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7.500 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

964. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Македонија, претседателот на Репу-
блика Македонија и претседателот на Собрани-
ето на Република Македонија издаваат 

Член 2 
\ 

Условите и начинот на користење на кредитот 
од член 1 на овој закон ќе се утврдат со Договор 
кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и 
Медиокредито Централе. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗА-
ДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА СО СТОКОВ КРЕДИТ КАЈ ВЛАДАТА 

НА ИТАЛИЈАНСКАТА РЕПУБЛИКА 

Се прогласува Законот за задолжување на Ре-
публика Македонија со стоков кредит кај Владата 
на Италијанската Република, 

што Собранието на Република Македонија го 
донесе на седницата одржана на 20 мај 1999 го-
дина. 

Број 07-2034/1 
20 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Гллгоров, с.р. 

Член 3 

Рокот за отплата на кредитот од член 1 на овој 
закон е 15 години и грејс период од 5,5 години. 
Главнината на кредитот ќе се отплатува полуго-
дишно во 30 еднакви полугодишни рати, а кама-
тата ќе се отплатува полугодишно на крајот од 
секој период од шест месеци од датумот на секое 
повлекување. 

Каматата која ќе се плаќа на кредитот ќе биде 
1,75% на годишно .ниво. 

За ненавремено отплатување на кредитот ќе се 
плаќа казнена камата во износ од 1,75% на го-
дишно ниво за периодот од првите 35 дена веднаш 
по датата на пристигнување на плаќањето и во 
износ од 5% на годишно ниво за периодот до пла-
ќањето на обврската. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА СО СТОКОВ КРЕДИТ КАЈ ВЛА-
ДАТА НА ИТАЛИЈАНСКАТА РЕПУБЛИКА 

Член 1 

Република Македонија се задолжува кај Вла-
дата па Италијанската Република претставувана 
од Медиокредито Централе - Главен Институт за 
доделување на среднорочни кредити, со стоков 
кредит во износ до 24,6 милијарди италијански 
лири, наменет за поддршка на платниот биланс на 
Републиката. 

Член 4 

Стоковиот кредит ќе се реализира преку Маке-
донската банка за поддршка на развојот, како 
агент на Владата на Република Македонија, која 
кредитот ќе го операционализира до крајните ко-
рисници преку одбрани комерцијални банки од 
Републиката. 

Република Македонија кредитот од член 1 на 
. овој закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република 
Македонија. 

Сервисирањето на кредитот ќе се врши од 
средствата кои ќе се формираат со отплата на 
кредитот од страна на крајните корисници. 

Член 5 

Овој закон влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
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Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 

постапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Дурмиши Алит Дашмир, од Гостивар, против тужена-
та Дурмиши Јелие со непозната адреса во странство. 

Бидејќи тужената е со непозната' адреса и се поста-
вува за застапник Елези Тапи, адвокат од Гостивар кој 
ќе ја застапува се додека таа не се јави пред овој суд 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.235/99. (16222) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 
постапка за надомест на штета по тужбата на тужите-
лот Камили Шптиме од с.Добридол застапуваш! од 
Исеини Шазивар, адвокат од Гостивар, против туже-
ниот Хебнбе Ружди Хамит од с.Дебреше, кој се наоѓа 
во странство во непозната адреса. Вредност на спорот, 
неопределена. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, му се поста-
вува за привремен застапиша Душица Димитриеска 
стручен соработник во Основеннот суд во Гостивар, 
која ќе го застапува тужениот додека тој не се појави 
пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.549/98. (16229) 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Мустафи 
Самије од с.Дебреше се води постапка за докажување 
на смртта на лицето Мустафи Мустафа, роден на 
30.01.1926 година во с.Врановце, од татко Мустафи 
Бајрам и мајка Мустафи Шукрије. 

Се повикува лицето Мустафи Мустафа во рок од 15 
дена од објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ“ и на огласната табла при овој суд да се јави во 
Основниот суд во Гостивар, а во исто време се пови-
куваат сите лица кои што нешто знаат за неговиот 
живот тоа да му го соопштат на овој суд 

Доколку повиканото лице се јави во наведениот рок, 
ќе се смета дека истото е починато. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 184/99. (16219) 

ОСНОВЕН СУД ВО К О Ч А Н И 
Пред Основниот суд во Кочани се води спор за утвр-

дување на сопственост по тужбата на тужителот Сло-
бодан Коцев од с.Бурилчево против тужениот Мирко 
Ставрев од Штип, ул."Сутјеска" бр.74, сега на привре-
мена работа во Р.Словенија со непозната адреса 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот да се јави во овој суд или да 
определи свој полномошник. Во спротивно, ќе му биде 
поставен привремен застапник кој ќе ги застапува не-
говите интереси до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани,П.бр.818'98. (16238) 

Пред Основниот суд во Кочани се води спор за утвр-
дување на сопственост по тужбата на тужителот Сло-
бодан Коцев од с.Бурилчево против тужената Нико-
лина Ставрева од Штип ул."Сутјеска" бр.74, сега на 
привремена работа во Германија, со непозната адреса. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот да се јави во овој суд или да 
определи свој полнопмошннк, Во спротивно, ќе и биде 
поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неј-
зините интереси до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П.бр.818/98. (16240) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Основниот суд во Струмица поведе постапка но ос-

нов регрес по тужбата на тужителот АД за осигурува-
ње "Македонија“ Скопје против тужениот Златанов 
Горги од с.Мокриево, сега со непозната адреса и ме-
сто на живеење.Вредност на спорот 4.444 денари. 

За привремен застапник на тужениот го назначува 
стручниот соработник Валентина Митева, вработена 
ири Основниот суд во Струмица, кој ќе ги застапува 
интересите на тужениот се до неговото-појавување 
пред овој суд или пак определување полномошник за 
негово застапување. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.772/95.( 16234) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд суд во Тетово е во тек е поста-

пка за утврдување на смртта на лицата: Хатиџе Мех-
медали, род. 1899 година во Тетово од татко Исмаил, 
и Џевдет Мемедали, род во Тетово на 15.06 1937 го-
дина, од татко Таир и мајка Хатиџе,а но предлог на 
предлагачот Али Мемедали од Тетово 

Се повикуваат лицата Хатиџе Мемедали и Џевдет 
Мемедали да се јават во Основниот суд во Тетово, Во 
спротивно, судот на двајцата ќе им постави привремен 
старател. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.171/99. (16203) 

Пред овој суд се води спор за сопственост и владе-
ние по тужбата на тужителот Димчевски Михајло од 
с.Д.Седларце, против Трпковски Трипун и др. од с.Д. 
Седларце. Вредност на спорот 40.000,00 денари. Туже-
ниот Слободан Ристовски е со непозната адреса во 
Белград. 

Се повикува тужениот Слободан Ристовски од Бел-
град да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 
30 дена. Доколку во овој рок не се јави или не одреди 
свој полномошник, судот ќе се грижи за неговите пра-
ва и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.318'99. (16214) 

Пред овој суд се води спор за исполнување на дого-
вор по тужбата на тужителнте Петровски Димитрије 
и Глнгоровски Симе, двајцата од с.Радиовце, против 
Кузмановски Стојан и др. од Вршац, сега со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот Стојан Кузмановски од Вр-
шач да се јави во рок од 30, дена во судот. Во спро-
тивно, доколку во тој рок не се јави или не одреди 
полномошник, судот ќе му постави привремен стара-
тел кој ќе се грижи за неговите права и интереси во 
постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.358'99. (16216) 

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

4677/98, на регистарска влошка бр. 005865, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ТП Трговец по-
единец Бутик „ВЕСНА-УНИВЕРЗАЛ“ ТП Битола 
Цветанка Костовска, ул. „11-ти Март“ бр. 7 Битола. 

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.44.. 
Управител ЦВЕТАНКА КОСТОВСКА од Битола 

ул. „Романија“ 51/7 Битола. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

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

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4677/98. 
(14740) 
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Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3192/98, на регистарска влошка бр. 004017, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДО-
ОЕЛ на Друштво за угостителство, туризам и трговија 
„БИДИ ВИДИ“ Димче Вајдевски, ДООЕЛ, увоз-извоз, 
населба Карпош зг. 8/3/1, Битола. 

Дејности: 15.81, 15.84, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 
51.34, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.25 , 52.26, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет, посредување, превоз на стока во меѓународ-
ниот друмски сообраќај, консигнација продажба. 

Во правниот промет и односите со трети лица друш-
твово истапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските сторени во правниот промет и односите друш-
твото одговара со целиот свој имот. 

Димче Бајдевски - управител без ограничувана. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3192/98. 

(14728) 

Основниот суд .во Битола, со решението Трег. бр. 
3100/98, на регистарска влошка бр. 003925, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДО-
ОЕЛ на Друштво за производство, промет, превоз и 
угостителство „КОЛТАТРАНС“, увоз-извоз, Ицан, 
ДООЕЛ, Могила. 

Дејности: 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.41, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.43, 52.44, 52.45 , 52.46, 52.47 , 52.41, 52.44/1, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 01.11/1, 
01.12/1, 01.21, 02.02, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 
15.81/1, 15.86, 15.91, 15.93, 16.00/2, 28.52, 28.75 , 45.34, 
45.45, 55.20, 50.30/2, 50.50, 51.23, 63.30, 63.40, 74.20/3, 
74.84, 92.34,01.30, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, меѓународна шпедиција, малограничен промет, 
превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски 
сообраќај, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. За обврските сторени во правниот промет друш-
твото одговара со целиот свој имот со полна одговор-
ност. 

Основен влог во предмети во износ од 334.800 ден 
(10.800 ДЕМ) по извештај од проценител, а го обезбеди 
и трајно го вложи единствениот Содружник-основач, 
кој е и управител на друштвото лицето: Колтовски 
Ицан од Могила со ЕМБГ 1201951410046. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3100/98. 
(14730) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3194/98, на регистарска влошка бр. 004019, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДО-
ОЕЛ на Трговско друштво за производство, услуги и 
трговија, Стојановска Богданка, „ЃУМИНИ“ ДООЕЛ, 
увоз-извоз, ул. „Христо Ботев“ бр. 37, Битола. 

Основач: Стојановска Богданка МБ 2608940415018 и 
РБ 162920 УВР Битола. 

Дејности: 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, 51.34, 51.35, 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, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.72, 55.40, 55,51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24 , 63.40, 71.10, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33 , 92.34, 
92.62, 92.72, 93.-04, 93.95, 74.12, надворешна трговија 

со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет, реек-
спорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и 
патници. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
в а а . За обврските сторени во правниот промет друш-
твото одговара со целиот свој имот полна одговорност. 

Управител во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет е лицето Гукиќ Бранислав од Битола, ул. 
„Кристо Ботев“ бр. 37, со МБ 2412960410053 и РБ 
291309 УВР Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3194/98. 
(14733) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3000/98, на регистарска влошка бр. 003822, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на пп во дооел на 
Друштво за производство и трговија „МИСИРЛИ-
ПРОМЕТ“ Димче Мисирли увоз-извоз дооел ул. „Со-
лунска“ бр. 195, Битола. 

Основач и управител е Димче Мисирли од Битола -
со неограничени овластувања. 

Основна главнина: 320.000,00 денари. 
Во правниот промет со трети лица друштвото одго-

вара со целокупниот свој имот, без ограничувања и 
настапува од свое име и за своја сметка, полна одговор-
ност. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 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, 
51.56, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 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, 63.12, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, услуги во меѓународниот тран-
спорт на стоки и патници, малограничен промет, реек-
спорт, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3000/98. 
(14743) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
693/99, на регистарска влошка бр. 006840, го запиша во 
трговскиот регистар претворањето на Друштво за уго-
стителство, производство и трговија на големо и мало 
Видов Владимир „СКАМБИЉ“ увоз-извоз дооел ул. 
„Прилепска“ бр. 45/6, Битола. 

Дејности: 15.81, 15.85, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 
52.23 , 52.12, 52.25 , 52.41, 52.42, 52.46, 52.47 , 52.26, . 
51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.54, 51.70, 
51.55, 51.35, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52. 

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

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет 
ќе го застапува Видов Владимир, управител без ограни-
чувања. 

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

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

Основна главнина на друштвото изнесува: 
158.038,00 денари. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 693/99. 
(14744) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
709/99, на регистарска влошка бр. 006856, го запиша во 
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трговскиот регистар усогласувањето на Мешовито 
друштво за трговија на мало и големо, услуги, увоз-
извоз „МИ МОДЕРНИ ИНТЕРИЕРИ“ Леснина д.о.о. 
ул. „Прилепска“ бр. 5, Битола. ' 

Содружници: „ЛЕСНИНА“ трговија со мебел АД 
Љубљана и Миновски Ѓорѓи од Битола. 

Дејности: 52.44/1, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.12, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.41, 52.42, 52.43, 52.26, 52.33, 52.47, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 63.30, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.18, 51.19, 51.24, 51.25, 51.35, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.74, 52.12, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, застапување и посредување во проме-
тот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигна-
циони складови на странски стоки, продажба на стоки 
од слободни царински продавници, малограничен про-
мет, реекспорт, услуги на факторине меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
услуги на складирање на стоки, услуги во меѓународ-
ниот транспорт на стоки и патници, агенциски услуги 
во транспортот. 

Друштвото во прометот со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка - полни овластувања. 

Друштвото во прометот со трети лица одговара со 
целиот свој имот - полна одговорност. 

Ѓорѓи Миновски, управител со ограничени овласту-
ваме. 

Ограничувањата се состојат во: управителот на 
друштвото не може без согласност на Собирот на со-
дружниците да ги врши правните дејствија и да донесува 
одлуки во врска со: набавка, продажба или оптовару-
вани на недвижностите преку 10% од основниот капи-
тал; за инвестиции преку 20% од основниот капитал; за 
склучувани на кредитни договори преку 10% од основ-
ниот капитал; за бришење на поедини или воведување 
на нови дејности на друштвото; за општите услови на 
работењето. 

Основната главнина на друштвото е 889.210,69 дем, 
во денарска противвредност 27.550.600,00 ден. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 709/99. 
(14745) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
4337/98, на регистарска влошка бр. 005525, го запиша 
во трговскиот регистар Друштвото за транспорт, трго-
вија и услуги Најдовски Георги „БРАНА ТРЕЈД“ увоз-
извоз дооел ул. „Јадранска“ бр. 9/2, Битола. 

Дејности: 60.24 , 60.21, 63.21, 71.10, 71.21, 60.10, 
74.70, 74.81, 92.33, 92.34, 92.72, 74.84, 52.11, 52.24, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.43, 52.46, 52.44/1, 
52.48, 52.47, 52.26, 51.31, 51.21, 51.34, 51.23, 51.39, 
50.10, 50.30/2, 50.40.2, 51.41, 51.42/1, 51.21, 51.53, 51.55, 
51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 74.40, 74.84. 

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

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет 
ќе го застапува Најдовска Мира, управител без ограни-
чувања. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото на-
стапува во свое име, а за обврските одговара со сите 
свои средства. 

Основна главнина на друштвото е 320.000 ден. во 
предмети. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4337/98. 
(14746) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
3097/98, на регистарска влошка бр. 003922, го запиша 
во трговскиот регистар претворување^ на Друштво за 
Угостителство и Трговија Добре Грнчаровски „БРИ-
ОНИ" увоз-извоз Битола дооел Битола Солунска бр. 
288/126. 

Дејности: 55.30/1, 55.30/2,55.51, 55.52, 52.24, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.24, 52.63, 52.41, 
52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 
52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 52.33, 
52.63, 50,30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 
51.51, 51.44, 51.55, 51.35, 51.22, 50.^0/1, 50.40/1, 51.66, 
51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.65, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.52, 51.57. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот 
свој имот со полна одговорност. 

Основна главница на друштвото 10.100 ДМ. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3097/98. 

(14752) 
Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 

3892/98, на регистарска влошка бр. 005081, го запиша 
во трговскиот регистар претворање на пп во јтд на 
Друштвото за производство промет и услуги Зорица 
Марковска и др. „ОНИКС“ увоз-извоз Битола ЈТД ул. 
„Стале Попов“ бр.9. 

Дејности: 01.11, 01.41, 01.41/3, 15.81, 15.98, 18.10, 
18.30, 20.10, 20.5, 21.11, 21.25, 24.52, 36.40, 45.31, 45.33, 
45.34 , 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 51.15 , 51.16, 51.25, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 
52.24 , 52.25 , 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 
52.45, 52.50, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
60.22, 60.23, 63.12, 92.71, 93.01, 93.02, 93.05, 95.00; над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународ-
ниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпе-
диција, реекспорт. 

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

За обврските на Друштвото, во правниот промет со 
трети лица одговараат содружниците лично и неограни-
чено солидарно со сиот свој имот. Лице овластено за 
застапуваме на субјектот на уписот во надворешниот и 
внатрешниот промет е Зорица Марковска - Упавител 
на Друштвото со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3892/98. 
(14753) 

. Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
571/99, на регистарска влошка бр. 006718, го запиша во 
трговскиот регистар претворана на Друштво за угости-
телство и услуги „ШУМСКИ ФЕНЕРИ“ Панде увоз-
извоз с. Трново дооел с. Трново Битола. 

Дејности: 15.81, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
29.71, 30.02 , 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62 , 32.10, 
32.20, 32.30, 33.10/1, 33.20, 33.30, 50.10, 50.30, 50.30/2, 
50.40/2, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.25, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24 , 63.21, 
63.30 , 63.40, 71.10, 71.21, 72.10, 72.20, 72.30 , 72.40, 
74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84; надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, продажба на стока од 
консигнациони складови на странска стока, реекспорт, 
малограничен промет, меѓународна шпедиција. 

Основачки влог: 5000,00 г.м. по биланс во против-
вредност од 160.000,00 ден. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице 
овластено за застапување во внатрешниот и надвореш-
ниот промет е Мушуланов Панде, без ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 571/99. 
(14755) 
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Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
3051/98, на регистарска влошка бр. 003876, го запиша 
во трговскиот регистар претварање на Друштво за 
трговија и производство Ѓорѓија Топчијоски „ТОПЧ-
ИЈА“ увоз извоз Битола дооел ул. „Козара“ бр. 27, 
Битола. 

Дејности: 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.51, 15.52, 15.94, 15.71, 22.21, 
22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/ 
1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
02.01, 02.02, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.24, 
52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52,23, 52.12, 52.25, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 
50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 
51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.22, 55.21/2, 
55.23, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 15.81, 15.61, 
15.98/2, 36.63, 74.13, 74.14, 74.84. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото за 
трговија и производство Ѓорѓија Топчијоски „ТОПЧ-
ИЈА“ увоз извоз Битола, ул. „Козара“ бр. 27, настапува 
во свое име и за своја сметка. Лице овластено за заста-
пување на друштвото е Ѓорѓија Топчијоскн управител 
без ограничувања во рамките на запишаните дејности. 

Основна главнина 328.600 денари во предмети. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. /98. (14756) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2908/98, на регистарска влошка бр. 003723, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДО-
ОЕЛ, Друштвото за трговија на големо и мало, произ-
водство, услуги, увоз-извоз, „БОН МАРШЕ“ Барлев -
ски Тома, ДООЕЛ, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 1/7, Би-
тола. 

Дејности: 17.54/1, 18.22 18.24, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.46, 52.12, 52.11, 52.33, 52.44, 51.16, 51.41, 51.17, 
51.19, 51.39, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.70, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 73.10/2, 74.12, 74.20, 74.20/2, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 51.43, 52.45, 51.42/1, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, угостителски и туристички 
услуги, продажба на стоки од консигнациони складови 
на странски стоки, продажба на стоки од слободни ца-
рински продавници, малограничен промет, реекспорт, 
меѓународна шпедиција, застапување и посредување во 
прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на 
стоки, услуги во меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, агенциски услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
в а а . Друштвово во правниот промет со трети лица, 
за превземените обврски одговара со сите свои средства 
со кои располага - полна одговорност. 

Управител на друштвото е Барлевски Тома, со нео-
граничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2908/98. 
(14757) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3887/98, на регистарска влошка бр. 005076, го запиша 
во трговскиот регистар основаното на Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги Ристески 
Звонко и други „ВИЗИЈА КОМЕРЦ“ увоз-извоз, 
ДОО, с. Мало Коњари, Прилеп. 

Основачи: Ристески Звонко и Мантароска Весе-
линка. 

Дејности: 01.1, 01.2, 20.10/1, 20.20. 20.30, 28.40, 
28.62, 28.71, 28.75, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 52.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 

52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки. 

Овластуваа на субјектот со уписот во правниот 
промет со трети лица ПОЛНИ ОВЛАСТУВАЊА. 

Лице овластено за застапување на субјектот со упи-
сот во правниот промет Ристески Здравко управител на 
друштвото. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3887/98. 
(14777) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
650/99, на регистарска влошка бр. 006797, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Тргов-
ското друштво за производство, трговија, угостител-
ство и услуги „К-М КОМЕРЦ'4 Ковачески Мирче, ДО-
ОЕЛ, увоз-извоз, ул. „Партизанска“ бр. 47, Струга. 

Основач на фирмата е лицето Ковачески Мирче со 
л.к. 123340 и МБ 0906976434039 од ОВР Струга. 
- Дејности: 21.22, 254.21, 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, 50.30/3, 50.50, 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, 51.52, 51.54, 51.56, 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, 52.48, 52.62, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 
63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет, реекспорт, туристичко посреду-
в а а во странство, меѓународен транспорт на стока и 
патници, работи на посредуваа во надворешно-тргов-
скиот !тромет, изведување градежни работи во стран-
ство, продажба на стоки од консигнациони складови на 
странска роба. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 650/99. 
(14778) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
711/99, на регистарска влошка бр.006858, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Тргов-
ското друштво за производство и промет, КБК-ДОО, 
„КЕМЕКС - ИНЖИНЕРИНГ“, ул. „Дебарски пат“ бб, 
Струга. 

Основач: КБК - ДОО, Струга. 
Дејности: 25.21, 25.22, 25,23, 25.24, 20.10/1, 20.10/, 

20.20, 20.30, 20.40, 20,51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 36.22 18110, 18.21, 18.22, 18.23, 18.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.11, 55.12, 17.40/1, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.43, 45.42, 45.45, 45.32, 45.31, 45.33, 45.44, 
45.41, 74.20/2, .74.20/3, 51.31, 51.32, 51.34, 51.33, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.53, 51.54, 
51.64, 51.70, 52.11, 51.13, 51.15, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.44/4, 
52.46 , 52.44/1, 52.50, 60.23 , 60.22, 60.24, 74.12 , 74.15, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки и патници. 

Во правниот промет „КЕМЕКС - ИНЖИНЕРИНГ“ 
настапува во свое име и за свој сметка, а за обврските 
одговара со сите свои средства. 

Овластен застапник: Цветановски Павле - управи-
тел со неограничени овластувања. 
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Основната главница на друштвото е 5000 ДЕМ во 
денари 155.000,00 ден. во предмети по извештај од овла-
стен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 711/99. 
(14779) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
706/99, на регистарска влошка бр. 006853, го запиша во 
трговскиот регистар основаното на дооел на Трговско 
друштво за производство и промет, „КБК" д.о.о. 
„КЕМПЛАСТ - ПВЦ", дооел ул. „Дебарски пат“ бб -
Струга. 

Основач: д.о.о. - К Б К Струга. 
Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 20.10/1, 20.10/2, 

20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 36.22, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.11, 55.12, 17.40/1, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.43, 45.42, 45.45, 45.32, 45.31, 45.33, 45.44, 
45.41, 74.20/2, 74.20/3, 51.31, 51.32, 51.34, 51.33, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.53, 51.54, 
51.64, 51.70, 52.11, 51.13, 51.15, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.25 , 52.26, 52.41, 52.42 , 52.43, 52.44, 55.45 , 52.44/4, 
52.46 , 52.44/1, 52.50 , 60.23 , 60.22, 60.24, 74.12, 74.15, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, над-
ворешна трговија со прехранбени производи^ малогра-
ничен промет, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки и патници. 

Во правниот промет „КЕМПЛАСТ - ПВЦ" дооел 
настапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет „КЕМПЛАСТ“ за обврските 
одговара со сите свои средства. 

Овластен потписник е Мустафа Ваљбен со неогра-
ничени овластувања. 

Основна главнина е 5000 дем во денари 155.000,00 
денари. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 706/98. 
(14780) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
68/99, на регистарска влошка бр. 1-10205, ја запиша во 
судскиот регистар промената на овластено лице на 
Друштвото со ограничена одговорност за услуги и трго-
вија на големо и мало извоз-увоз „ЕМО-ТРАНСФЕР“ 
д.о.о., п.о. - Охрид. 

Овластен потписник за застапување на друштвото 
во рамките на запишаните дејности е лицето Пурцов 
Лазар директор на Друштвото. 

Му престанува овластувањето на лицето Крсте Сто-
јаноски досегашен директор и се брише во судскиот 
регистар. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 68/99. (14781) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3059/98, на регистарска влошка бр. 003884, го запиша 
во трговскиот регистар усогласувањето на Акционер-
ското друштво за производство на вештачки и синтет-
ски влакна АД „ХЕМИСКИ ВЛАКНА“ - Ресен. 

Дејности: 24.70, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 51.21, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.41, 51.53, 51.55, 51.70, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.43, 
52.44, 52.46, 60.24, 17.52, 17.53, 17.54; производство на 
вештачки и синтетски влакна, производство на плочи, 
листови цевки, профили од пластични маси, производ-
ство на амбалажа од пластични маси, производство на 
предмети за вградување од пластични маси, производ-
ство на др. производи од пластични маси, трговија на 
големо со житарици, семе и добиточна храна, трговија 
на големо со овошје и зеленчук, трговија на големо со 
месо и производи од месо, трговија на големо со млечни 
производи, јајца, масла и масти за јадено, трговија на 
големо со хемиски производи, трговија на големо со 

текстил, трговија на големо со дрва, градежен матерјал 
и санитарна опрема, трговија на големо со хемиски 
производи, друга трговија на големо, друга трговија на 
мало во продавница со мешовита стока, трговија на 
мало со овошје и зеленчук, трговија на мало со месо и 
производи од месо, трговија на мало со риби, лушпари 
и мекотелци, трговија на мало со леб, пецива, колачи и 
слатки, трговија на мало со алкохолни и други пија-
лоци, трговија на мало со текстил, трговија на мало со 
обувки и предмети од кожа, трговија на мало со мебел, 
трговија на мало со метална стока, градежен матери-
јал, бои и стакло, превоз на стоки во друмскиот сообра-
ќај, производство на јажиња, конопи, плетенки и 
мрежи, производство на исткаен текстил и предмети од 
исткаен текстил освен облека, производство на други 
текстилни предмети неспомнати во друго место, над-
воршена трговија, долгорочна производна коопера-
ција, посредување на надворешно трговскиот промет, 
привремен извоз и увоз. 

Основната главнина на друштвото изнесува: 267.017 
дем. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3059/98. 
(14782) 

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. бр. 
111/99, на регистарска влошка бр. 00876, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапувало директор на Јавно претпријатие за вршење 
на комунални дејности „ХИГИЕНА“ п.о. с. Осломеј -
Осломеј. 

Од Јавното претпријатие „ХИГИЕНА“ се разре-
шува досегашниот директор Али Пурелку и му преста-
нува овластувањето за застапување во внатрешниот 
промет и се брише од трговскиот регистар. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот про-
мет е Бегзат Алиу в.д. директор без ограничување во 
рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Л . Трег. бр. 111/99. 
(14783) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
2010/99, на регистарска влошка бр. 1-18586, ја запиша 
во судскиот регистар промената на оснивач на Прет-
пријатие за производство, промет, услуги увоз-извоз 
„ЛУКИДО“ Струга П.О. с. Драслајца Струга с. Дра-
слај ца Струга. 

Во Претпријатие за производство, промет, услуги, 
увоз-извоз „Ј1УКИДО“ Струга П.О. с. Драслајца 
Струга истапува оснивачот Милошески Кирил од с. 
Драслајца. Пристапува нов оснивач Милошевски Сло-
бодан од с. Драслајца. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2010/99. 
(14784) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
120/99, на регистарска влошка бр. 006217, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Тргов-
ско друштво за производство градежништво трговија и 
услуги Османоски Лутвија „БЕЛ ЦВЕТ“ ДООЕЛ Лабу-
ништа. 

И престанува овластувањето за застапување и во 
надворешно трговското работење на Емине Османоска 
и се брише од трговскиот регистар. 

Лице овластено за застапуваа и во надворешно 
трговското работење е Османоски Лутвија-Управител. 

Од Основниот суд во Битола,Трег. бр. 120/99. 
(14785) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
326/99, на регистарска влошка бр. 1-11413, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на директор на Јавна 
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здравствена организација - Завод за здравствена заш-
тита со седиште во Охрид П.О. ул. „Марко Цепенко“ 
бб. 

Промена на лице овластено за застапувале на Јавна 
здравствена организација Завод за здравствена заштита 
Охрид П.О. Му престанува овластувањето за застапу-
вале на здравствената организација на лицето Д-р Ри-
стоски Ристо - директор и се брише од судскиот реги-
стар. 

Лице овластено за застапување е Д-р Пирузева 
Мери - ВД директор. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 326/99. 
(14786) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
103/99, на регистарска влошка бр. 000604; ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапувале на „ОТЕКС-СТИЛ“ Друштво со ограни-
чена одговорност за производство на текстилна кон-
фекција, основано од едно правно лице - „ОХРИД“ Ул. 
„7-ми ноември“ бр. 181. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
друштвото и во надворешно трговското работење на 
лицето Павле Карашов и се брише од судскиот реги-
стар. Лице овластено за застапување во надворешно 
трговското работење е Ристо Ангелоски - Управител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 103/99. 
(14787) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 95/ 
99, на регистарска влошка бр. 001087, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице за застапување 
на „ЕЗЕРКА“ АД за производство на метални и кера-
мички производи - Охрид. 

Му престанува овластувањето за застапување на ли-
цето Лиљана Спирковска и се брише од судскиот реги-
стар како директор. 

Лице овластено за застапувале е Костоски Наум -
директор. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 95/99. (14788) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
295/99, на регистарска влошка бр. 1-198, ја запиша во 
судскиот регистар промената на директор на Радио Би-
тола, ул. „Томаки Димитровски“ бр. 7, Битола. 

Димитар Спасевски - ВД директор со неограничени 
овластувања. 

Се брише Јорданка Куновска - поранешен дирек-
тор. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 295/99. 
(14789) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
113/99, на регистарска влошка бр. 000810, ја запиша во 
трговскиот регистар зголемување на основната глав-
нина во Трговско друштво за производство и трговија 
со кожа и крзно Маркос Папагеоргиу Ц. П.Л. увоз-
извоз д.о.о.е.л. Битола, ул. „Иво Лола Рибар“ бб. 

Основната главница на друштво се зголемува уште 
со 3.770 ДЕМ во денарска противвредност од 116.870,00 
ден. во предмети по извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 113/99. 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
220/99, на регистарска влошка бр. 1-8221, го запиша во 
судскиот регистар промена на основачот на претприја-
тието приватно претпријатие „НАПРЕД,, увоз-извоз на 
стоки и услуги, превоз на стоки, трговија на големо и 
мало Битола со п.о. ул. „Кумровец“ бр. 150. 

Од претпријатието истапува основачот Соња Тор-
тевска. Во претпријатието пристапува лицето Тортев-
ски Милчо. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 220/99(14791) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
106/99, на регистарска влошка бр. 001950, го запиша во 
трговскиот регистар истапувале на основач на друштво 
за услуги, производство и трговија Зоран и други „ТЕХ-
НО“ увоз-извоз Битола ДОО Битола, ул. „Жикица Јо-
вановиќ Шпанац“ бр. 141. Од дру1итвото истапува осно-
вачот Димитар Фил коски од Битола, својот удел му го 
пренесува на основачот Марија Филкоска. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 106/99 (14792) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
280/99, на регистарска влошка бр. 1-2428, го запиша во 
судскиот регистар промена на седиште и лице овла-
стено за застапување на приватно производно, 
услужно, трговско претприајтие на големо и мало, 
увоз-извоз „КРИСТАЛЕН“ П.О. Битола. Промена на 
седиштето од ул. Браќа Миладиновци бр. 93 на ул. 
Фахри Ибраими бр. 2-а. Му престанува овластувањето 
за застапување и во надворешно трговското работење 
на лицето Трајковски Сашко и се брише од судскиот 
регистар. Лице овластено за застапување и во надво-
решно трговското работење е Филипоска Цена - Ди-
ректор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 280/99(14793) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
316/99, на регистарска влошка бр. 1-303, го запиша во 
судскиот регистар усогласуване со ЗСО и промена на 
називот државно средно училиште Гимназија „ЈОСЈШ 
Броз-Тито“ Битола ул. Булевр 1ви мај бр. 51 Битола. 

Усогласувале со Законот за средно образование и 
промена на називот на училиштето за средно образова-
ние „Јосип Броз-Тито“ Битола, во државно средно учи-
лиште гимназија „Јосип Броз-Тито“ Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 316/99(14794) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
169/98, на регистарска влошка бр. 002955, го запиша во 
трговскиот регистар промена на фирма и содружник 
друштво за производство, трговија и услуги Алексан-
дар Тошевски „ГАЦ ТРАВЕЛ“ увоз-извоз Битола ДО-
ОЕЛ ул. Караорман бр. 6 Битола. 

Се врши промена на фирмата друштво за производ-
ство, трговија и услуги Борис Тошевски „ГАЦ ТРУ-
БЕЛ“ увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул, Караорман бр. 6 
Битола, и новата фирма гласи друштво за производ-
ство, трговија и услуги- Александар Тошевски „ГАЦ 
ТРАВЕЛ“ увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. Караорман 
бр. 6 Битола. 

Истапување и пристапување на содружник рд друш-
твото истапува содружникот Борис Тошевски и влогот 
од 10.400 ДМ во предмети по приложен извештај на 
овластен проценител му го отстапува во целост на но-
виот содружник Александар Тошевски, со пристапува-
њето на новиот содружник во друштвото Александар 
Тошевски истиот го презема овој влог во целост. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 169/98 (14795) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
105/99, на регистарска влошка бр. 000638, го запиша во 
трговскиот регистар усогласувале со НКД, зголему-. 
вање на основна главнина, разрешување на стариот и 
именување на нов управител Текстилна конфекција 
„СТАР КЛАСТЕР“ експорт импорт, „МОР СТАРС 
АВЕЕ“ ДОО, О.Е.Л. БИТОЛА ул. „Прилепска 90а 
Битола. 
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Усогласување на дејностите на друштвото со наци-
оналната класификација. 2. зголемување на основната 
главнина за 7.681,50 ДМ, и истапување на содружникот 
Котевски Златко. 

3. Разрешување на стариот и именување на нов упра-
вител. За управител се именува Марија Напа од Солун, 
Р. Грција, управител со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Му престанува овластувањето на Котевски Златко и 
се брише од судскиот регистар. Промена на фирмата на 
Текстилна конфекција „Стар Кластер' експорт-импорт 
Мор Старс АВЕЕ“ и др, д.о,о. Битола и новата фирма 
гласи: Текстилна конфекција СТАР КЛАСТЕР ек-
спорт-импорт „Мор Старс АВЕЕ“ Д.О.О.Е.Л. Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 105/99 (14798) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
255/99, на регистарска влошка бр. 1-7798, го запиша во 
судскиот регистар промена на седиште на фирмата 
истапувала и пристапување на основал! промена на ли-
цето овластено за застапување на градежно претприја-
тие за производство, промет и услуги „МЕИЛ 4 увоз-
извоз Прилеп П.О. Прилеп ул. „Сотка Џигиџик“ бр. 
242. Градежното претпријатие за производство, промет 
и услуги „МЕИЛ“ увоз-извоз Прилеп П.О. врши про-
мена на седиштето од Прилеп ул. „Кузман Јосифовски“ 
бр. 182 во Прилеп ул. „Стока Џигиџик“ бр. 242. 

Се врши истапување на основач со што истапува 
лицето Абиб Изсроски, а како нов основач пристапува 
лицето Гарсски Горанчо со стан на ул. „Браќа Гунови“ 
бр. 59 со прифаќање одредбите од актот за основање и' 
вложување на основачки влог од 20.00 ден. Се врши 
промена на лицето овластено за застапување со што се 
бриши од судскиот регистар лицето Абиб Изероски и 
му престануваат овластувањата, а се овластува лицето 
Гарески Горанчо како директор со неограничени овла-
стувања во рамките на запишаните дејности и надво-
решно трговското работење. „ 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 255/99(14800) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 
110/99, на регистарска влошка бр. 010015237-3-03-000, ја 
запиша во трговскиот регистар промената на лице за 
застапување на трговското друштво за производство, 
трговија и угостителство на Мики Горески и др. „ЕК-
СА" доо увоз-извоз Прилеп, ул. „Јане Сандански“ бб -
Бизнис центар шанк 1. 

лице овластено за застапување на друштвото е Го-
ран Димитриоски - управител. 

Му престануваат овластувањата за застапување на 
лицето Мики Горески и сс брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 110/99. 
(14801) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 
116/99, на регистарска влошка бр. 010015237-3-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на 
основната главница на трговското друштво за произ-
води, трговија и угостителство на Мики Горески и др. 
„ЕКСА“ доо увоз-извоз Прилеп, ул. „Јане Сандански 
бб“ - Бизнис центар шанк 1. 

Основната главница на друштвото се зголемува за 
уште 160.000,00 денари. 

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 116/99. 
(14803) 

Му престанува овластувањето за застапување на ли-
цето Кирил Ристески, а лице овластено за застапување 
е Милан Пројкоски - директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег.бр. 219/99. 
(14804) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег.бр. 
219/99, на регистарска влошка бр. 1-168, ја запиша во 
судскиот регистар промената на лице овластено за за-
стапување на Центарот за печат, радио и телевизија 
Прилеп ул. „Јоска Јорданоски“ бр. 2 Прилеп. 

Основниот суд во Битола, со решението Срег.бр. 
1908/98, на регистарска влошка бр. 1-18267, ја запиша 
во судскиот регистар промената на основачи на прет-
пријатието за производство, промет и услуги „ОБНО-
ВА'4 увоз-извоз доо со п.о. Прилеп, ул. ;,Борис Кидрич“ 
- б . б . 

Од претпријатието истапуваат следните содруж-
ници: Качкиноска С. Блага, Тарунџиоска И. Марика, 
Станкоски П. Спасе, Чкатроски Наум, Ковилоски Т. 
Тони, Талески Б. Димче, Сејфулоски С. Муса, С о к у п о -
с к а Ж. Љупчо, Шемкоски В. Живко, Чупетрески А. 
Жарко, Петрески М. Трајан, Ангелески Б. Стеван, 
Фејзоски М. Рсцаил, Димоска Б. Борис, Трај коски Н. 
Цветан, Тасески С. Димче, Еминоски Р. Селадин, Ки-
таноски Ц. Драги, Алексоска П. Виолета, Алексоски 
П. Ѕвонко, Ѓорѓиоски Петар, Ристески П. Милан, На-
умоски Ц.Мирко, Синадиноски М. Божидар, С т а н о -
ски П. Спасе, Мирчески Љубен, Милошески Б. Влади-
мир, Секулоски Д. Бошко, Паноски А. Петре, Илиоски 
Т.Илија и Димитриоски 1Д. Стеван. 

Пристапува како содружник Претпријатието за 
трговија на големо и мало увоз-извоз „ИМПЕРО“ -
Прилеп п.о. 

Истапувањето и пристапувањето е согласно потпи-
шаните договори приложени во регистарската влошка. 

Од Основниот суд во Битола, Срег.бр. 1908/98. 
(14805) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег.бр: 
1959/98, на регистарска влошка бр. 1-18273, ја запиша 
во судскиот регистар промената на основачи и претво-
рана на побарување во траен влог на Претпријатието 
за промет и услуги „ФЕРТ“ увоз-извоз доо со п.о. При-
леп, ул. „Сотка Ѓорѓиоски“ бр. 28. 

Од претпријатието истапуваат следните содруж-
ници: АД „Агром“ - Скопје, Алиоски Мулаим, Аризан-
скоски Аризанко, Атанасоски Ице, Богески Борис, Бо-
шески Петре, Бошески Пане, Димески Алекса, Буш-
трески Никола, Цветаноска Марија, Цветкоски Го-
ранчо, Димоска Лидија, Димески Димитрија, Душано-
ска Ленка, Ѓорѓиоски Коста, Ѓорѓиоски Страшо, Ѓор-
ѓиоски Методија, Ѓурчиноски Бранко, Граороски Заре, 
Иваноски Цане, Јагуриноски Милан, Јанкоски Гоце, 
Јорданоски Петре, Јорданоски Стеван, Јованоски Ки-
рил, Коруноски Благоја, Кулески Дано, Кусубојоски 
Киро, Мамудоски Велија, Митески Костадин, 'Митро-
ска Магдалена, Миткоска Стевка, Наумоска Вена, Не-
делкоски Алекса, Нелоски Јован, Николоски Ангеле, 
Пачешкоски Димче, Пеј коски Кире, Петкоски Миле, 
Петкоски Тони, Петрески Жарко, Петлески Богоја, 
Преспаноски Станко, Ракиџиоски Пецо, Рошкоска 
Цвета, Рошкоски Стале, Станкоски Пецо, Талески 
Ѓорѓија, Талески Цане, Тодорческа Вера, Митрески 
Стеван, Видески Боислав, Здравески Стеван, Најдоски 
Илија, Кочоски Драган, Димески Илија, Гл и гороски 
Драган, Иваноски Анастас, Проданоска Роса, Јовано-
ски Дано, Стеваноска Верка, Јованоски Димче, Бежо-
ска Виолета, Бошкоски Бранко, Бандески Жарко, АД 
„Тиквеш“ - Кавадарци, Ѓорѓиоски Димко, Гл и гороски 
Ничо, Цветаноски Драге, Цветкоски Гоце, Шуплино-
ски Димко, Костоски Душан, Митревска Летка, Ф-ка 
„Благој Ѓорев“ - Велес, „Краш Прогрес“ - Битола, 
МВР - Прилеп, Прилепска Пивара - Прилеп, „Еуро 
Фут" - Прилеп, Николоски Петре, Крстеска Стевка, 
Трпчески Љубен, Бандески Љубен, Беличкови Киро. 
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Истапувањето е согласно потпишаните договори 
Приложени во регистарската влошка. 

Претворање на побарувањето на ПП „МАКЕДО 
ПРОМЕТ“ Прилеп во траен влог за износ 56.647 ДЕМ. 

Од Основниот суд во Битола, Срег.бр. 1959/98. 
(14806) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег.бр. 
289/99, на регистарска влошка бр. 1-2537, ја запиша во 
судскиот регистар промената на лице овластено за за-
стапување на претпријатието во приватна соственост за 
приЈВОДСТВО, услуги трговија на големо и мало, увоз-
извоз „БИДИКАН“ Прилеп, п.о. ул. „Херој Карпош“ 
бр. 170 Прилеп. 

Му престанува овластувањето за застапување и во 
надворешно-трговскиот промет на лицето Кусески 
Илија и се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапувало и во надворешно-
трговскиот промет Кусески Јован - директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег.бр. 289/99. 
(14807) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
100/99, на регистарска влошка бр. 005675, го запиша во 
трговскиот регистар прошируваното на Друштво за 
производство, услуги и трговија на Димески Илија и др. 
„Г1ИП - ОРЛОН“ увоз-извоз доо ул. „Ленин“ 30 од 
Прилеп. 

Дејности. 45.31, 45.34, 45.43, 26.13/1, 26.52, 45.21/1, 
45.32, 45.41, 45.44, 26.40, 26.70, 45.21/2, 45.33, 45.42, 
45.45. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 100/99. 
(14808) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
94/99, на регистарска влошка бр. 000532, ја запиша во 
трговскиот регистар промена на лице овластено за за-
стапување и претставувано на Тутунски комбинат „ТУ-
ТУН“ дооел „Марксова“ 101 Прилеп. 

Запишувањето на промената на лицето овластено за 
застапување и преставување на Тутунски комбинат 
„ТУТУН“ дооел Прилеп. 

Престанува овластувањето за застапувало и преста-
вувало и се брише од регистарот лицето Жарко Буко-
виќ. 

Лице овластено за застапувало и препишување на 
дооел-от и во надворешно трговскиот промет е Диме 
Сталески - управител на дооел. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 94/99. (14810) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
92/99, на регистарска влошка бр. 000535, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапувало и преставувало на Тутунски комбинат 
„ЦИГАРИ“ дооел „Марксова“ 101 од Прилеп. 

Запишување на промена на лицето овластено за за-
стапување преставувало на Тутунски комбинат „ЦИ-
ГАРИ“ дооел Прилеп. 

Престанува овластувањето за застапувало и преста-
вувало и се брише од регистарот лицето Љупчо Рибе-
ски. 

Лице овластено за застапувало и преставувало на 
дооел-от и во надворешно-трговскиот промет е Љупчо 
Мотески - управител на дооел. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 92/99. (14811) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
93/99, на регистарска влошка бр. 000536, ја запиша во 
трговскиот регистар промена на лице овластено з а о -

станување и преставувало на Тутунски' комбинат 
„ПРИМАРНО ПРОИЗВОДСТВО“ дооел „Маркова“ 
101 Прилеп. 

Запишување на промена на лицето овластено за за-
стапување и преставувало на Тутунски комбинат 
„ПРИМАРНО ПРОИЗВОДСТВО“ дооел Прилеп. 

Престанува овластува лото за застапувало и преста-
вувало и се бриши од регистарот лицето Михаил Х р и -
стоски. 

Лице овластено за застапување и преставувало на 
дооел-от и во надворешно-трговскиот промет е Јован 
Бакаров - управител на дооел. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 93/99. (14812) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3793/98, на регистарска влошка бр. 004982, го запиша 
во трговскиот регистар упис на Трговец поединец за 
трговија на мало со мешовити стоки Даница Илија Сто-
јановска „ДАЛЖИНА“ т.п. с. Асамати, Ресен. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 5Д.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.44, 52.44/4, 52.47, 52.48, 
52.62. 

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

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

Управител и овластен потписник со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности е Да : 
ница Илија Стојановска од с. Асамати, Ресен. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3793/98. 
(14820) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3120/98, на регистарска влошка бр. 003945, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на дооел Друштво 
за трговија и услуги Крстевски Благоја „АЛЕКС ПРО-
МЕТ“ увоз-извоз Демир Хисар дооел ул. „Илинденска“ 
бр. 12 Демир Хисар. 

Основало на Друштвото со ограничена одговорност 
основано од едно лице со фирма: Друштво за трговија и 
услуги Крстевски Благоја „АЛЕКС-ПРОМЕТ“ увоз-
извоз дооел Демир Хисар. 

Седиште: ул. „Илинденска“ бр. 12 од Демир Хисар. 
Основач и единствен Содружник на друштвото е 

Крстевски Благоја. 
Основна главница на друштвото 15.000 ДЕМ во 

предмети. 
Основачки влог за формирање на Друштвото прет-

ставува недвижен имот-деловен објект, во вкупна вред-
ност од 15.000 ДЕМ според Извештајот на овластениот 
судски проценител. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 51.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.46, 
52.47, 52.50, 52.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 51.53, 51.70, 
50.50, 50,30, 92.34, 15.13, 01.41, 02.02, 51,23, 51.25., над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, превоз на 
патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз 
на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет има полни овласту-
вања и полна одговорност. Лице овластено за застапу-
вање и во надворешно-трговскиот промет е Крстевски 
Благоја - управител без ограничување во рамките на 
запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3120/98. 
(14821) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
316/99, на регистарска влошка бр. 006457, го запиша во 
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трговскиот регистар основаното на Трговското друш-
тво за призводство, трговија и услуги Исламоглу Еш-
реф „ЗЛАТЕН РОГ“ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ. Охрид 
Бистрица 56. 

Основач на друштвото е лицето Исламоглу Ешреф 
од Охрид ул. „Бистрица“ 56 со лк. 120184 УВР Охрид. 

Дејности: 15.81/1,15.81/2,15.98/2, 21.23, 25.22, 36.63, 
45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/ 
2, 50.40/4, 51.13, 51.15, 51.16, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.37 , 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44 , 51.45, 
51.53, 51.54, 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, 52.44/2, 
52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.23, 55.30, 60.21, 60.22, 
60.23 , 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 
71.10, 93.02, 93.05, 74.84, 92.34, 92.71 и надворешно 
трговски промет: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, застапување и посредување во прометот на 
стоки и услуги, малограничен промет, реекспорт, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки. 

Основачки влог во висина од 5600. ГМ по Извештај 
од овластен проценител. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства со 
полна одговорност. 

Управител на друштвото во рамките на запишаните 
дејности и во надворешно трговски промет со неограни-
чени овластувања е основачот Исламоглу Ешреф. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 316/998. 
(14831) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
733/99, на регистарска влошка бр. 006880, го запиша во 
трговскиот регистар Основањето на Трговското друш-
тво за производство, трговија и услуги - Душко Лошко-
ски - „ЛОШКО“ - д.о.о.е.л. увоз-извоз с. Оровник, 
Мешеишта, с. Оровник, Мешеишта. 

Основач: Душко Лошкоски од с.' Оровник, Меше-
ишта. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.81,15.93,15.96, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/2, 20.40, 51.19, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.41, 51.47, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.26, 50.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 93.05, 
52.62 , 52.63, 55,30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40. 

Работи од надворешно трговскиот промет: Надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓу-

народна шпедиција, посредување и застапување во про-
метот на стоки и услуги , меѓународен транспорт на 
стоки и патници. 

Овластувања: Полни овластувања 
Одговорност: Полна одговорност 
Лице овластено за застапување: Душко Лошкоски -

Управител со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Лице овластено за застапување во надворешниот 
трговски промет е: Лошкоски Душко - Управител со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 

Основна главница: 5.400 ДЕМ во предмети проце-
нети од овластен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 733/99. 
(14834) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
380/99, на регистарска влошка бр. 006520, го запиша во 
трговскиот регистар Основањето на ДООЕЛ Трговско 
друштво за производство, трговија и услуги „МИСТЕР 
ФРУИТ“ увоз-извоз Ѓорѓиевски Илија Охрид ДООЕЛ, 
Охрид, ул. „Абас Емин“ бр. 309. 

Скратена ознака на фирмата гласи: „МИСТЕР 
ФРУИТ“ Охрид ДООЕЛ. 

Основач: Ѓорѓиевски Илија, од Охрид, ул. „Абас 
Емин“ бр. 309, ЕМБГ 1408973430001 

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 
15.88, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25 , 22.11, 22.12, 
22.13 , 22.15, 22.22, 22.22, 23.22, 22.25 , 25.22 , 50.10, 
50.20 , 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.22, 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, 51.61, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2 55.23, 55.40, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30 , 63.40, 65.12/3 , 71.10, 
74.84, 92.72, 93.05. 

Трговското друштво во надворешно трговскиот про-
мет ќе ги обавува следните дејности: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување и посредување 
во прометот на стоки и услуги, малограничен промет, 
меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна 
шпедиција, туристички услуги и продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки. 

Друштвото со ограничена одговорност на едно лице 
во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка со полни овластувања. 

Друштвото со ограничена одговорност на едно лице 
во 'правниот промет со трети лица за превземените 
обврски во тој промет одговара со сите свои средства со 
полна одговорност. 

Лице овластено за застапување во рамките на запи-
шаните дејности и во надворешно трговскиот промет е 
Ѓорѓиевски Илија - Управител со неограничени овла-
стувања. 

Основна главница изнесува 238.700.00 денари по 
проценка на овластен проценител во предмети. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 380/99. 
(14835) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
294/99, на регистарска влошка бр. 1-270, ја запиша во 
судскиот регистар промената на лице овластено за за-
стапување. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање на Економскиот училишен центар „Јане Сандан-
ски“ Битола со ц.о. на начин што му престанува овла-
стувањето за застапување на лицето Соколе Штрков-
ски и се брише од судскиот регистер. 

Лице овластено за застапување е Ковачевски Петар. 
Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 294/998. 

(14838) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3875/98, на регистарска влошка бр. 005064, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија 
на мало со прехранбени производи Виолета Душан Сто-
јаноска - „ЧАРШИЈА“ с. Бучин - Крушево т.п. с. Бу-
чин - Крушево. 

Дејности: 52.11, 52.24, 52.25, 52.27, 52.63. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со целиот свој имот. 
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Лице овластено за застапување во правниот промет 
со трети лица е Виолета Стојаноска - управител без 
ограничувале. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3875/98. 
(14822) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
565/99, на регистарска влошка бр. 006712, го запиша во 
трговскиот регистар Трговецот поединец за такси пре-
воз Стојовски Драган Дејан „БАЈО“ Кичево Т.П. ул. 
„11-ти Септември“ бр. 53/3 Кичево. 

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

Лице овластено за застапување во правниот промет 
е Дејан Стојовски - управител без ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 565/99. 
(14824) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3678/98, на регистарска влошка бр. 004867, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија 
на мало со прехранбени производи Арифи Зенел Неџат 
„БЕНЕАР“ Кичево Т.П. ул. „Љатиф Сулејмани“ бр. 29 
Кичево. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.62. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка а за обврските одго-
вара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот про-
мет со трети лица е Неџат Арифи - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3678/98. 
(14825) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
4132/98, на регистарска влошка бр. 005320, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за промет 
на мало со прехранбени и непрехранбени производи 
Беќироски Мале Бесим „ТРЕСКА“ ТП Кичево село 
Лисичани. 

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

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

Лице овластено за застапување во правниот промет 
со трети лица е Бесим Беќироски - управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4132/98. 
(14826) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3911/98, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец - Трговија на мало во продавници со мешо-
вита стока Сулоска Дестан Зулфије ТП „ВИТАЛ“ с. 
Трапчиндол - Зајас. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.41, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.48. 

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

Лице овластено за застапување е Зулфије Сулоска -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3911/98. 
(14827) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
4112/98, на регистарска влошка бр. 005300, го запиша 

во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги „ТИН" увоз-извоз 
Мери Ивановска ДООЕЛ Ресен, ул. „Димитар Божи-
новски“ бр. 61. 

Дејности: 01.12/2, 01.13/1,01.13/2, 01.23, 01.24,01.25, 
17.40,17.40/1, 17.40/2, 17.54/2,18.21,18.22, 18.23,18.24, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 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, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27 , 52.41, 
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 , 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 74.12, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, угостителски и 
туристички услуги, малограничен промет, реекспорт. 

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

Лице овластено за застапување е Мери Ивановска -
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4112/98. 
(14828) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
813/99, на регистарска влошка бр. 006958, го запиша во 
трговскиот регистар Трговецот поединец за угостител-
ство, сендвичара Сејдини Амит Љутвије „РАКИ“ Т.П. 
Кичево ул. „Гоце Делчев“ бб Кичево. 

Дејности кои ќе ги обавува трговецот поединец се: 
55.30/1, 55.30/2. 

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

Лице овластено за застапување е Сејдини Љутвије -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 813/99. 
(14830) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
741/99, на регистарска влошка бр. 006887, го. запиша во 
трговскиот регистар основањето на Трговското друш-
тво за трговија на големо и мало, Зоран Пресил ски, 
„ПРЕСИЛ“ увоз-извоз, с. Могила, ДООЕЛ с. Могила, 
Могила. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 50.30/1, 50.30/2, 
51.11, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.53, 
51.54 , 51.55 , 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.46, 52.47, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.22, 
60.24, 63.12, 74.12. 

Основна главница на друштвото изнесува 159.030,00 
или 5.130,00 ДМ во противвредност, а по извештај на 
овластен проценител. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка, со полни овласту-
вања. Во правниот промет со трети лица за своите 
обврски друштвото одговара со целиот имот со полна 
одговорност Ристе Пресилски од Битола, нас. Карпош 
1-3/13, управител со неограничени овластувања во рам-
ките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 741/99. 
(14839) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
3949/99, на регистарска влошка бр. 010051387-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар Трговското друштво 
за трговија, промет, услуги „ЕМТЕЧЕ“ - Кети ДООЕЛ 
увоз-извоз Битола ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 52. 
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Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.13, 01.21, 01.41, 02.01, 
45.31, 60.21, 60.24, 52.11, 52.21, 52.22, 52.12, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 
52.12, 50.10, 50.20, 50.50, 55.30/2, 63.30, 51.21, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 
51.70, 51.35, 51.51, 51.57, 52.74, 52.72/2, 65.12/2, 65.12/3, 
65.12/4, 74.40, 74.84, 74.12. 

Основач на друштвото е Кети Караманди од Би-
тола. Друштвото во прометот со трети лица настапува 
во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој 
имот. Лице овластено за застапуваа е Кети Кара-
манди - управител. 

Основната главница на друштвото е 10.000 ДЕМ во 
предмети по извештај од овластен проценител. 

51.70 надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот на стоки 
и услуги, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународ-
ниот транспорт на стоки и патници, малограничен про-
мет, меѓународен транспорт на стоки и патници. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3949/98. 
(14841) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
829/99, на регистарска влошка бр. 006974, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на ДОО Друштво за 
трговија, производство и услуги „ВАС-МЕН“ Васко и 
Менде увоз-извоз ДОО Битола ул. „Цар Самоил“ бр. 72 
Битола. 

Дејности: 01.12, 01.13, 01.21, 01.23 , 01.24 , 01.25, 
15.31, 15.32, 15.43, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.94, 
15.98, 18.21, 18.22 , 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 
21.22 , 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23 , 25.24 , 26.21, 
26.40, 26.61, 26.62, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22 , 28.52, 
28.61, 28.63, 28.71, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 34.30, 
36.62 , 36.63, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/2, 50.40/4, 51.19, 51.22, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.54, 51.61, 51.62,, 
51.63 , 51.66, 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, 
52.44/2, 52.45 , 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63 , 52.71, 
52.72, 52.74,55.30, 60.22, 63.12, 71.10, 74.70, 93.01, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вала и застапување во прометот со стоки и услуги, 
Агенциски услуги, продажба на стоки од консигнаци-
они складови, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, меѓународна шпедиција, малограничен промет 
реекспорт, долгорочна производствена кооперација. 

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

За обврските сторени во правниот промет ср трети 
лица, Друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Милица Неде л кова. 

Основна главница на Друштвото изнесува: 5.050 
ДЕМ. во предмети. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр.829/99. 
(14843) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
822/99, на регистарска влошка бр. 006967, го запиша во 
трговскиот регистар трговец поединец за услуги Ма-
рија Митре Илиевска Лазеска КМК Битола Т. П. 

Седиште: Битола ул. „Кочани“ бр. 2/19. 
Дејност: 74.83. Трговецот во правниот промет со 

трети лица истапува во свое име и за своја сметка со 
полни овластувања Трговецот поединец во правниот 
промет со трети лица одговара со целиот свој имот со 

полна одговорност. Овластен потписник: Марија Или-
јевска Лазеска. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 822/99. 
(14845) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
784/99, на регистарска влошка бр. 006929, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на друштво со ограни-
чена одговорност од едно лице. 

Назив: Друштво за угостителство, производство, 
услуги и трговија на големо и мало „ЗЕВС“ Димче 
ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. „Партизанска“ бр. 8. 

Основач: Димче Хаџи-Поповски од Битола 
Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 

55.11, 55.12, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 
50.10, 55.30, 55.40, 55.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 
51.32 , 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.45, 51.47, 51.55, 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, 52.45, 52.47, 52.44, 52.48, 52.50, 65.12/3,92.34, 

ч 92.72. 
Во надворешниот трговски промет ќе ги врши след-

ните дејности: 
- надворешна трговија со прехранбени производи, 

надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, застапуваа и 
посредувана во прометот со стоки и услуги, меѓуна-
родна шпедиција, угостителски и туристички услуги, 
малограничен промет, услуги во меѓународниот тран-
спорт на стоки и патници, реекспорт. Во правниот про-
мет со трети лица друштвото настапува во свое име и за 
своја сметка. Полни овластувања за обврските напра-
вени во правниот промет со трети лица одговара со сите 
свои средства. Полна одговорност. 

Управител: Биљана Ристовска од Битола. 
Основна главнина: 237.460,00 денари. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 784/99. 

(14847) 
Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 

823/99, на регистарска влошка бр. 006968, го запиша во 
трговскиот регистар основање Трговско, услужно и 
производно друштво Љубица Кузмановска^ „МАПЕ“ 
увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. „Студента“ 
бр. 15-а. / 

Дејности: 15.86, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 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, 51.34, 51.36, 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, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.1, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во ме-
ѓународниот транспорт на стоки и патници, малограни-
чен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, заста-
пување и посредување во прометот на стоки и патници, 
угостителски и туристички услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица 
одговара со целиот свој имот. 

УПРАВИТЕЛ: ЉУБИЦА КУЗМАНОВСКА од 
Битола, ул. „Студентка“ бр. 15-а со ЕМБГ: 
2101960418008. Со неограничени овластувања во рам-
ките на запишаните дејности. 

Основната главница на друштвото изнесува 5.100 
ДЕМ или 158.100,00 ден во предмети према извештај на 
вешто лице проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 823/99. 
(14849) 
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Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
488/99, на регистарска влошка бр. 006634, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на Трговец поеди-
нец за трговија на мало Душко Трајче Ристески „ОР-
БИТА ул, .,11 Октомври4' бб Прилеп. 

Дејности: 52.11; 52.12. 
Трговецот поединец во правниот промет за своите 

обврски одговара со целиот свој имот. За управител се 
назначува лицето Душко Трајче Ристески. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4Ѕ8/99. 
(10564) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
86/99, на регистарска влошка бр. 2-791, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Земјоделска произ-
водна трговска и услужна задруга „МАК-СИР“ увоз-
извоз ул. „Марксова“ бб Прилеп. 

Дејности: 01.1, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.1103, 01.12/ 
2 , 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24 , 05.01, 05.02, 14.11, 
14.12, 14.21, 14.4, 15.11, 15.12, 15.3, 15.31, 15.32, 15.5, 
15.51, 15.52, 15.61, 15.74, 15.72, 15.81, 15.83, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.9, 15.93, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 
17.21, 18,10, 18.21, 18,22, 18.23, 19.20, 19.30, 20.10/1, 
20,30, 20,40, 21.12, 21.22, 21.24, 21.30, 26,40, 26.52, 
26.61, 26.7, 29,40, 36.1, 36.11, 36.15, 45.31, 45.33, 45.42, 
45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/ 
2, 51.21, 51.23, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.55, 51.66, 51.70, 51.31, 51.32, 
51.33, 52.11, 52.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.26, 
52.41, 52.42 , 52.43 , 52.44/1, 52.47 , 55.30, 55.40 , 55.51, 
60.21, 60.22, 65.12/2, 65.12/3, 74.60, 74.12, 92.33, 92.62, 
93.01, 93.02, 93.03, 93.05. 

Задругата во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет со трети лица задругата одговара со 
целокупниот свој имот. 

Лица овластени за застапување на задругата се Бла-
гоја Стојаноски, Ѓорѓи Ѓорѓиоски и Лазар Порјазоски, 
управители без ограничувања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 86/99. (10565) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II Рег 
Зг.бр.196/99 од 18.V.1999 година, го запиша следното 
Се одобрува упис во Регистарот на Здружение на гра-

ѓани п фондации на Здружение за спорт и физичка 
култура "Кирил Петрушевски“ од с Вучидол, бб, Ско-
пје. 

Дејноста на Здружението за спорт и физичка култу-
ра "Кирил Петрушевски“ с.Вучидол е: да гп омасовувл, 
проширува н развива фудбалскиот спорт п физичката 
к\лтура меѓу деца и младинци до 16 години, да се гри-
жи за стручното работење на членовите во прв ред на 
пионерите, за масовноста и квалитетот преку кои се 
обезбедуваат услови за постигање на врвни резултати 
во фудбалскиот спорт, да ја усмерува работата на сво-
ите членови во правец на изградување на морално-

хуманите и други вредности, за организирање целосно 
хигиенско-здравствена заштита и постојана здравстве-
на контрола на активните членови, грижа за оспособу-
вање на фудбалското игралиште. 

Со денот на запишување го во регистарот, Здруже-
нието за спорт и физичка култура "Кирил Петрушев-
ски“ од с.Вучидол се стекнува со својство на правно ли-
це. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје (16470) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение 
Н.РЕГ. ЗГ. бр. 196/99 од 18.5.1999 година во Регистарот 
на Здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се одобрува упис во Регистарот на Здружение на 
граѓани и фондации на Здружение за спорт и физичка 
култура „Кирил Петрушевски“ од с, Вучидол 6.6. 
Скопје. 

Дејноста на Здружението за спорт и физичка кул-
тура „Кирил Петрушевски“ с. Вучидол е: да ги омасо-
вува, проширува и развива фудбалскиот спорт и физика 
култура меѓу деца и младинци до 16 години, да се грижи 
за стручното работена на членовите во прв ред на пи-
онерите, за масовноста и квалитетот преку кон се обез-
бедуваат услови за постигана на врвни резултати во 
фудбалскиот спорт, да ја усмерува работата на своите 
членови во правец на изградување, на морално - хума-
ните и други вредности, за организирање целосно хиги-
енско, здравствена заштита и постојана здравствена 
контрола на активните членови, грижа за оспособу-
вање на фудбалското игралиште. 

Со денот на запишувањето во Регистарот Здружени-
ето за спорт и физичка култура „Кирил Петрушевски“ 
од с. Вучидол се стекнува со својство на правно лице. 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд Скопје П-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд Ст.бр.7/99 од 05.05.1999 год. поведе 
претходна постапка за утврдување на причините за 
отворање стечајна постапка над должникот "МЗТ-
Комерц“ д.о.о. од Скопје, ул."ЕП Македонска Бригада“ 
бб. со жиро сметка 40110-601-29728. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, су-
дија при овој суд. ј 

За привремен стечаен управник е одреден Иван Јо-
сифовски од Скопје, бул."Партизански одреди“ бр.9/2-
15, телефон 372-951. 

Се определува општа забрана за располагање на 
имотот на должникот. 

Се определува општа забрана за исплата од смет-
ката на должникот. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски да ги исполнуваат водејќи сметка за објаве-
ното решение, 

Рочиште поради изјаснување по предлогот за отво-
рање на стечајната постапка се закажува за 23.06.1999 
год. во 10,00 часот во соба број 5, барака 4 при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (15812) 

Основниот суд во Битола, со решението СТ.бр.74/99 
од 10.05.1999 година над Претпријатието за производ-
ство, трговија и услуги "Нов дом Б К " од Битола ПО, 
ул.'Прилепска“ бр.33/2/1, со дејност трговија на мало, 
жиро сметка 40300-601-41544 отвори стечајна постап-
ка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (15779) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението СТ.бр. 
326/96 од 05.05.1999 година објавува дека за заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ЗМП 
"Металка“ од Кавадарци, ул."Индустриска“ бб. 
, Со решение на овој суд Ст.бр.87/96 од 10.05.1999 го-

дина се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Претпријатие "Југоекспрес“, ул. "Илинден-
ска“ бр. 115. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (15780) 
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Основниот суд во Битола, со решението СТ.бр.76/99 
од 10.05.1999 година над ПП "Тоци Комерц“ од Бито-
ла, ул."Ордан Николов“ бр.78 со дејност трговија, жи-
ро сметка 40300-601-76935 при ЗПП Филијала во Би-
тола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја за-
клучи. 

Од Основниот суд во Битола. (15696) 

Основниот суд во Битола, со решението СТ.бр.59/99 
од 11.05.1999 година над ПП "Бинго Комерц“ од Бито-
ла, бул."1-ви Мај“ бр.1, дејност производство и про-
мет, со жиро сметка 40300-601-81851 при З П П Фили-
јала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спро-
веде и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (15697) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Ст.бр.1087/96 од 01.09.1997 год. 
отвори стечајна постапка над должникот ПТ "КЕН" 
увоз-извоз Ц.О. од Скопје, ул."Виничка" бр.2 со жиро 
сметка 40100-601-62441. 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Ѓорѓиевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Јакимовски Киро од 
Скопје, ул."Бахар Моис“ бр.1-а, телефон 366-087. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ“, 
до стечајниот совет со пријава во два примерка со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на ден 23.06.1999 година, во 9.00 часот, барака 4, соба 
бр.4 при овој суд. 

Од Основниот суд во Скопје П - Скопје. (15274) 

Основниот суд Скопје П-Скопје, објавува дека со ре-
шението Ст.бр.495/96 од 28.04.1999 година се заклучу-
ва стечајната постапка над стечајниот должник Прет-
пријатие за производство, услуги, експорт-импорт 
"Годонс“ ул."Костадин Петковиќ“ бр.5, со жиро смет-
ка 40110-601-157753. 

По правосилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатијата при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (15267) 

. - \ 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.770/96 од 28.04.1999 година се заклу-
чува стечајната постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за производство, трговија "Доннер“, ул. 
"Лазар Димитров“ бр.2, со жиро сметка 40100-601-
284295. 1 

По правосилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатијата при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (15266) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-, 
ето Ст.бр.3/97 од 23.04.1999, а по предлог на стечај-
ниот управник на стечајниот должник П П "Беком“ од 
с. Желино, со жиро сметка 41500-601-20834 при З П П 
на РМ - Филијала - Тетово, се отвора постапка за 

присилно порамнување во стечај помеѓу должникот и 
неговите доверители на начин што стечајниот долж-
ник обврските кон доверителите е должен да ги ис-
плати во 60% износ без камата во рок од 2 години по 
правосилноста на одлуката за одобреното присилно 
порамнување. 

Рочиште за присилно порамнување сеопределува за 
08.06.1999 година во 9,30 часот, соба 7/1, на кое се по-
викуваат доверителите за склучување на присилното 
порамнување. 

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат, а 
ако доверителот е правно лице кои поднесокот со кој 
гласа мора да приложи доказ дека го потпишал заста-
пникот. 

Од Основниот суд во Тетово. (15238) 

Основниот суд во Струга, објавува дека со решение 
на овој суд Ст.бр.21/99 од 05.05.1999 год. према П П 
"Албри“ од Струга поведе претходна постапка со цел 
да се утврдат причините за отворање на стечајна по-
стапка. 

За стечаен судија е одредена Мими Нанушеска, су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мирач Хани од Веле-
шта. 

Рочиште за изјаснување по предлогот за отворање 
на стечајна постапка се закажува за 8.06.1999 година 
во 10 часот во Основниот суд во Струга. 

Се повикуваат должниковите должници без одлага-
ње да ги исплатат своите обврски кон должникот. 

Објавата е истакната на Огласната табла во судот 
на 05.05.1999 година. 

Од Основниот суд во Струга. (15693) 

Основниот суд во Струга, објавува дека со решение 
на овој суд Ст.бр.22/99 од 05.05.1999 год. према ЗУП 
"Дино-Ком.“ од Струга поведе претходна постапка со 
цел да се утврдат причините за отворање на стечајна 
постапка'. 

За стечаен судија е одредена Мими Нанушеска, суди-
ја при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Олгица Точкоска од 
Струга, ул."Македонска“ бр.9. 

Рочиште за изјаснување по предлогот за отворање 
на стечајна постапка се закажува за 8.06.1999 година 
во 10,30 часот во Основниот суд во Струга. 

Се повикуваат должниковите должници без одлага-
ње да ги исплатат своите обврски кон должникот. 

Објават^ е истакната на Огласната табла во судот 
на 05.05.1999 година. 

Од Основниот суд во Струга. (15694) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр.41/99 
од 28.04.1999 година отвори стечајна постапка према 
должникот Приватно претпријатие за производство, 
промет и услуги Тениски клуб увоз-извоз - Прилеп, ул. 
"Јоле Андонови“ бр. 12, запишан во регистарска вло-
шка бр.1-17858-Битола со срег.бр.4073/95 од 21.11.1995 
година на Окружниот стопански суд во Битола, со 
жиро сметка бр. 41100-601-32590 при З П П - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува, но се заклучува. 

Од Основниот суд во Прилеп. (15695) 

I 
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Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр.893/96 
година од 14.04.1998 година над ПП "94 Димитар“ - Би-
тола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (15922) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр.101/99 
од 12.05.1999 година над Трговец поединец за услуги 
Николче Петар Мијаков "Дијамант“ од Битола, на-
селба "Кланица“ бр.5'2/12, со дејност трговија на ма-
ло, жиро сметка 40300-601-91891 при З П П - Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот су во Битола (15923) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.244088 на име Тефик Џеваири, 
с.Стримница, Тетово. (18319) 
Пасош бр.911485 на име Петровски Димитар, ул.П. 

Караѓозов бр.7/10, Штип. (16320) 
Пасош бр.0401235 на име Сулејмани Сулејман, 

с.Добридол, Гостивар. (16321) 
Пасош бр.0609167 на име Бјеловук Зорица, ул.Нико 

Фундали бр.13/47, Битола. (16352) 
Пасош бр.428560/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Анчева Софија, ул.Фуштанска бр.47 а, Скопје. (16357) 
Пасош бр.0692611 на име Бјеловук Марина, ул.Нико 

Фундали бр. 13/47, Битола. (16385) 
Пасош бр.0692612 на име Бјеловук Лаура, ул.Нико 

Фундаи бр.13/47, Битола. (16386) 
Пасош бр.0488949 на име Мумин Џелтилов, Радовиш. 
Пасош бр.255212/94 издаден од УВР - Велес на име 

Тепев Димче, ул.Титоградска бр.30, Велес. (16392) 
Пасош бр.451840/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Цветаноски Славко, ул.28 бр.30 с.Радишани, Скопје. 
Пасош бр.592806/95 издаден од УВР - Тетово на име 

Мисими Џемиљ, с.Теарце, Тетово. (16415) 
Пасош бр.428956/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Зафировски Стефан, ул.И.Маџовски бр.20 а, Скопје. 
Пасош бр.641746/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Ибраим Хасиб, ул.Виничка бр.72, Скопје. (16444) 
Пасош бр.682718/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Демир Иљфет, ул.С.Ковачевпќ бр.1/54, Скопје.( 16448) 
Пасош бр.256371/94 издаден од УВР - Велес на име 

Рамадани Рифадије, с.Оризари, Велес. (16459) 
Пасош бр.892291 на име Бајрам Дрводељи, с.Матејче, 

Куманово. (16461) 
Пасош бр.899246 на име Насуфова Мелеќе, с.Банско 

бр.249, Струмица. (16463)' 
Пасош на име Кали Мустафи, с.Дебреше, Гостивар. 
Пасош бр.661169/95 на име Попоска Бранка од Киче-

во, бул.Мак.Просветители бр.28, Охрид. (16467) 
Пасош бр.0549550 на име Костоски Коце, ул.М.Пија-

де бр.341, Прилеп. (16468) 
Пасош бр.458861 на име Мехмеди Демир, с.Непро-

нггено, Тетово. - (16469) 
Пасош бр.1048967 на име Хебиби Салаедин, 

с.Лакавица, Гостивар. (16471) 
Пасош бр.341190 на име Ковачевска Нада, ул.26 

бр.9/4/8, Битола. (16472) 
Пасош бр.411098 на име Танчова Весна, ул.Борис 

Попдимитров бр.36/6, Струмица. (16529) 

Бр. 31 - Стр. 1 7 7 7 

Пасош бр.828820 на име Беким Казими, ул.Кара 
Орман бр.16, Тетово. ^ (16530) 
Пасош бр.407076 на име Адеми Беодин, ул.М.Ацев 

бр.76, Тетово. (16531) 
Пасош бр.532485 на име Бајрами Сајет, ул Љубица 

Богеска бр.39, Кичево. (16532) 
Пасош издаден од на име Јонузи Илмија, с.Велебрдо, 

Гостивар. (16533) 
Чекови од тековна сметка бр. 109055-58 чек бр. 

3186259 и 3186260 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Гордана Торбовска - Станковска, 
Скопје. (16393) 
Чекови од тековна сметка бр. 118104-98 чек од бр. 

4324488 до 4324502 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Ангеловски Богољуб, Скопје.(16399 
Чекови од тековна сметка бр.278212 чек бр.4298893 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Сутаров Благоја, Скопје. (16449) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Мирсада 
Џуџевиќ, Скопје. (16167) 
Работна книшка на име Адела Стефанија, Охрид. 

Работна книшка на име Златко Апостоловски, Битола 
Работна книшка издадена од Скопје на име Хамиде 

Беља, Скопје, (16360; 
Работна книшка издадена од Скопје на име Хаџихме-

товиќ Саит, Скопје. (16395) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Саша 

Арсов, Скопје. (16443) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Мемети 

Зеќири, Скопје. (16445) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Цвета-

новски Сашо, Скопје. (16446) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Кочевска 

Викторија, Скопје. (16450) 
Работна книшка на име Мишева Гордана, Св.Николе. 
Работна книшка на име Колман Габриела, Штип. 
Работна книшка на име Селами Јусин, Радовиш. 
Работна книшка на име Стојчевски Борче, Тетово. 
Работна книшка на име Мисини Наим, Куманово. 
Работна книшка на име Ѓоргиев Ванчо, Кочани. 
Работна книшка на име Таневски Љупчо, Куманово. 
Работна книшка на име Лазаревнч Светлана, Прилеп. 
Воена книшка на име Ресуловски Никола, Битола. 
Воена книшка издадена од Скопје на име Алии Џеват 

с.Арачиново, Скопје. (16457) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Цветан 

Димов“ Скопје на име Мирсада Џуџевиќ, Скопје. 
Свидетелство за 8 рдд. издадено од ОУ "Братство'1 

Скопје на име Исен Мухамед, с.Крушопек, Скопје. 
Свидетелство за 8 одд. на име Тофилоски Мусо, 

Струга. ' (16324) 
Свидетелства за 6 и 7 одд. на име Јаоски Асмир, 

Тетово. (16325) 
Свидетелство за 8 одд. на име Сељами Даут, Тетово. 
Свидетелство за 4 год. издадено од МУЦ "Панче 

Караѓозов“ Скопје на име Закева Ирена, Скопје. 
Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "Васил 

Главинов“ Скопје на име Ариф Сузан, Скопје. (16380) 
Свидетелство за 8 одд. на име'Јонузи Ѓенан, Гостивар 
Свидетелство за 8 одд. на име Салиу Мустафа, 

Гостивар, (16390) 
Свидетелство на име Имери Миредије, Гостивар. 
Свидетелство за 3 год. и за завршено средно образо-

вание издаден од УСО "Димитар Влахов“ Скопје на 
име Цветановски Сашо, Скопје. (16447) 
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Свидетелства за 2 и 3 год. на име Миленовски Миле, 
Делчево. (16460) 
Свидетелство за 5 одд. на име Ролоски Јане, Прилеп. 
Свидетелство за 1 год. на име Миле Ристовски, Штип. 
Свидетелства од 1 до 4 одд. на име Јусуфи Зендула, 
Тетово. (16493) 

Свидетелство на име Љаки Изолур, Тетово. (16496) 
Свидетелство на име Алирами Шабани, Тетово. „ 
Свидетелство на име Ајдиновиќ Ерсан, Кочани. 
Свидетелство за 8 одд. на име Никовски Гаврил, 

Берово. (16506) 
Свидетелство за 8 одд. на име Ферати Таир, Тетово. 
Свидетелства од 3 до 8 одд. на име Џеснн Хиса, 

с.Пирок, Тетово. (16539) 
Свидетелство за 6 одд. на име Кепец Фетахи, Тетово. 
Свидетелство за 8 одд. на име Амети Насер, Гостивар 
Свидетелство за 6 одд. на име Ангелов Благојчо 

Ивица, Кочани. (16542) 
Свидетелство за 7 одд. на име Михајлова Марина, 

Штип. (16544) 
Свидетелства за 3 и 4 год. на име Ѓуроска Славица, 

Скопје. (16548) 
Индекс бр.6261 издаден од Природно Математички 

Факултет - Скопје на име Восилева Ленче, Струмица. 
Диплома на име Зибер Мухареми, Тетово. (16508) 
Диплома на име Катерина Арсовска, Куманово. 
Диплома на име Адромоков Носе, Св.Николе.( 16545) 
Диплома на име Светлана Лазаревич, Прилеп.(16546) 
Лична карта на име Амети Нагиб, Гостивар. (16535) 
Решение уп.бр.25-4625 издадено од Секретарјат за 

стопанство Центар - Скопје на име Гогиевски Дејан, 
Скопје. (16464) 
Решение бр.25-3228 рег.бр.4552 на име Исени Менсур, 

с.Чегране, Тетово. (16537) 
Пасош бр.303800'94 издаден од УВР Гостивар на име 

Шехи Зенделабедин,, ул. Мајор Чеде Филиповски 
бр. 106, Гостивар. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 14 и 42 од Законот за јавни 

набавки, Комисијата за јавни набавки на РО за стопани-
сување со градски стадиони и други спортски објекти 
„Тетово“, Тетово објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 264 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачателот на повикот е РО за стопанисување со 
градски стадиони и други спортски објекти „Тетово“, 
Тетово. 
1.2. Предмет на нарачката е изведувана на железна 
кошаркарска конструкција во мала спортска сала во 
Тетово. Рок на изведување на работите е 30 дена по 
склучувани на договорот. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.4. Рок на доставувана на понудите е 15 дена од денот 
на објавуваното на повикот во „Сл. весник на РМ“. 
1.5. Право на учество на повикот имаат сите правни 
лица регистрирани за ваков вид на дејност чие седиште 
с во РМ. 

1.6. Понудите ќе се отворат јавно 3-от ден по завршува-
њето на јавниот повик во 12 часот во просториите на 
РО за стопанисување со градски стадиони и други 
спортски објекти „Тетово“, Тетово на нов фудбалски 
стадион во Тетово. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Техничко решение образложено текстуално и со 
идејни цртежи. Решението треба да содржи електрично 
придвижување на механизмот со сите безбедносни 
мерки. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени по 
позиции и вкупната цена, начинот на плаќање и рок за 
изведувано на работите. Цените да се искажат во де-
нари, а висината да биде понудена со можност за пла-
ќање од 50% авансно и 50% по технички прием на 
работите. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 
3.1. Понудата и другата документација се испраќаат во 
запечатен коверт кој содржи уште два запечатени ко-
верта. Надворешниот коверт во горниот лев агол треба 
да носи ознака „не отворај“ како и број на јавниот 
повик и не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува испраќачот. Првиот, вна-
трешен коверт, кој ја содржи придружната документа-
ција, ја носи ознаката „документација“, вториот вна-
трешен коверт, кој ја содржи понудата, со ознаката 
„понуда“. 
3.2. Придружната документација која треба да се до-
стави е: 
- извод на регистрацијата на дејност, 
- документ на бонитет од носителот на платниот про-
мет и 
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од 
одговорното лице на понудувачот. 
3.3. Писмените понуди да се достават лично во архивата 
на РО за стопанисување со градски стадиони и други 
спортски објекти „Тетово“, Тетово во наведениот рок. 

4.КРИТЕРИУМИ З А ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
4.1. Критериум за избор на најповолен понудувач ќе 
биде по член 25 од Законот за јавни набавки („Службен 
весник на РМ“ бр. 26/98), цена, квалитет, рок, начин на 
плаќање. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. При изготвувањето и доставуваното на писмените 
понуди, задолжително да бидат применети одредбите 
од Законот за јавни набавки. 
5.2. Некомплетните понуди, во согласност со одредбите 
од Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани. 
5.3. Набавувачот обезбедува увид на лице место. Ин-
формации може да се добијат на телефон 094-25370. 

Од Комисијата за јавни набавки 
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