД "Македонски телекомуникации" -
Скопје, ул. "Орце Николов" бб - Скопје. 

3.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе биде из-
вршено на ден 28.07.2000 година, во 10,00 часот, во По-
дружница - Центар за мобилна телефонија -сала за со-
станоци во АД "Македонски телекомуникации" Ско-
пје. 

3.3. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лицана понудувачот. 

3.4. Понудите треба да се достават согласно член 
52,53 и 54 од Законот за јавните набавки. 

3.5. Понудите кои се предадени после рокот, како 
и оние кои не се изработени според пропозициите и 
програмата на отворениот повик и Законот за јавните 
набавки, нема да бидат разгледувани. 

3.6. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

Дополнителни информации можат да се добијат на 
тел. 091-109 741. 

Лице за контакт Виолета Сердјук. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ"' бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за 
труд и социјална политика 

ОБЈАВУВА 

1. Стварната стапка на трошоците на живот за ме-
сец јуни 2000 година во однос на месец мај 2000 година 
е пониска за 1,2%, а планираната за месец јуни е на 
исто ниво како за месец мај. 

2. Исплатата на платите за месец јуни 2000 година 
во однос на месец мај 2000 година за правните лица од 
членот 3 и членот 4 се врши на нивото на правото ут-
врдено за претходниот месец. ' 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

Врз основа на член 74 од Законот за сметковод-
ство-("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93), Заводот за статистика на Република Македони-
ја ги утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 

ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2000 ГОДИНА 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените 

на производителите на индустриски производи во јуни 
2000 година во однос на мај 2000 година е 0.020. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи од почетокот 
на годината до крајот на месецот е 0.051. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи во јуни 2000 го-
дина во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува 0.122. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот 
од почетокот на годината до крајот на Јуни 2000 годи-
на во однос на просекот на животните трошоци во Ре-
публика Македонија во 1999 година е 0.052. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 
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